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ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISJOS 

KONFERENCIJA

1977 m. kovo 13 d. New Yorke Įvyko mūsų veiksnių 
atstovų ir Lietuvio žmogaus teisių komisijos narių konfe
rencija. i

1976 m. gruodžio 23 d. VLIKas suorganizavo Lie
tuvio žmogaus teisių komisijos branduolį: pirmininkas 
prof. dr. D. Krivickas, namai — kun. K. Pugevičius, prof.! 
dr. J. Genys ir Daiva Kezienė.. Dabar komisijos sudėtis! 
yra užbaigta. Į ją Įteikti šie asmenlys: Aušra Zerr, prof. 
dr. J. Balys ir J. R. Simanavičius.

Konferencijos dalyviai

1. išklausė ir išdiskutavo Lietuvio žmogaus teisių ko
misijos pirmininko prof. dr. D. Krivicko paruoštus pro
jektus,

2. apžvelgė ligšiolinius mūsų veiksnių paruošiamuo
sius dai bus Europos saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijos Belgrade panaudojimo mūsų valstybės, tautos 
ir atskiro lietuvio žmogaus teisėms ginti,

3. pasitarė, dar kokią medžiagą Lietuvio žmogaus
teisių komisija ir kiti veiksniai turėtų gauti iš mūsų vi
suomenės, 4 1

4. išsiaiškino, kokius darbus lietuvio žmogaus teisių 
gynimui turi atlikti visi veiksniai,

5. susitarė, komisijai sušaukus, susirinkti tokios kon
ferencijos artimiausiu laiku. i

JAV prezidentas Jimmy Carter pirmą kartą kalbėjo Jungtiniu

Sustiprėjo prancūzų 
kairieji

Prancūzijos kairiųjų koa
licija išėjo laimėtoju pasku
tiniųjų dviejų sekmadienių 
rinkimuose i miestų bei 
mesteliu tarybas.

Kairieji surinko apie 51 
į ' ■ visų balsų, o de mioji 
! grupuotė, šiuo metu valdan- 
; ii parlamentą, surinko 47' <.

! Kairiųjų koalicijos vado- 
' vaujantis elementas yra so- 
! cialistų partija, vadovauja- 
į ma populiaraus valstybinin
ko Francois Mitterando. 
Dėl p a "matinių išskaičia
vimų koalicijon Įsipra ė ir 
komunistai, kurie be socia
liau paramos, kaip spren
džia ekspertai, būtų pajėgę 
laimėti tik nežymiame savi
valdybių skaičiuje.

Nežiūrint bendro kairiųjų!
. iu pasisekimo, visuose di- 

Tautu visumos posėdy kovo 17 d. Savo kalboje jis labai tvirtai pa- j įjžiucsiuose miestuose išsi- 
brėžė. kad susirūpinimas žmogaus teisėmis yra pagrindinis JAV )a-’kę Įvairios dešiniuių san-
užsienio politikos elementas, ir jokia valstybė, paneigianti savo , talkos 
piliečiams žmogaus teises ir juos persekiojanti, negali teisintis. i jf per
kad tai esąs jos vidaus reikalas.

BeooeocceceooooGoeoeeooooooioooooGooooooeeooseoooooooG
f *•

Paryžiuje jie laimė- 
60' , balsu.
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PREZ. CARTERIS JUNGT. TAUTŲ 

DELEGATAMS

Visi tarptautiniai susitarimai, garantuoją piliečiam* 

pagrindines žmogaus teises, privalo būti lygiai skrupulin

gai vykdomi, kaip ir ekonominės 'ar saugumo sutarty*. 

Savų piliečių politinis, tautinis ar rasinis persekiojimas 

nėra kiekvienos valstybės tiktai "vidaus reikalas“.

Galima tvirtinti, kad JAV
prezidentas Jimmy Carter 
per palyginamai trumpą lai
ką virto "Įdomiausiu pasau
lio žmogumi“. Tekiu ji pa- J vaus teises, 
darė ne tik jo “per demo
kratiškas“ elgesy s ar a pl e
das, bet dar daugiau jo skel
biami moraliniai principai 
užsienio politikoje, jo pa
prasto ir tiesmuko žmogaus 
atvirumas ir net Įprasto dip

lomatinio migloto kalbas 
stiliaus stoka.

kos užsienio politikos nu
garkauli.

Ka'bėdamas apie žmo- 
prez. Carteris 

tvirtai pareiškė, kad sieki
mas taikos ir teisingume y- 
>a tvirtai susiięs su pagar
ba žmogui. Visi pasirašiu
sieji Jungtinių Tautų čarte- 
r j vra Įsipareigoję saugoti ir 
gerbti pagrindines žmogaus 
teises.

Tad nė vienas Jungtinių 
Iki šici prez. Carterį ypač J Tautų narys negali aiškinti, 

išgarsino jo pabrėžtinai kad jo kra to piliečių perse-

Konferencijoje dalyvavo: Lietuvio žmogaus teisių 
komisijos pirmininkas prof. dr. D. Krivickas, VLIKo- at
stovai — dr. J. K. Valiūnas, J. Valaitis, A. Vedeckas, B. 
Bieliukas ir J. Audėnas; PLB valdybos atstovas prie 
VLIKo valdybos K. Jankūnas; ALTos atstovai — T. 
Blinstrubas ir prof. dr. J. Genys; Lietuvių katalikų tar-, 
nybos atstovas kun. K. Pugevičius; Lietuvos Laisvės ko- ' 
miteto atstovas prof. dr. B. Nemickas; JAV LB atstovai— j 
Aušra Zerr, Daiva Kezienė ir Br. Vaškaitis; Kanados LB j

Prezidento Carterio sveikinimas

\LB pirmininkas 
lankėsi Bostone

skelbiama kova dėl žmogaus 
teisių, atkreipus i ji totalita
rinių režimų disidentų ir ki
tų skriaudžiamųjų akis. Tad 
su dideliu dėmesiu buvo 
laukiama ir jo pirmosios 
kalbos Juntinėse Tautose 
kovo 17 diena.

klojimas
kalas.

yra jo vidaus rei-

JAV Lietuvių Bendruo-! laikydama jų turtingą lietu- 
menė kovo 12 d. Hartforde viską palikimą, 
iškilmingai nginėjo savo
veiklos 25 metų sukakti. Ta Jūs padėjote mums vi- 
proga JAV prezidentas Car- siems pažinti lietuvių tautos 
teris ją šitaip pasveikino-: į nepalaužiamą laisvės ir ap

sisprendime dvasią. Kaip*,
'Man yra labai malonu esu dažnai sakes

atstovas J. R. Simanavičius, BALFo atstovas prof. dr. J. pasveikinti Amerikos Lietu- j u rio
Balys.

Žmogaus teisių pažeidimo reikalais medžiagą iki ba
landžio 5 d. siųsti šiuo adresu:

Dr. D. Krivickas, 5808 King Arthur Way, Glenn Dale, 
Md. 20709. '

(ELTA)
«5 .... ' . s ;... . , ,;::o

vių Bendruomenės narius 
Jūsų 25-rių metų sukakties 
proga.

Didis pralaimėjimas Indirai Ghandi

JAV Lietuvių Bendruo- 
menės valdybos pirminiu- 

i kas Algimantas Gečys kovo
buvo atvykęs Į Bosto- 

i ną L. Bendruomenės suma
nyto leisti žurnalo "The 
Bridges“ reikalais.

: 19 d.

i‘. o praė-’ dyba
Liet. Bendruomenės val

gia sumaniusi leisti

Taip pat nė vienas J.T. 
narys negali vengti parei
gos veikti ir kalbėti prieš 
bet kur pasaulvje vykdomą 
žmogaus kankinimą ar jo 
pagrindinių laisvių atėmi
mą.Čia jis kalbėjo taip pat 

atvirai apie ginklavimosi 
apribojimo reikalą, apie pa
saulio ir Amerikos ekono
mines problemas, apie Arti-' ne; ta\ Ameriko
mųjų Rytų skauduli, Afri- pasaukimas, 
kos, Azijos ir Pietų Ameri
kos rūpesčius ir JAV santy
kius su tais regionais ir pa-

JAV šia pareigą prisiima 
tikra ir tiesiogine prasme, 

istorinis

Prezidentas pažadėjo, 
kad šis idealas bus skubiau- 

J šiai Įkūnijamas ir Amerikos 
į v idaus politikoje. ir jis dės 
Į pastangas, kad JAV pasira- 
| šytų Tautu Genocido kon
venciją. Rasinės diskrimina
cijos panaikinimo sutarti ir 
kad būtu panaikinti visokie 
kelionių sr aržvmai.

prezidentinės kam-’ anglų kalba žurnalą tam lie- brėžė tris savo politikos šie-
kad|tuv’^ atžalynui, kuris jau į kimus:

.mūsų užsienio politikoj at-įne^em°ka 
i sispindėių viltys ir sapnai, 
nuotaikos, dorovė ir pagar-

panijos metu, noriu,

Lietuvių kilmės amerikie 
, čiai tęsia savo svarbų Įnašą ba individualybei, kuriomis 
j i mūsų krašto socialini, poli- mes vjsj amerikiečiai dali- 
į tini ir ekonomini gyvenimą. jamės esu jsitikinęs mQ.

Ketvirti šimtmečio Jūsų 
organizacija prisidėjo prie

lietuviškai. Jam 
redaguoti yra pakviestas 
Algirdas Budreckis. Valdy
bos pirm. A. Gečys buvo at- 
vykęs pasitarti su redakto
rium ir io sutelktais artimai
siais bendradarbiais bei iš- 

kliuvinius, 
grei-

1. Išsaugoti pasaulyje tai
ką ir sumažinti ginklavimo
si lenktynes.

sų užsiangažavimu pagrin-J siaiškinti visus 
kad žuri 
čiau pasirodyti.

rtinių žmogaus teisių išlai-,kad žurnalas galėtų

2. Sukurti geresnę ir glau
desnio bendradarbiavimo 
tarptautinę ekonominę sis
tema.

Nekantriai lauktieji rin-lindai sugriežtins nusistaty 
kimai Į Indijos parlamentą mą sovietų atžvilgiu, 
jau praėjo, šias eilutes ra
šant, galutinių rinkimų duo-į C viduje jau įvyko per- 
menų dar nėra. Tačiau jaujmaina- Sužinojus, kad Indi- 
aišku, kad Indiros Ghandi i i a Ghandi pralaimėjo, tuoj 
režimui atėjo galas. ' buvo panaikintas “kritiškos

! padėties“ stovis, kuriuo pas-
Pati premjerė skaudžiai; kutiniųjų 20-ties mėnesių parduoda auksų 

pralaimėjo savo rinkiminė-1 bėgyje buvo Įkalinta tūks '

šių indėlių realizavimo, ska-į kymu. Niekad nesusvyruo- 
j tindama savo narius aktv- ' s^u tame užsiangaža\ ime n 
■viai Įsijungti i savas bend-, žinau, kad Jūs visi man pa- 
' ruomenes, ugdydama ir pa- gelfcėsite tai ištesėti“.

Ta proga A. Gečys, A. 
! Budreckio ir A. Dumčiaus 
lydimas, buvo užsukęs f i 

j Keleivio redakciją, kur pa- 
i simatė su jo redaktorium.

3. Bendrom jėgom siekti 
žmogaus teisių užtikrinimo.

Sovietų Sąjungą

Sovietų Sąjunga yra vie
na iš tu valstybių, kurios iš-C t 7

je ap; gaidoje. Gretimoje tančiai indų opozicionierių 
apgardoie dar skaudžiau I ir uždėta sunki spaudos 
pralaimėjo Indiros Ghandi cenzūra. Premjerės autori-jkasa daug aukso. Jis pade- 
sūnus, taip pat ir eilė jos! tetizmas ir buvo jos pralai-Ma įaj j:iv<rinti deficitini
ministerių kabineto narių.

Nežiūrint Įžymiųjų jos va
dų pralaimėjimo, ligi šiol 
kraštą 30 metų valdžiusioji 
Kongreso partija dar laiko
si ant plauko. Kol kas ne
aišku, ar ji sugebės išsaugo
ti trapią daugumą, ar jai 
reikės perleisti valdžios vai
rą opozicijai.

mėjime- pagrindinė priežas
tis.

jai
prekybos balansą.

Kubos kariai veržias j 

į Zairę

Pvz., 1976 m. Sovietų Są
junga užsienyje pirko už 5 
bilionus dolerių daugiau

Apie 5,000 Kubos karių, 
ginkluotų sovietų ginklais, 
iš Angolos Įsiveržė Į Zairės 
valst. bės provinciją Katan-

Kiekvienu atveju tikima- gą, kurioje via daug vario 
si, kad naujasis kabinetas kasyklų, 
visą Indijos politiką pa
kreips kitu keliu. Jei pasi-1 JAV pasiuntė Zairei ne 
rodytų, kad laimėjo opozi- karinės medžiagos, o medi- 
cija, tai beveik tikra, kad! finos pagalbą...

Atvyko Japonijos
premjeras

Į Wahęingto-ną 
Japonijos premjeras 
da.

I Bostone- A. Gečys tą 
pati vakarą išvyko i Wor- 
cesteii, kur dalyvavo Liet. 

i Bendruomenės 25 metų su-į 
atvyko 1 kakties minėjime.
Fuku- •

JI i r ė daili n in kas

Jis pažymėjo, kad 
turinčios ir ekonominį pajė
gumą kuriuo jos pasiryžu- 
sic-s dalintis su kitais, ir ka
rinę jęgą, kuiros, tikimasi, 
nereikėsią vartoti, ir idea
lus,. kurie sudarysią Ameri-

I Išmintinga teisėjo 
bausmė vandalams

I Carteris atkreipė dėmesį, 
! kad Jungtinės Tautos žmo
gaus teisių klausimą dažnai 
ignoruoja ir supolitina. ir 
reikalavo, kad Genevt je re- 
ziduo’anti J. T. Žmogaus 

JAV Teisių komisija būtų per
kelta i Jungtinių Tautų 
centrą Nevv Yorke, kur ji 
galėtu geriau veikti.

prekių, negu ten išvežė sa-Į JAV darbo unijos reika-
vųjų. Tą deficitą ar bent jo Nauja suvaržyti japoniškų
, j „ [gaminiu įvežimą, nes dėl todali p padengs parduodama! - p • iv-,, į oaug Amerikos darbininkuužsieniui savo auksą. 1 - - - - -

Dabar Japonija Įveža Į 
JAV daug daugiau prekių,
negu ji perka JAV-se. Per _ ,. v „
nai tas skirtumas siekė S5.< m- birželio 20 d. Ragu- 
36 bib'ono h’oje gmęs dailininkas Pet-

! ras Tarabilda, kuris, kai]) 
rašo Literatūra ir Menas,) 
"dar studijų metais savo kū-'

P. Tarabilda
Kovo 5 d. Vilniuje mirė

Bostono policija sulaikė! 
i 2 paaugles, kurios rašė šū
kius vieno tunelio sienose. 
Teisėjas joms paskyrė baus
me: pasamdyti ką nors tiem 
šūkiam nuplauti ai- pačioms 
tai padaryti.

Baigdamas savo kalbą, jis 
i dar kartą pabrėžė, kad visi 
'Jungtinių Tautų deklaraci
jų ir Helsinkio susitarimai, 
liečia žnv gaus teises, priva
lo būti lygiai skrupulingai 
vykdomi, kaip ir ekonomi
nės ar saugumo sutartys.

Prez. Carterio kalba buvo 
Jungtinių Tautų organiza
cijos narių daugumos paly
dėta gausiais aplodismen
tais. Deja. ne visu. Sovietai 
ir kiti komunistiniai kra tai 
ią pavadino pamokslu ir

j lieka be darbo.
Dabar už aukso unciją

rūbą buvo susiejęs su po
grindinės Lietuvos Komu
nistų partijos veikla, 1931- 
1935 m. slapta raižė ir 

agi ta-
m. pir- keti

. masis is lietuvių dailininkų 
į sukūrė V. Tx>nino portretą- 
nlakata“.

.Mergaitės pasirinko ant- brov’musi i kitų suvereninių 
rąji būdą ir. pasikvietusius į valstybių vidau< reikalus, 
drauges j pagalbą, plovė tu- Skeptikai suabejojo, ar sis
ne! i o siena.

, i.o i i • -r -i Japonuos premieras tar-1 spausdino politinius moka 148 dolerius. Toaun- . 1 • J- . . . ■ • , , ♦sis su prez. (artenu ir dėl (cinius plakatus. 1934
so nemažai superka 
naftos praturtėjusios 
lybės.

ir iš 
vals-

JAV ketinimo ištraukti sa
vo kariuomene iš Pietų Ko
rėjos bei kitais reikalais.

Jos taip pat turėjo sumo- 
policininkui, kuris pri-

Carterii išryškintas šviesus 
idealas yra įmanomas šių 
dienu brutaliame ]>asaulyje 

j igyvendinti. Bet visi pašau-
žiurėjo, kad teisėjo spren-i lio pavergtieji ir persekioja- 
dimas būtų tiksliai ir laiku! midi i ii sužiuro su gaivi- 
Įvykdytas. narčia viltimi.
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IMPERIALIZMAS ISTORIJOJE
Vilnius — Rusijos kunigaikščių sostinė?

GYVAS JAUNIMO IR „SENIMO 
DIALOGAS

Sovietų šūkis "pavyti ir pralenkti kapitalistinius 
kraštus4' dabar jau beveik užmirštas, bet nuo lenktynių 
rusai dar neatsisako, lr vienoje srityje iš tikrųjų jie pra
lenkė, jeigu ne Ameriką, tai bent patys save. Štai, rusų VLlKo ii^Pasaulio Lietuvių 
istorikas išrado, kad viruramžių laikais — Vilnius buvo j Jaunimo Sąjungos politinio 
Rusijos kunigaikščių sostinė’.. * seminaro jaunimui atminti-

Tą išradimą padarė I. B. Grekovas, parašęs knygą i nesn*e^ momentai? 
”Vostcčnaja Evropa i upadok Žolėtoji Ordy“ (Rytų Eu-! pjrmuoju tokiu, gal būt, 

uo

(Tąsa)

Kokie gi buvo čio bendro

opa ir Aukso Ordos smukimas). Šią 520 psl. knygą iški- j buvo VLlKo valdybos narių 
io Sovietų Mokslo Akademija Maskvoje 1975 m. Joje j socialdemokrato Jurgio Va-

paskutinysis seminaro posė
dis, kuriame dalyvavo tik 
jaunimo atstovai. Buv0 po
zityviai pasisakyta dėl pa
na, ių jaunimo seminarų 
ruošimo ir su kitais veiks-•, 
niais. Keliant masinių de-

mis ar verkiančiai senti-: 

mentaliomis Saint-Saenso,

Kreislerio, Wieniavskio vir 
Sarasatės melodijomis. Bi- 
sui pagriežė maikštų Monti 
Čaroašą. Vieną kitą atmin
ties sutrikimą puikiai pa
dengė greitu susiorientavi- 
mu ir žavia laikysena sce-
n°]f" d i*- -i aktualiam lietuvių • žydų 

B. Pumpolyte smuikavo . , . A

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

ŽMOGIŠKOSIOS GYVYBĖS NAIKINIMO 

IR KITAIS KLAUSIMAIS

Šiuo metu esant rėkiančiai

pasikeisdama su mezzcscp 
ranu Gene Ugianskienė. 
Tamsiu, intensy.iu tembru 
ir pabrėžtinai išraiškia vai-

santykių Antrojo pasaulinio 
karo metu reikalui ir net ke
liems užsimojus šituo reika*) pirmcjobots 
lu rašinėti, visiems, gal būti, džios ligi šit

13. Kas daugiau gelbėjo 
— lietuviai žydus nuo na
cių, ar žydai lietuvius nuo 
komunistų (sakykim, nuo 
pirmojo, bolševikmečio pra- 

šiandien)? .

peršama mintis, kad XIV amžiupe "Rusijos kunigaikš
čiai44, kurių sostinė buvo Vilniuje, ir Vladimiro kuni
gaikščiai Maskvoje siekė tų pačių tikslų — sujungti rusų 
(ir lietuvių) žemes i vieną galingą valstybę. Atseit, tų

™°,nstTijt ?Vashi!B’-:'ne dyba pastaroji sudainavo 
ocialdemokrato Jurgio Va-, Eolgrado konferencijos is- „MnvKWn

laicio n tautininko dr. Bio*. vakarėse klausimą, jau
anksčiau diskutuotą mažaisniaus Nemicko inteligentiš

kas nuomonių susikryžiavi
mas pačios pirmos suvažia-

kunigaikščių svajones tik po 400 metų įgyvendino carie- vimo dienos (kovo 26 d.) 
nė Kotryna ir po 500 metų — Stalinas.

I. B. Grekovas savo knygoje netiesioginiai pateisi
na Rusijos carų ir sovietų diktatorių didžiarusiškai-šovi- 
nistinę politiką Lietuvos atžvilgiu. Perskaičius šią knygą 
ir peržiūrėjus sovietų užsienio politikos dokumentų kelis 
tomus, aiškėja, kodėl 1920-40 m. laikotarpyje Sovietų Są
junga tariamai gynė Lietuvos nepriklausomybę nuo pa
vojų iš Lenkijos ir Vokietijos pusės, ir kodėl ji nenorėjo., 
kad Estija, Latvija ir Lietuva sudarytų Baltijos valstybių 
sąjungą. Juk toks ar kitoks Rylų Europos kraštų susivie
nijimas kliudytų Sov. Sąjungai Įgyvendinti jos grobuo
niškus planus.

I. B. Grekovas kalba apie Lietuvos istorikus T. Nar
butą, S.'Daukantą, J. Basanavičių ir A. Šapoką, kurie 
priklausę "tautinei mokyklai“. Jie, esą, bandė izoliuoti 
savo krašto istoriją nuo kitų "giminingų tautų“ istorijų.
Jie vaizdavo savo valstybę kaip svarbiausią ano meto 
Rytų Europos Įvykiuose. Ypatingon nemalonėn pateko 
buv. Kijevo universiteto istorijos profesorius M. Hruševs- 
kis, parašęs kelis tomus Ukrainos istorijos dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą ir užmokėjęs už tai 1934 m. sav0 gy
vybe Sibire. Jo veikalai, esą, tapo šių laikų ukrainiečių 
buižuazinių nacionalistų, veikiančių užsienyje, idėjiniu 
pagrindu.

Knygos autorius sako, kad tie tautiniai istorikai ne
galėjo įsivaizduoti, kad XIII-XIV amž. laikotarpyje buvo 
keli centrai, kurie siekė "įgyvendinti Rusijos apjungimo 
programą“, o vėliau tos jėgos susikoncentravo tiktai į du 
centru. Jais buv0 Didžioji Vladimiro kunigaikštystė ir 
"Didžioji lietuvių ir rusų kunigaikštystė'4. Net rusų isto
rikai, esą, nekreipė reikiamo dėmesio į tą aplinkybę, kad 
abu politiniai centrai turėjo tą pačią politinę programą — 
apjungti visas rusų žemes, ir ilgą laiką dėl to tikslo tarpu
savy kovojo. Tai buvusi Maskvos ir Vilniaus konfronta
cija, siekiant apjungti visas rusų žemes. To nepastebė
jęs ir ukrainiečių istorikas Hruševskis, kuris paneigė 
vienalytės rusų tautos buvimą senovės laikais.

I. B. Grekovas pažymi, kad Sov. Sąjungoje "dar 
mažai nuveikta'4, kad jo siūlomas istorijos dėstymo me
todas taptų visuotinu ir kad "tokių artimų tautų'*“kaip 
ukrainiečių, rusų, baltgudžių ir lietuvių praeities studijos 
būtų vedamos, išaiškinant tų tautų ilgalaikius ryšius ir 
bendrus žygius. Jis tikisi, kad ir lietuvių istorikai J.
Žiugžda, J. Jurginis, B. Dundulis ir M. Jučas prisidės prie 
tos problemos aiškinimo tokiu būdu, kaip jis dėsto savo 
knygoje. Jis norėtų, kad Lietuvos istorikai kritiškai įver
tintų ir Lietuvos-Lenkijos uniją, kuri anais laikais kliudė 
"rusų žemių sujungimui44.

Kaip sako Grekovas, Rytų Europos kraštų XIV-XV 
amžių politinio gyvenimo analizė rodo, kad, neatsižvel
giant į Vladimiro kunigaikštystės ir Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės rimtus bandymus suartėti, pradžioje 
(1381-1384 m.) per tiesioginius kontaktus, o vėliau per 
Lietuvos-Lenkijos unijos pasipriešinimą ta raida buvo 
sukliudyta iš vienos pusės dėl Aukso Ordos neigiamos 
pažiūros, o iš antros — dėl neigiame nusistatymo iš Or
dino ir Lenkijos pusės. Tokiu būdu buvusi savystovi vals
tybė — Didžioji Lietuvos kunigaikštystė — po 1385 m. 
gavo tik pavaldinio vaidmenį Lietuvos-Lenkijos valsty
bėje. Iš kitos pusės, Didžioji Vladimiro kunigaikštystė 
buvo priversta laikinai atsisakyti nuo centralizuotos Ru
sijos valstybės kūrimo ir turėjo pasitenkinti apjungimu 
tų žemių, kurios nepateko į Lietuvos-Lenkijos valstybę.
Rytų Europoje XV amžiuje susidarė naujas pelitinis že
mėlapis, kuri vėlesniais laikais "vieningos Rusijos“ kū
rėjai perbraižė.

Reikia pažymėti, kad nė v ienas lietuvių istorikų nėra 
nuėjęs Grekovo siūlomu keliu. Jo istorijos aiškinimas yra

rytą. Atsakydamas i gana 
drąsiai skeptiškus jaunime 
atstovų pasisakymus dėl 
VLIKo partinės struktūros, 
J. Valaitis ėmėsi ramiai, bet 
iš pagrindų dėstyti tą "nuo
seklumą44, kuris grindžiąs 
VLIKo srovinę sąrangą, čia į 
pat tačiau prie jo prišoko 
prof. Nemiokas, energingai 
aiškindamas, jog pačioje 
VLlKo vadovybėje yra ir 
visaj kita pažiūra i tuos pa
sius klausimus.

VLlKo narių daugumos 
pažiūra, atstovaujama J. 
/alaičio, VLlKą linkusi lai
kyti plačios skalės politiniu 
organu, kuris geriausiu at
veju turis atspindėti europi
ne prasme subrendusios vi
suomenės srd.inę diferenci
aciją. Mažumos pažiūra, at
stovaujama Br. Nemicko, 
sprendžia kitaip: politika 
tesanti atsakymas Į klausi
mą: Kaip valdyti? Kadangi 
duo metu mums Lietuvos 
valdymo problema nekyla,

būtų ne pro šalį šiek tiek at 
vėsti, ramiai pasvartant kad 
ir sekančius klausimėlius:

1. Ar visa žydų tauta kal
tina visą lietuvių tautą da
lyvavus žydų žudyme vokie
čių okupacijos metais?

2. Ar kai kurie žydai kal
tina visą lietuvių tautą da
lyvavus žydų žudyme?

3. Ar kai kurie žydai kal
tina kai kuriuos lietuvius

eilę paprastučių lietuviškų 
dainelių, jų tarpe Broniaus 
Budriūno puiku atodūsi 

būreliais, blykstelėjo mintis- “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
išsinuomoti traukinį, kuriuo,-- te,ka“ ir Giedi ės Gudaus- 
įį atitinkamai.aplipinus pla-; kienės pučinišką "Akimis 
katais, vis priaugančių ke-įtau parašysiu44. Iš arijų te- 
leivių skaičiumi būtų de-jdavė po vieną Karnav;ei<*us 
monstyatvviai traukiama į!ir Ciieos. B.sui atliko Ba- 
Washingto<ną. gal net pra-Į naičio harmonizuotą "Pa
dedant iš. Kanados. Pavestai mylėjau vakar44. , , „ - , ~
išsiaikinti dėl tokio žygio į Gaila, kad scena nebuvo <W'av™u/ydų žudyme? , ar 
sąlygų. | kaip reikiant apšviesta. Nuo

1 o

4. Ar kai kurie lietuviai 
, - dalyvavo žvdų žudyme?

Seminaro dalyvių kraujo- rQbu apsivi]kusi dainininkė. , Ar kai, lletu7iai
spūdi kiek anksčiau buvo Abiejįs solistėms sulau- gyvavo žydų zudvme, ker- 
pakėlęs originaliai vystytas į kusioms užtarnautų aplo-
ar. Vytauto Vyganto pa-j dismentų, be priekaištų 
šnekesys apie lietuvių jau-t akompanavo visada pati
nimo aktyvizmo galimybes kimas Saulius Cibas, 
antisc-vietinės veiklos ba
ruose. Anot Vyganto, būtų 
-roriau, jei rastumėmės to- 
kioj’e padėtyje, kur jau nie
ko ne neturėtume rizikuoti, 
nes dabar išeivijoje jau esa

vasties ant prolietuviškos 
rezistencinės kortos. Be to, 
jis pakritikavo mūsų laisvi
nimo veiklos planavimą, pa
stebėdamas, kad turime to
limus tikslus (Lietuves išva
davimą) ir befcarpi'kus už- 

, ... ...... davinius (-ruoštis Belgrado
o kyla tik jos išlaisvinimo konferencijai, ar rašvti pre- 
problema, ir kadangi VLI
Kas yra tik laisvinimo orga
nas, todėl jam ir visai nėra 
reikale būti sudarytam iš 
kai kuriais atvejais jau ge
rokai nusilpusių partinių 
grupių; jį turi sudalyti tie, 
kurie nori ir sugeba dirbti 
laisvinimo darbą. Atseit, 
VLIKas turįs vadovautis ne 
sroviniu, o efektyvumo kri
terijum.

Diskusijose šių o-klausimu 
iškilo teigimas, kad srovi
niai diferencijuotos VLlKo 
sąrangos koncepcijos įtiki
namumą gerokai pakerta 
pačių kai kurių srovinių gru
pių apsiblausimas, nebesi- 
iūpinimas savimi pačiomis. 
Kas iš to, kad VLIKas suda
lytas iš partijų, jei tos pa
čios partijos neberodo spe
cifiško aktyvumo?

J. Valaitis visgi matė ga
limybes tokiam aktyvumui 
pasireikšti, jas įdomiai riš
damas su Lietuvos disiden
to T. ženklic kadaise "Aki
račiuose44 dėstytais sampro
tavimais apie išeivijos rolę 
alternatyvinių pelitinių kon
cepcijų Lietuvai formulavi
me.

Energingas buvo ir pats

dar vienas Maskvos imperialistų bandymas įamžinti Lie
tuvos įjungimą i Sovietu Sąjungą.

; J. r.

«r-9ooooooooooooo«oooooMeoooeeooeoeeoooeoooooooooooo(

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

pantui pirmojo bolševikme
čio laiku?

6. Ar tų žydų, kurių žudy
me dalyvavo kai kurie lietu
viai, tarpe buvo ir tokių, ku
rie netalkininkavo pirmuo
ju bolševikmeciu okupan
tui?

7. Ar kai kurie lietuviai, 
pagauti vokiškosios antise-

14. Ar už paskiro asmens 
didvyriškumą gauna kredi
tą visa jo tauta?

15. Ar už paskiro asmens 
niekšiškumą neša atsakomy
bę visa jo tauta?

Vieniems šių klausimų 
atsakymai aiškūs, bet tai ar 
kitai pusei nemalonūs, ki
tiems — visiškai neaiškūs ir 
reikalaujantys didesnio in
telektualinio dėmesio. Šiaip 

taip, manau, kad kas
šiuos ar panašius klausimus 
atidžiai ir nuo-irdžiai ap
svarstys, parašys geresnį 
veikalą apie lietuvių-žydų 
santykius, negu tas. kuris 
pro juos prabėgs giliau ne-
sūsimąstęs.

* *
Kadangi jau ėmėmės kel

ti — ši kartą tik kelti, ne at
sakinėti’ — keblius klausi
mėlius, tai štai dar keletas 

ipi-piringų galvosūkių kito
mis temomis:

* Kodėl neturtingi žmo- 
alstvbine 

neturi
dirbti, net jei sveiki ir pajė
gūs, o žmonės, kurių mokes
čiai už ta pa'alna sumoka, 
turi dirbti, net jei nesveiki

Po koncerto publika lei
dosi į kitą salę ragauti kok
teilių. Vieni ragavo mažiau, 
kiti daugiau. Tai atsiliepė 
ir į sekančią vakaro dalį — 
banketą, aptarnautą samdy

me materialiai atkutę ii ne- * pi “keiteriu44 Geros ouo-tos
benorime statyti visos sa- metu pre neveikiančio mik- }nitizm0 prouagandos, būtu Inės, gaunantys valsty

- . --i - / 1 , dalvvave žydų žudyme, net pašalpa, Amerikoie nerofono sales sene bandė kai- . . . _ . ~ -- - - .....................
bet: Lituanistikos Institute ’el *r “ o"-
prez. dr. Jurgis Gimbutas ‘H talkimnkahęs okupantu.
ir inž. Bronius Galinis, bet ’””nuAclu 
iu sveikinimai paskendo , 8- Ar «* J?*“ tta.lk““- 
Liet. Bendruomenės sukakti >kav0. okupantu, pir- 
linksmai prie stalu švem! muo°J« tTOe^tanemu?. . 
čiančiu sveteliu bendram1, 9-Ar ti žydai talkinu.-
klegesy. Tik paskui, mikro- j kav«. ™su okupantu, pu- 
r muoiu bolševikmeciu? Kratiskai išrinktostona eiązmus i teena, pub- T, , j-- . i ™lika irtene-ė srnrarti seku-! M KrdeI dau?ebs zvdu. dzios tvarkomame

** 1 talkininkavo bolševikams, o! negu "peln^audžio4
beveik nė vienas—naciams? talisto tvarkomame 

11. Ar kai kurie žt'dai nu- niame klube? 
kertėio ir nuo bolševiku? , * Kodėl per televizija ga

zidentui laiškus), bet netu
rime tarpinių tikslų. Ko 
sieksime tarp Belgrado kon
ferencijos ir Lietuvos išlais
vinimo? Pastebėjo, kad jau 
per vėlu dabar ruoštis Bei- 
gradui, kad šiuo metu, esą, 
jau reikia galvoti: o kas gi 
bus už Belgradu?

Didelio- klausytojų susi
kaupimo pareikalavo Joli- 
tos Kisieliūtės paskaita apie 
psichologinius skirtumus 
tarp išeivijos lietuvių ir pa
vergtos tėvynės jaunimo. 
Prelegentė surankiojusi gan' 
nemažai! anketinių duome
nų, juos interpretuodama 
sunkios, vietomis, gal būt, 
ginčytinos teoretinės maši
nerijos pagalba. Politiškai 
aktyvistinis seminaro foru
mas neskatino klausytojų 
nuodugniau įsigilinti į rim
tos paskaitos keliamas te
zes. Tačiau kai kurie klau
sytojai, gal būt, pirmą kartą 
gyvenime bus pagalvoję ne 
tik apie politines, bet ir apie 
psichologines abieju atplėš
tu tautos daliu jaunimo san
tykiavimo problemas.

(Pabaiga sekančiame nu

meryje).

M. Drunga

sias kra to valdybos pirmi
ninko Algimanto Gečio ir 
mūsų apvlinkės pirmininko 
Antano Matjoškos šventės 
progai gražiai pasakytas 
kalbas

Taip pat iš scenos kalbė
jo jaunime atstovą? Gytis

ir nenaiėgūs?
* Kodėl daugiau galimy

bių prarasti pinigus ar gy
vybe "srarbinyns44, "demo- 

val- 
parke, 
kapi- 

nakti-

12. Kas žiauriau nukentė- Jima parodyti, kaip vienas 
io — lietuviai nuc bclševi-'• žmogus nušauna ar subado 
kų, ar žydai nuo nacių? t kitą, bet negalima parodyti 

~ (nes kiltu baisiausias skan-
Gavelis, o Krašto Valdybos 
vicepirm. Rimas Česonis vi
siems padarė didelę staig
meną, perskaitydamas spe
cialiai Liet. BentruomePės 
sidabrinės sukakties proga 
atsiųstą prez. Carterio 
grama.

Taipgi vakaro eigoje bu- $4, kietais — $6. 
vo pristatyta eilė Bendruo-į Nykštukų mol 
menei nusipelniusių asme
nų. įskaitant ir iš toliau at
vykusius garbingus svečius.
Verta paminėti, kad pagrin
dinis Krašto Bendruomenės 
sukakties minėiimas su pa
našia programa vyko kaip 
tik diena prie'' tai Hartfor
de, anie kurį iau plačiai ra
šyta kitoje spaudoje.

Po visu kalbu, koncertą- 
vimu ir puotavimu dar vyko 

kuriems grojo vienas

dalas!), kaip vvras bučiuoja 
nuoga moters krūtį?

* Kodėl asmenvs (kata
likai. žydai ortodoksai ir ki-

Ką tik gavome
Lietuvos Katalikų Bažny- .

čios Kronika, III tomas, 424»laiko a aortą zmo- 
pogrindžio leidinys.1 ^sko?^os žudymu,psi.,

Jame yra kronikų nr, 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 

$6.
mokykla, Ade

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

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
Rimas Černius, 75 psl., kai
na $2.50.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramon-o romano 

oats visa sale garsu pripil- antra papildyta laida.

tele-

PAKILUS LB SUKAKČIŲ MINĖJIMAS

Š. m. kovo 13 d. Bostono lando vienųjų įmonių direk- 
ir apylinkių lietuviai Pi- torius. Jis su įsismaginimu, 
liečiu Draugijos salėse sau- bet dalykiškai išdėstė Bend- 
niai atšventė JAV Lietuvių! įuomenės organizacijos po-
Bendruomenės, o taip pat ir 
Bostone LB apylinkės 25-rių 
metų sukaktį.

zityviąsias puses.
Po akademinės dalies

vyko geras koncertas.
Pavėluotai prasidėjusi ir Smuikininkė Brigita Pum- 

ilgai nusitęsusi (bet nepra- pelytė švariu, kiek laibu to- 
ilgusi) programa susidėjo ! nu, profesionališka techni- 
iš kelių dalių. Pirmojoj, ofi- ka, labai tvirtu ritmo pajau- 
cialiojoj, daly pagrindinę timu atliko eilę populiarių
kalbą tarė inž. Raimundas 
Kudukis, LB Tarybos Prezi- 

Jdiumo pirmininkas ir Cleve-

smuiko repertuaro kūrinių. 
Klausytojus džiugino dau 
giausia ugningai čigoniško

399
! nsl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Ereliu kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė. 
384 psl., kaina $8.00.

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

Julius -Janonis, poetas ir
Rend’ immenės *vent*s I revoliucionierius, parašė — 

proga išleista® gražaus Ju- Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
liaus šnaknvičiaus sukurto

dantis akordeonistas.' 
Minėjimą nu0 nradžios

ligi galo energingai, su to
lydžio augančia sąmojaus ir 
kaimvniškn alin7lui propor
cija. pravedė Algirdas Bud
reckis. Krošto valdybos vi- 
cenirmirirkas sartvkiams 
su lietuviškai nekalbančiais.

viršelio leidinėlis su A. Bud- 
reckio gana plačia bei 
kruopščiu 25-rip metu Bos
tono T B apylinkės darbo 
apžvalga.

Telieka tik palinkėti T». 
Beudruomenės ongnnizaei- 
iai ilgos ir įaunvstės energi
jos kupinos ateities!

protestuodami prieš' šito žu
dymo leidimą, tenkinasi tik 
eilinėmis, ramiomis, "lega
liomis44 priemonėmis? Jei, 
pvz., valstybė legalizuotų 
pensininkų žudvma, ar ir 
tuo atveju jie tik tokiomis 
ramiomis priemonėmis te- 
protestuotu?

* Kodėl asmenvs, kurie 
pritaria abortui (atseit, pri
taria įsčiuįe spurdančios gy
vybės panaikinimui), nepri
tartu ka tik gimusio kūdikio 
gyvybės panaikinimui?

* Kodėl tie. kurie nesi
priešina nekalto kūdikio a- 
bortui, labai dažnai prieši
nasi kalto žmogžudžio ęgze- 
ku**iiai?

* Kodėl kai kurie socia
lizmo kritikai, geisdami ii 
"sudoroti44, savn argumen
tams medžiaros ima iš totą- 
Iistjniu (Sov. Saiungos, Ki
mius. Rytu Europos), o ne, 
sakykim, iš demokratiniu 
Skandinavijos valstybių tik- 
rprp®?

* Kodėl kai kurie Vakaru 
pasaulio sociabstai dar vis 
ieškn bendro fronto su ko

kainą $5.09.
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas. parašė dr. V, Daugir-. 
daitė-Sruogienė. Tai viemn- mnnWai®? 
telė knyga apie seimą, kuris! * Kodėl kai kurie Vakaru 
paruošė Lietuvos konštituci- • uasaidio kapitalistai nėr ga
ją ir kitus pagrindinius įsta- vo bankus teikia bilioninius 
tymus. Veikalas yra gausiai kreditus Maskvai? 
iliustruotas, 261 psl., kaina * Kodėl ne visu žmonių 
— $6.50. gyvybė lygiai brangi?
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Totu

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Palaidojo socialistą Povilą

Šių metų kovo 5 dienos žiams pirkti. Taisė senus ir 
vakarą Chicagos ligoninėje laukė geresnių laikų. Tada 
mirė čikagiečiams plačiai lietuviai siuvėjai sumanė 
žinomas visuomenės veikė-'imtis kito darbo. Jie sudarė 
jas Pc.ilas Daubaras. Ji J tvarkingų dženitorių grupę 
gimė 1890 m. Radviliškio * ir įstojo į dženitorių uniją, 
apylinkėje. Amerikon atvy- Kiekvienas lietuvis dženito- 

rius gerai pramoko prižiūrė
ti namus, taisyti vandentie
kį. stogą, sutvarkyti elektrą,

ko 1912 m. Atvykęs susipa
žino su vietos socialistais, 
įstojo į jų eiles ii- visą gyve
nimą kartu su jais gvnė de- 
mckratines idėjas lietuviu

nudažyti duris, langus ir ki
tus namų darbus. Tokie

organizacijose ir platesnėje dženitoriai buvto ieškomi,
nes kiekvienas 
lietuviai buvo 
žmonės ir

špygom užbadys!
— Suprantama, tėve, kad

mišrios šeimos yra didelė ’ 
blogybė. Dėl to reikia vai
kus auklėti stiprioje lietu
viškoje dvasioje, kad jie

- Vaike, taigi vakar Za- l“*? šoktųsi tik lietuvis 
su lietuviu. O jeigu jau susi
kuria ir mišri šeima, tai dar 
ir tada gali neužgesti joje 
lietuviškoji d vasia. Čia ypač 
daug priklauso nuo žmo-nos, 
kurios šeimoje Įtaka vyrui 
ir vaikams visada vra dide-

— Maiki, turiu dideli lie- 
tuvišką rūpesti. Tikriau šne
kant, sunkų smūtką, kuris 
užgulė man ant krūtinės.

— Tai dėl ko tave toksai 
liūdesys apniko?

cirkos anūkė ištekėjo už 
kažkokio geltonveidžio ir 
kreivaaki0 japončiko. Tai 
ar tu supranti, ką tai znoei- 
ja mūsų žemaičiu nakaleni- 
jai?

— O kodėl ji negalėjo iš- L T , ‘ _
kati i,le- ,?ra

: gražių lietuviškumo pavyz- 
taip klausiau džių. Ana, vienos tokios lie- 

kad, ruviškai negriškos šeimos

Į prie durų parapijos salėje 
Įsurinkta $223.00.

Bažnyčioje buvo Įspūdin
gai padėtos gėlės ant simbo
linio Laisvės Kovotojo ka
po, kuri vaizdavo juodu au
deklu ajdengtas stalelis 
ties altoriumi. Procesiją at
lydėjo tautiniais rūbais ap
sirėdžiusi mokytoja Julė 
Grauslytė ir jos sesutė Da

ntė, o tautinių spalvų gėles 
nešė tai]) pat lietuviškai ap
sirėdęs jų broliukas Anta
nas Grauslys. Ji lydėjo mū
sų jaunutės merginos, bal
tais vainikėliais ir tautiniais 
kaspinais kaseles pasidabi
nusios. dėvėdamas gintaro 
karolius. Tai—Wendy Che- 
nel. Dana Kubiliūtė ir Kris
tina Širvvdaitė, o Julė ir Da
nutė ne'ė tautinių spalvų 
žvakides, kuries buvo pa
dėtos ant altoriaus per mi
šias. Tu ) metu Stanlev Ma- 
verick giedojo "Lietuva 
brangi“, vargonais palydint
Rcseann Stanlev.

Kor.

DIDELĖ NAUJIENA

Lietuvių litera

tūros istorija, IV

tomas. 1944-1975 m., paraiė 
Pranas Naujokaitis, 579 psl., 
kaina $10.

Lietuvių literatūros istori

ja (1928-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
t( s knygos ph-mąji ir antrą
jį tomą. kurių kainos taip 
pat po $10.

NASHUA, N.H.

Vasario 16 minėjimas

Vasario 16-sios minėji-| 
mas čia buvo vasario 27 d. 
ir, galima sakyti, visais at
žvilgiais pavyko.

J parapijos salę atėjo re
kordinis skaičius žmonių, ir 
visi buvo patenkinti prcgi-a- 
ma, kurioje vyravo Bostono 
jaunimo ansambliai: Onos 
Ivalkienės šokėjų grupė ir 
Gitos Kupčinskienės vado
vaujamas senų mūsų liau
dies dainų folklorinis an
samblis. Inž. Kazys Daugė
la parodė skaidrių iš per
nykštės kelionės Lietuvon. 
Nors jam, kaip fotografui ir 
turistui, buvo daryta kai ku
rių kliūčių, bet jis linkęs 
manyti, kad mūsų jaunimui 
savo tėvų žemę aplankyti 
verta.

Jau treti metai, kaip Bal
fo skyrius, kuris talkinin
kauja šv. Kazimiero para
pijai, rengiant Vasario 16 
minėjimus, Įstengia savo 
centrai pasiųsti po $500.

ALTai šį kartą pasiųsta 
$50.

tūriniame darbe ir Įsigijo 
laivus. Vasaros metu šauliai 
kultivuoja vandens sportą, 
mokosi laivais plaukioti, 
ruošia regatas ir jūros šven
tes, o žiemos metu salėse 
ruošia kultūrines vakarones 
ir kitus renginius. Jūros 
šauliai pritraukė daug jau-1 
nimo, kuris mielai jungiasi 
i šios 'Organizacijos eiles.

Abi kuopos i augo ir iš
garsėjo savo kultūriniais 
renginiais. 1977 m. pradžio
je abi kuopos apsijungė 
bendram darbui, Įsteigda- 
mos jūros šaulių rinktinę 
"Nemunas“. Atrodo, kad ji 
sav o veikla pralenks ir ki
tus šaulių vienetus. Gero 
vėjo jūros šaulių rinktinei!;

S. Žekys {

CLEVELAND, OHIO

žinojo, kad 
pavyzdingi 

darbininkai.

visuomeneje.

Jaunas Daubaras buvo 
veiklus socialistų kuopos 
narys. Jis priklausė socialis
tų organizuotiems chorams, 
d alyvavo su si ri n ki muose,
nevengė diskusijų ir kėlė 

Į 'pačius svarbiausius dienos 
klausimus. Būdamas siuvė- 

I jas, jis Įstojo Į socialistų or
ganizuotą Chicagos siuvėju 
unijos lietuviu skyrių. Kai Daubaras tik Amerikoje 
iis atvvko i Chicagą, siuvę- pramoko skaityti ir rašyti, 
jai turėjo dirbti po 12 va-;B^ Jis turėĮ° protą,
landų per dieną, gaudami į0 jeigu kokio klausimo ne
mažą atlvginima. Daubaras 1 suprasdavo, tai nuvykdavo 
kariu su kitais Chicagos siu-D Naujienas, pasikalbėti su 
vėlais baigė streiką, išsiko- (-r- Grigaičiu, 
voję 8 valandų darbe dieną.

seimų (

gen

Tapęs dženitorium, jis 
nusipirko kelis namus, juos 
aptaisė ir pelningai parda
vė. Šitokiu būdu jis galėjo 
užsidirbti šiek tiek pinigų, 
nusipirkti namus tik sau ir 
viską gražiai Įrengti.

Kai kai kurie jo draugai 
pasuko Kapsuko ir Prūsei
kos keliais, Daubaras visą 
gyvenimą išliko demokrati
nio socializmo šalininkas ir 
gynė demokratinę Lietuvos 

i santvarka.

Velionis darbavosi ir 
KELEIVIUI AUKOJO , bendrinėse mūsų organiza- 

H cijose, Įsitraukė Į Lietuvių 
Po $2: J. Milius, Broo-k- . Tautinių kapinių administ- 

lyn, NA., P. Račkauskas, į raciją, apie 40 metų išbuvo 
Dorchester, Ma., K. Simana- ‘ ių direktorius, o paskutinius 
vičius, Dorchester, Ma., J. trejus metus ių pirmininkas. 
Mikalauskas, Winnipeg, Tiktai amžiaus našta kiek 
Manit.. J. Balnionis, Chica- sulėtino jo veiklą, 
ga, Ilk. A. Garbaliauskas, <

Kilus depresijai, veik vi
si siuvėjai liko be darbo. 
Niekas nieko neaudė, ir nie
kas nieko nesiuvo, nes žmo
nės neturėjo pinigų drabu-

tekėti už lietuvio
— Vct, ir aš 

Zacirką. O jis sako,
joks lietuviškas boisas prie; galva juodukas puikiai iš-Į Melrose Park, Ilk, E. šturm,; Kovo 8 d. vakare Fc-ran 
jos nekibo, nors Zacirka bu- moko lietuviškai ir nori net! Toronto, Ont., L. šulmist- koplyčioje susirinko dido- 
vo pažadėjęs veseiliai duoti į dainuoti lietuvių chore, da-!ras, La Šalie, Que., H. Si- kas būrys senų ir jaunų ve- 
už dyką visą snapsą ir dar;lvvauti lietuvių visuomeni- m3n> So. Boston, Ma., J. honio draugų, buvo prineš- 
apmekėti visus medaus mė-į niame ir kultūriniame gyve-1 Bankus, Worcester, Ma., S., ta daug vainikų. M. Gude- 
nesio kaštus. Mat, vieni boi-Į nime. Tokiu atveju reikėtų! Jurkievicz, Haverhill, Ma., pis, senas Daubaro bendra- 
sai sako, kad ji per riebi,1 nei jo, nei kitų panašių ki-ĮP. Macijauskas, Kersny, N. į darbis, pasakė atsisveikini- 
kiti — kad jau per sena, o * tataueiu ar net kitarasiu į J-, J- Norvilas, St. Peters- m o kalbą, kurioje išryškino

1,rvddar kiti
blauzda daug plonesnė už!tautės visokius i save trau- 
dešiniąją ir kreiva nosis... į kia, visokius suvirškina, o 

—Nieko nepadarysi, tė- • lietuviai visus nuo savęs 
ve, prievarta vaikų nesu- stumia, nors tauta ir taip y- 
tuoksi, kai]) būdavo senovė- ra labai maža.
•ie- — Maikuti, ką gi tu da-

— Kaip tai nesuženvsi? I 1)ar tauzini? Juk kaip gi at-
Su svetimu jie ženijasi, kad rodytų, jeigu juodukas lie- 
nėra šeimvnoje parėdko.įtuviškame chore imtų ir už- 
Už tai, kad patys tėvai vėl- j giedotų su visaip žemaičiais 
nių priėdę, nemoko savo
vaikų poterių, nieko nekal

Vasario 16 minėjimas

Jis buvo suruoštas vasa
rio 20 d. Abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose buvo 
pamaldos. I" kilmingame su
sirinkime dalyvavo ir 4 sa
vanoriai • kūrėjai: Alfonsas 
Braziulis, Voldemaras šen- 
belgas, Aleksas Johansonas 
ir Jonas Barniškis, o taip 
pat kai kurių kitų tautų ir 
vietos valdžios atstovai.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Batuno pirm. inž. K. Miklas 
iš New Yorko, kuris drįso 
pakritikuoti ir JAV užsie
nio politiką, lįiek ji liečia 
pavergtąsias tautas.

Smūgis radijo programoms

Booth Broadcasting bend
rovei priklausančioje radijo 
stotyje ilgus metus tarp l’i 
tautų savo- programą turėjo 
ir lietuviai. Jai vadovavo 
Juozas Stempužis. Bet štai 
stotis pranešė, kad nutrau
kiamos sutartys ir visos tau
tinės programos turi stoti 
apleisti.

Visos tautybės sujudo. 
Buvo šli aukti susirinkimai, 
priimtos rezoliucijos, su
rinkta 10,000 ]>arašų, kreip
tasi Į aukštybes ir... šis tas 
laimėta. Lietuvių Tėvynės 
Garsai laikinai pasilieka to
je stotyje, tik ji dabar vadi
nasi WZZP, banga ta pati 
FM 106. Programa perduo
dama 8 vai. ryto.

Laikinai paliktos ir veng
rų bei ukrainiečių progra
mos. Slovėnai, italai ir ai
riai gavo laiką WZAK radi
jo stotyje.

Kodėl stoties savininkai 
apsisprendė tautines progra
mas išvaryti, nėra aišku. Jie 
sako, kad, naudodami stoti 
”rock“ muzikai, gauna dau-Į 
giau. pelno. Gal ir tai]). Bet j 
gal yra ir kita priežastis. Tos I 
tautinės programos nukreip-1 
tes prie komunistus, reika-' 
lauja komunistiniuose kraš-; 
tuose gerbti ]»agrindines 
žmogaus teises, reikalauja 
pavergtiesiems laisvės. Ga
lima sj,ėti. kad prie tautinių 
programų nutildymo tiesia
si tos pačios ilgos rankos, 
kurios net panašias Free 
Europe Įirogramas stengiasi 
sušvelninti ar visiškai užda
ryti.

A. Plavičius

LAYVRENCE, MASS. 

suklydau
Praeitame numeryje ma

no korespondencijoje para
šyta, kad šv. Pranei-kaus 
bažnyčia aukojo $100. Iš 
tikrųjų ji aukojo $75 ir kun. 
Alf. Janušonis $25.

M. Ston i e

I

Prieš meninę programą 
atitinkamą kalbą pasakė 
skyriaus pirmininkas Kazys 
Grauslys, o klebonas kun. 
J. Bucevičius pasakė turi
ningus pamokslus angliškai 
ir lietuviškai. Jis leido rink
ti bažnyčioje ir aukas Ral
fui.

Iš anksto jau buvo Balfui, 
suaukota per vajų $106, į 
bažnyčioj sumesta $222.70,

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

VIENOS S A V A I T Ė S

iš BOSTONO, NEW YORKO. MONTREALIO

BALANDŽIO 6—$721.00 t 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, CHICAGOS, N. YORKO, MONTREALIO

GEGUŽĖS 18 (su Vakaru Europa)

BIRŽELIO 29. LIEPOS 15,

burg, Fla., A. Kuliešius, ■ velionio asmenį ir jo visuo- 
Detrcit, Mi., A. Kaitrusis, meninę veiklą.
Rovalton, Mi., F. Kruvins-!
kas, Hamilton, Ont., J. Ston- j I kapines P. Daubarą 
kus, Hot Springs, Ark., A. 1 palydėjo didokas senų ir 
Sakalis, Worcester, Ma., M. jaunų lietuvių būrys, tarpe 
Tamulėnas, Palm Beach, i JU — kapinių direktorius 
Fla., A. Pocius, Rockford,i Jonas Zalatorius, buvęs ka- 

' IJĮ. ■ {pinių dir. Bruno Klemka,;
, Altcs tarybos narė Jūra Ja-• 

Po $1: A. Meškus, Fort j siūnienė, kapinių dir. Pet- 
L; .uderdale, Fla., V. Oželis,; ras Dapseris ir apie 40 kitų 
M dartic, Que., V. Girdžius, į Daubarų šeimos draugų ir 

torio 1 rt Johnson, N.Y., M. i pažįstamu. Po laidotuvių 
juoko apalpčiau. Į J Jtencras, Montreal. Que„' Daubariene pakvietė laido-

rp . i . .., S. Tatarūnas, Hudson, Ma., I tuviu dalyvius i restorana— Tai butu įuokinca tik . T . . ri. ta i — *•A. Jagmtavicius, Dorches-1 pavaisinti, 
te • Ma., A. Paulaitis, Toron- i
to. Ont., F. Kaušakis, Mont- į Daubaras mirė nuo leuke- 
ml, Que., M. Stasevičius, i mij05-

ad jos kairioji; nu0 savęs neatstumti. Kitos

ba jiems apie griekus, laiko i ™

ir lietuvninkai "Lietuva, tė
vyne mūsų, tu didvyrių že-'

savo mergas ir bo-isus nepa
žabotus ir nesupančiotus, j — Tai būtų juokinga tik 
leidžia ant nakties jiems: tokiems, kaip tu pats. 
trintis po visokius krūmus' — Ne, Maiki, aš turiu ge-
ir varnalėšas, kur jie susi-| ’ esnį sugalvojimą. 
uosto su visokiais juodžiais,’ — O koki? 
gdtonskūriais ir raudonai-; — Mums reikia prie Lie- 
siais, o paskui susrženina,! tuvių Bendruomenės dar 
praspoilina žemaitišką Šnek-! vieno pirmininko pir'lybuĮšj ųUs ačiū! 
tą, prisigimdo kc’oravu vai-'slūžbai. Jis turėtu kasmet’ 
kų, —visokių plok-ciano-; renriti visu lietuviškų jau
siu. žvairaakiu ir ančiasna- niklių mergų ir bernų jo- 
piu. O kurtu juos dėsi, par-Smarką. Turėtu juos iš viso 
vežęs į Rhingę, kai I ietuva Į svieto suvežti i krūvą, uždą- 
bus jau išvalnintą? Kaimo;ryti kur nors šieno prikrau- 
bernai ir tėvus, ir vaikus tame kluone, duoti pakan-

H milton, Ont.

Visiems aukotojams nuo-

Keleivio administracija

Daubaru kaimynas

CHICAGO, ILL.

Iš šauliu veiklos

GEGl’žĖS
BIRŽELIO

25— $ 999.00 
15— $1119.00

RUGSĖJO
GRUODŽIO

.IEPOS 27. RUGPICČ. 10 
—iš Chicagos $1257.00 
—iš New Yorko $1136.00 
7_ $998.00

21— $983.00

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
J a k u š o v i e n ė s Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC REAL ESTATE

6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813)367-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0744

1952 m. Chicagoje viena 
pirmųjų Įsikūrė Vytauto 

k. mai gyvatinės, užgrajytii Didžiojo šaulių kuopa, ku- 
ai moniką pasiutpolkę, ii i ri išaugo Į rinktinę. Buvo 
tr pamatytum, kas iš to bū- gyva veikla, gera reklama, 
tu! Kitą rvtą visi uždusę j pasistatė nuosavus namus 
b gtų i artimiausią bažnytė-į ir... apsnūdo. Kultūrinė 
lę ženytis. j veikla sulėtėjo, priplūdo

— Kvaila kalba! daug nešauliškos dvasios
— Maiki, aš net pats su- narių, kurie pradėjo kelti 

ti kčiau tokiu generaliniu i savo tarpe nesantaiką ir in- 
p’' liu būti. Ir prašau skai- > trigas.
tytoju pasisakyti, ar aš jau!

Į tikrai toks durnas, kaip tu j Be šių minėtų šaulių, Chi-
čia sakai, mane įžeisdamas? cagoje Įsikūrė Klaipėdos ir 
Tekios mislies, vaike, dar!gen. Teodoro Daukanto jū- 

■. jokie tavo mokslinčiai nesu-■ ros šaulių kuopos. Abi kuo- 
’ galvojo. Matai? Tu jau ėmei; pos atskirai veikė pavyz* 

^ir nutilai prieš teisybę... i dingai. Gyvai reiškėsi kul-

! n

Prie grupių galima jungi is ir iš kilų miestų su 

papildomu mokesčiu

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P. O. Box 116

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Air Kares Subject to Changes and Government 
Approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvark? 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

lOOa BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

l

VVORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shiriev Rd., Shrevvsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

MooooooooooooooooooaraMMa.
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Okupuotoje Lietuvoje
[Kongrese ragina protestuoti 

dėl Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Aukso medalis 

Povilui Karpavičiui

Šią žiemą i Odesoje su
ruoštą fotografijos parodą, 
kurios tema buvo "Fotoma- 
rina 76“, buvo pasiųsta apie 
2000 nuotraukų. Fotografai 
iš Tarybų S-gcs, Japonijos, 
Lenkijos, Bulgarijos. Ita'li-r''es^as 
jos, Vokietijos, Prancūzi ■> 
ir JAV varžėsi dviejose sri
tyse: balta-juoda ir spalvo
ta nuotrauka.

iliustratorius, kurio autori
tetas siekia toli už tėvynės 
ribų.

K. Da.

Kongresmanas Marty Rus- 
įso (dem., III.), atstovų rū- 
! muose minėdamas Lietuvos 
nepriklausomybę, ragino sa
vo kolegas ir visus ameri
kiečius protestuoti prieš 

! priespaudą Lietuvoje. Jis 
pabrėžė, jog nesuprantama, 
kad žmonės negalėtų laisvė
je gyventi savo žemėje.

Kamerinio gastroles 

Vokietijoje

Lietuvos kamerinis or-

būti vietos to
kiam barbarizmui moder
niajame pasauly. Mes turi
me Lietuvos reikalą ir visu

"Negali

kuriam vadovauja ■ nejajgVų tautų reikalus pa
saulius Sondeckis, grižo i; (|arvti mūsų reikalu. Šian- 
gastrolių. Rytų Vokietijoje.
Tai buvo to orkestro ketu
rioliktoji gastrolių kelionė 
užsienio valstybėse.

Kauniečiui Povilui Kar
pavičiui buvo Įteiktas aukso 
medalis už spalvotą nuo
trauką "Įžymus žvejas“. 
Karpavičius tą nuotrauką 
padaręs Rusnėje ant baltai 
juodo filmo, perdirbto savo 
išrastu polichrcnijos būdu 
i spalvotą, labai efektingai 
atrodanti paveikslą — vie
ninteli toje tarptautinėje pa
rodoje.

P. Karpavičius savo nuo
traukomis jau prieš karą 
buv0 žinomas Lietuvoje, 
pradėjęs stipriai reikštis 
pirmose Kultūrtechnikų ir 
Matininkų S-gos suruoštose 
parodose, jis po kare visiš
kai perėjo i fotografo pro
fesiją, kariu gilindamas sa
vo žinias ir išrasdamas nau
jus spalvų panaudojimo bū
dus vadinamos "fotografi- 
kos“ srityje. Jis yra kelių 
vadovėlių autorius, dėstyto
jas aukštosiose mokyklose.

šioje paskutiniojoje ke
lionėje orkestras koncerta
vo vienuolikoje miestų, jų 
tai pe tokiuos kultūros cent
uose kaip Berlynas, Leip

cigas, Erfurtas, Rostokas, 
Schwerinas ir kt. Apie or
kestrą muzikos kritikai la
bai gražiai atsiliepė.

Dideli pasisekimą jis tu
rėjo ir Berlyne vykusioje 
tarptautinėje šiuolaikinės 
muzikos kas antri metai 
rengiamoje šventėje, kur 
atliko vilniečių F. Bajoro, 
A. Bražinsko, B. Kutavi
čiaus ir A. Šenderovc kūri
nius, taip pat ir D. Šostako- 
vičiaus veikalus.

dien yra diena atnaujinti 
savo Įsipareigojimas ir vil
tims, kad nepriklausomybė 
taptų realybe“, — kalbėjo 
Russo.

JAV

Už aktyvų šiuolaikinės 
propagavimą ir 

aukštą jos atlikimo menini 
lygi speciali vertinimo ko
misija Lietuvos kameriniam 
orkestrui paskyrė "Kritikų 
prizą“.

luzikos 
,1 ~

ALTOS INFORMACIJA
Rems, kol tik lietuviaiįsipareigojimai

Lietuvai kovos

Šen. Carl T. Curtis (resp. 
Nebr.) savo kalboje senate 
priminė Lietuves okupaci-

Senatorius H. Schmitt 
(resp. N. Mex.) .JAV sena
te priminęs, kad Lietuva jau 
prieš 26 metus buvo nepri-Į a, tūkstančius ištremtųjų i 

Sibirą ir pabrėžė, kad, kol 
tik lietuviuose bus gyva 
aisvės kibirkštis, tol ta lais-

klausoma, pabrėžė, kad per 
paskutinius 40 m. lietuviai 
turi pakęsti brutalų Sovietų 
Sąjungos domina, imą. Pri
minęs kongreso rezoliucijas. 
Įpureigojusias nep’ipažinti 
Lietuvos inkorporavimo i 
Sovietų Sąjungą, senatorius 
Schmitt pabrėžė, kad ame
rikiečiai laisvajame pasau
ly turi specialią atsakomybe 
tautoms, kurios komunizmo 
priespaudoje siekia laisvės. 

Dėmesys milijonui lietuvių

Priminęs, kad JAV-se gy
vena milijonas lietuvių kil
mės žmonių, kongresmanas 
P. \V. Kodine ( lei N.-L) 
pažymėjo, kad jau nuo 
1688 m. lietuviai su savo i- 
našu ėmė atvykti i -ią šaii, 
reikšdamiesi daugeliu lai
mėjimų literatūroje, muz i 
koje, Įkvėptoje folkloro vei -1 
tybėmis. Priminė, kad Lie-; 
tuvoje žmonės ilgisi laisvės. ■ 
su viltimi žiūrėdami i Ame
riką. Ragino prisiminti.’

Paskutinė kolonialinė 

imperija

"Lietuva šiandien yra da
lis Rusijos dominuojamos 
sferos Rytų Europoje, tos 
paskutinės kelonialinės im
perijos. Tačiau laisvės troš
kimas nugali kliūtis“, — at
stovų rūmuose kalbėjo kon
gresmanas James J. Blan- 
chard (dem., Mich.), reikš
damas Lietuvos išsilaisvini
mo viltis.

Lietuvos reikalai Belgrade

Kongresmanas S. Strat- 
ton (dem., N.Y.), kalbėda
mas atstovų rūmuose Lietu
ves nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga, 
pabrėžė, kad Belgrade turi 
būti ginamos teisės Lietuvos 
žmonių, kuriu valstybė bu- 
v0 užslopinta rusų kontro
lės, bet kurie toliau gyvena 
laisvės ir nepriklausomybės 
viltimis.

Senate dėkojo lietuviams

Senatorius J. H. Heinz 
(resp., Pa.), senate kalbė
damas minint Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą, 
pareiškė dėkingumą, kad 
lietuviai kasmet pirmena, 
kaip brangi laisvė ir kaip 
skaudus jos netekimas. Pa
smerkdamas priespaudą, jis 
reiškė vilti, kad Lietuva ga
lės laisvėje švęsti savo ne-

ves dvasią amerikiečiai tu- priklausomybės dieną, 
ri remti. i

Remia Helsinkio grupę 

Lietuvoje

Senatorius Cliffcrd 
Fase (resp., N.J.), Helsin 
kio komisijos narys, svei 
kindamas viso pasaulio lie
tuvius nepriklausomybės pa
skelbimo dienos proga, se
nate pranešė, kad Lietuvoje 
suiaryta grupė, kuri seks, 
kaip Sovietų Sąjunga vykdo 
Helsinkio susitarimus. Iš
vardijęs tos grupės narius, 
skatino senato narius veik
ti. kad lietuviai susilauktų 
religinės, kultūrinės ir poli-

Laisvo apsisprendimo 

Lietuvai
Atstovų rūmuose Wa- 

shingtone, minėdamas Lie- 
R- tuvos nepriklausomybės pa

skelbimo sukakti, kongres
manas Stevvart B. McKin- 
ney (resp., Conn.) pacitavo 
ištrauką iš Lietuvos Tary
bos 1918 m. paskelbto ne- 
m-iklausomybės dokumento 
ir skatino remti Lietuvos 
laisve apsisprendimo teisę.

. tinės laisvės.

Senatorius ragina Carterį 

užstoti Lietuvą

Gavęs Detroito lietuvių

taip pat 
klausomybės.

Parama lietuviams

Connecticut kongresma
nas R. N. Giaimo (dem.) 
atstovų rūmuose atnau’Ao 
pažadą remti Lie'j v ,< lai 
ve- reikalus.

ją persiuntė prezidentui 
Carteriui, raštu pabrėžda
mas, kad atėjo laikas lais- 
voms demokratinėms tau
toms daugiau susidomėti 
tautų laisvo apsisprendimo 
teise ir žmogaus teisėmis. 
Senatorius drauge priminė 
Lietuves teises i laisve.

Kalbėjo nepriklausomybės 

minėjimuose

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
minėjimuose kalbėjo šie A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
žmonės: dr. K. Bobelis Wa- 
shingtone, dr. K. Šidlauskas 
Chicagos lietuvių minėjime, 
kun. A. Stašys Dariaus-Girė
no salėje ir Šv. Kryžiaus pa- 
parapijoj, Chicagoje. kun. 
dr. J. Prunskis Gary, Brigh- 
ton Parke ir St. Xavier kole
gijoje Chicagoje.

Vokiečių studentai gina 

Lietuvą

Iš Stuttgarto vokiečių stu
dentai atsiuntė Amerikos

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jonas ir Ona Bartašiai-Bartash prie savo namu \\ indsore. Conn. Ona jau yra mirusi, o Jonas da
bar gyvena Hartforde. Jam kovo 20 d. sukako 91-ri metai amžiaus.

PAVYZDINGO ŽMOGAUS SUKAKTIS
siu metų kovo 20 d. mūsų 

tautiečiui Jonui Bartašiui- 
Bartash, gyvenančiam Hart-
forde, Conn., 
metai amžiaus.

?ukak0 91-ri

Na, gal saKysite, kas čia 
nuostabaus? Juk kitas toks 
kartais sulaukia šioje žeme
lėje ir šimto, o apie ji nekal
bame, net mirties dienos ir 
palaidojimo vietos nepami
nime. Tai tiesa. Būna irtaip. 
Yra ir šimtafnečių, kurie sa
vo gyvenimą pravalgė, pra
gėrė, prašoko, kurie ne.i dar
bo, nei cento nepaaukojo 
lietuviškam reikalui ir už
gulę sav0 likusių doierių 
kapsi numirė. Ką apie juos 
galima daugiau pasakyti vi
suomenei? Nieko.

Jonas Bartašius — visai 
ne iš tos kategorijos žmo
nių. Jis yra būdingas pavyz
dys tų mūsų senosios seno
sios emigracijos tautiečių, 
kurie patys švietėsi, sunkiu 
darbu veržėsi iš vargo i pa-

jau kito tokio 
baudžiauninko

pat darbo 
lovoj, vis

r Priminkime dar, kad apie 
prieš 50 metų vedė savo 
mylimą Onutę, kuri, deja, 
jau senokai mirusi.

Bet tai ne viskas.

i Jonas Barta Aus dar Lie- 
i tuvoje buvo baigęs Sūdei- 
j kių pradžios mokyklą ir po- 
■ rą metų mokęsis Utenos 
miesto mokykloje. Tad laik- 

j rastis ir knyga visada buvo 
jo draugas, spausdintas žo- 
dis — jo švietėjas ir patarė- 

į jas. Dar cukraus fabrike 
vargdamas, jis jau skaitė 5 
lietuviškus laikraščius, kny
gas, Įstojo i SLA, Socialistų 
Sąjungą, Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir kitas organiza
cijas. Jis visada buvo ir di
delis Keleivio- draugas. Tie
siog — nepaprastas. Vargu 
kas yra tiek ši laikrašti rė
męs ir tiek jam aukojęs, 
kaip Jonas Bartašius. Tūks
tančiais .’ Bet jis niekad ne
sigailėjo ir kitiems lietuviš
kiems tikslams.

Tad kiek yra tokių, gal 
ir jaunesnių, ar iš vėlesnio
sios išeivių kartos? Mažai. 
Nepaprastai mažai. Mažai 
net tarpe tikrai stambių ir 
lengvą gyvenimą lėbaujan
čių tikrai stambių turtuolių.

Teprakalba į jų visų sąži
nę mūsų tautiečio Jono Bar

rp . , ................... pirmyn i gyvenimą, kol pa- tanaus pavyzdys.Tai narys tos musu išeivijos j , TA, 1 j"“/*.- - J kelte darbovietę, savo įgim-generacijos dalies, kuri čia 
uikūrė organizacijas, pasta- 

' t ė klubus ir bažnyčias, lei
do, rėmė ir skaitė spaudą, 
kuri sukaupė visas tas lietu
viškas vertybes, kurias vė
liau čia radome.

tu talentu išmoko dailidės 
amato, pradėjo verstis bal
dų prekyba ir sulaukė 
šviesesniu dienu.

daug

Ir — bent šimto metų mū
sų (jautrios lietuviškos sie
los sukaktuvininkui!

J. S.

Jonas Bartašius 1886 m. 
kovo 20 d. yra gimęs Kirk
lių kaime, Utenas apskrity, 
ūkininko šeimoje. 1913 m. 
jis, kaip ir daugelis kitų, tik 
su mažu kelionės pundeliu 
išlipo i nepažįstamą ir gąs
dinanti New Yorko uosto 
krantą. O nuo čia — kažin 
kaip pirmas pasitaikęs ke
lias i Edgevvater, N.J., mies
teli ir dar su žalių Lietuvos 
kaimo lauku ir vyturėliu 
čiulbėjimo prisiminimais — 
tiesiai i cukraus fabriką, i 
garus ir karšti, tarsi i pra
garo katilą... Jo žodžiais, 
ten tik viena tebuvusi palai
ma, kad galėjai valgyti cuk
raus, kiek tiktai nori.

'viršių, natūraliai sveiku he-!(jlena 
tuvio protu kūrėsi sau ateiti 
ir — niekad nenumojo ran
ka i savo tautos rūpesčius ir 
jos kultūrinius poreikius.

Ir taip, po 13 valandų per 
dienos ir nakties pa

mainomis sunkdamas ver- 
•danti syrupą, nešiodamas 
sunkius cukraus maišus, po 
20 centu už valanda, nakvo- 
damas ar diena gulėdamas

Lietuvių Tarybai padėką už 
nusiųstą literatūrą. Studen
tai praneša, kad jie sklei
džia tuos spausdintus uni
versitete.

Laiške rašoma, kad net 
kairieji jų universiteto stu
dentai bjaurisi Sovietų Są
jungos imperializmu.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 4545 W. 
69th St., Chicago, III. 60629.

NAUJAS ROMANAS
Ką tik išėjo Petronėlės

įima gauti Keleivyje. Jos
Orintaitės parašytas roma
nas Erelių kuorai, 38 1 psl.. 
kaina $8 00

JIB

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ; Į

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-j• 
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-; • 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-U 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABOJ:! 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB;; 
Atstovybė, 2498 DaugalI Rd., Windsor, 12, Ont., Canada. i! 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. ;> 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 1! 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago, ;;
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave„ Chicago!; 
ir kitur. 1:

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704

Tel. (813) -894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

neri pirkti ar parduoti namus.

'‘^oeooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooor

^JfouRS a]|ravel J£nc.
/

141 L.INDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 (617) 237-S502

_____ __________  _______ Mūsų atstovas Miamy, Fla., Anthony Vaima,
tel. . 305—864-3586

• 1 9 7 7 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ 

Vilnius - " DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į:

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

Vienos savaitės kelionė j Lietuvą — »eš ios naktys Vilniuje, viena diena Kaune

Balandžio 14-21 d................. $829 ' Rugsė jo 16-23 d......................$829
Gegužės 5 12 d.......................$829 Rugsėjo 27-spaIio 4 d.............$829
Gegužės 12-19 d......................$829 Spalio 6-13 d............................. $829

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

Gegužės 20-hirželio 3 d... $1079 Liepos 7-21 d............................ $1199
Birželio 16-30 d................ $11<» Liepos 14-28 d........................$1199

Rugpiūčio 11-25 d.............. $1199
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Vietinės žinios
STUDENTAI KVIEČIA 

VISUS

Xew England Aųuarium
—Diseovei y laive 1977 m.

Liūdnas Laisvės Varpo 

balsas

Kovo 7 d. Laisvės Varpoj! 
radijui sukako 23 metai. Tą

\ V v »' *

1 r

inž. K. Daugėla ir J. Mali
nauskas, aukoję po $10: F.
Chattan, S. Luinys. M. Jan- 

|i kauskienė. A. Moriarty,
Rutkauskai, Kondratai, AI. j
Laurinaitis, B. Mikalauskas j J ,)en«ia s,w»us’ ded:l vandens 
— po $5. Buvo ir mažiau ! nu,ekamuosius';,n;Z(pius-at

yJęq1 |tJ | Jlclktl 11*111111 \ lCi<iUS IF iiiuko \ 1

Programos atlikėjai nuo • s“ rasiM dailydes darbus.

{ RAYMOND E. PELECKAS

GENERAL CGNTRAt TOK

honoraro atsisakė.

balandžio 10 d. Bostono stu-’ sukaktį jo vedėjas Petras;! 
dentai iuošia "Pavasario j Viščinis prisiminė kovo 13»
vakarą”. Pamir kime žie
mos šalčius, jos pūgas ir su
tikime pavasario šiltus vėje
lius Atltnto pakrantėje! 

Pratęsdami Velykų nuo-

d. programoje, pareikšda-. 
mas, kad Laisvės Varpas! 
stovi ant slenksčio "Būti ar j 
nebūti“.

"Per 23 metus mūsų pro-! 
grama atlik0 labai daug,

IEŠKO

, Įkainojimas veltui. Turi leidi 
i mą ir draudimą, šauktis va 
; karais tel. 361-1610.
*tf

Bostono Vyru Sekstetas, kuris dainuos Minkų radijo programos metiniame renginy kovo 27 d.
taiką, pabendraukime SU ar- bet neįstengė suorganizuoti ! So- Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje. Sekstetui vadovauja komp. Julius Gaidelis.
ūmaisiais šiame renginy, 
kuris prasidės 5 vai. vakare. 

Jaunimas, sukūręs dainų

tiek klausytojų rėmėjų, kad 
jos išlaikymas būtų garan-j
tuotas. Tekių klausytojų-rė-į skelbti šūki: "Tas nevertas spurgų (ponėkų) ar kas ku-. ladijc 

ir poezijos montažą, atliks! mėjų reikėtų apie 1,000, o 1 Hasvės, kas negina jos!“ nai geriau sekasi, ir atnešti ■ me ko 
meninę programą. Po kul-ijų tėra apie 200, todėl pro-’ Tos dienos programoj po- į So. Bostono Lietuvių Pi-Į re.

grumiasi su į etas Henrikas Nagys labai liečiu d-jos III aukšto salę j

43 m. sukaktuvinia- 
įcerte — filmu vaka-

Ieškau našlės, kuriai dėl blo
gos sveikatos reikalinga ruošos 

11 pagalbininkė. Dirbčiau už mais
tą ir norėčiau kartu gyventi — 
abiem būtų ne taip nuobodu.

Prašau rašyti Keleivio adre
su. pažymint — Ramunei. . ..

(12)

tūrinės dalies turėsime pro
gos pamatyti New England 
Aųuariumo paruoštą jūros 
programą.

grama nuolat
finansiniais sunkumais, ku-J gražiai apibūdino poetą An- nevėliau kaip 1 vai. 
rie, ku0 toliau, tuo grėsmin- taną Gustaitį ir jo kūrybą' Primename, kad 
gesni darosi“, sakė. P. Vič-t nereikė
činis,

« i

Po programos bus skaniai 
paruoštas bufetas, kur galė
sime sočiai pasivaišinti.

Bostone gerai žinomas 
Miekey Haberek orkestras, 
iš Vienna Hofbrau Haus 
restorano, smagiai 
tradicinę muziką,
traukų metu smuikininkas 
su akordionistu vaikščios 
apie stalus, linksmindami 
svečius nuotaikingomis se
renadomis.

Su parengimo bilietais 
visą dieną, sekmadienį, ga
lima apžiūrėti Xew England 
Aqua’iumą ir visas jūros 
parodas. ■

Automobilius galima pa
sistatyti veltui Harbor To- 
vvers- garaže su mūsų ant
spaudu ant garažo bilieto.

Stalai no 10 asmenų re-

_____  „ _ _____ i salę
, sakė. P. Vič J V - i " ' ' . tuvas.

Ateinantį sekmadienį pie- 
i tų nevalgykite namie ir at- 
j eikite į mūsų renginį, kur 

_ 1 Alcnika Plevokienė su pa- 
Šeimininkės, kurios nore- dėjėjomis lauks jūsų pavai- 

lijo stotims A asario 16 ir! tų paiemtimūsų tadijo kon- ginti skaniais lietuviškais 
pagros Tragiškųjų birželio įvykiui certą kovo 27 d., prašomos valgiais.
o per- sukakčių progomis. Jo klau-. iškepti kugelio, pyragų, tor- Iki malonaus pasimatymo 

sesi kelios dešimtys tūks-. tą, žagarėlių (chrustų), ateinantį sekmadienį mūsų! 
tančių lietuvių, todėl. P.

L. Varpas per 23 metus „onirin o;iė».Jž

jo sukakties proga, o pats nereikės lipti, nes yra kel- 
A. Gustaitis paskaitė vieną

davė apie 2,000 programų,1 
suorganizavo 35 kultūrinius 
renginius, ruošė programas! 
anglų kalba amerikiečių ra-

j savo naujųjų eiierastu..

Mūsų prašymas

Steponas ir Valentina 

Minkai

Ir jie aukojo

Praeitame numeryje iš
spausdintoje žinioje apie 
Vasario 16 minėjimą Cam
bridge tarp aukojusių ne
buvo paminėti šie asmenys: 
K. Narkevičienė, aukojusi 
$15: kleb. kun. A. Saulėnas,

"GARSO BANGU“ 

PROGRAMA

į Ši radijo programa trans- 
1 liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

Kovo 27 d. — "Ugnies 
medžioklė su varovais” — 
muziklas.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. "Sūduvos” išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyze 
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji vra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Viščinis klausia, argi iš tik- i 
rųjų tie tūkstančiai yra ne- 
oajėgūs užtikrinti L. Varnui j 
finansinį pagrindą, ir nuro
do, kaip jie tai galėtų pada-' 
ryti. ’

Visų pirma, turėtų mokė-; 
ti bent po 25 centus už pro- i 
gramą, arba bent $15 peri 
metus. Galėtų finansuoti1 
specialias programas —Va- 
=ario 16-sios, Rugsėjo 8-sics, i 
Motinos dienos, Dariaus Gi- ! 
rėno, Klaipėdos sukilimo į 

zervuojami iš anksto. Skai-1 sukakčių, Kalėdų, Velykų. : 
čius ribotas, todėl prašome Savo liūdną kalba P. Vi -
kuo greičiausiai užsisakyti dėkodamas vi-
stalus ir Įsigyti bilietus pas sjems, kurie Laisvės Varpą 
Daivą Izbickaite, 326-7442 rėmė iki šiol, ir tiems, kurie

cims baigė

arba Gyti Gavelį. 268-6747.
Laukiame visų —

Bostono studentai

viena ar kita forma dar at
eis pagalbon, kad Laisvės 
Varpas ir toliau galėtu

-PAVASARIO VAKARAS
NEW ENGLANR AŲUARIUM 

DISCOVERY LAIVE

(Central Wharf, Bostone)
1977 m. balandžio 10 d.

J !

5 vai.__ pasilinksminimo
valanda

6 vai__ programa
7:30 vai.—bufetas 
8-12 vai.—orkestras

BILIETAI: auka $6.00 
STALŲ SKAIČIUS — 
ribotas
Prašcme juos užsisakyti 
iki balandžio 1 d. 

pas
DAIVĄ IZBIt KAITŲ 
326-7112 
GYTį GAVELĮ 
268-6717

Automobilius galima veltui pasistatyti 
Harbor Towers Parking garaže 

Parengimo dieną su bilietu bus galima apžiūrėti 
New England Aųuariumą

BOSTONO STUDENTAI
Č

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. Veitas
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems pardooti ar pirkti namus.

%

M

• 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 ĮRENGIMAS

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

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius fr Sietu v išk uosius 
įvykius, deda aaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu- bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
varbia problema.

rNEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yru dinamiška^ mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbio bei idė’u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.90.
Adresas r

7722 George Street, LaSalle, P.Q. HSP IC4, CANADA

gsooooeoooeoocoooooooooeooooooosooocoeoocoococooooooe

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

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

I' ■5’

BALTK
TOURS

; VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: {
j {
* I naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos I 
; ekskursija i Kauna. 1 naktis Maskvoje
J »
» balandžio 21—gegužės 2 d. — 8858; rugsėjo 18-26 d. — $858,2 
' spalio 9-17 d. — $826. I
I !
» DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ. VOKIETIJĄ IR; 
5 ANGLIJĄ: J

; 1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos; 
J ekskursija i Kauną. 1 naktys Miunchene ir 3 naktys Londone J
; birželio 25—liepos 10 d. — $1.253; liepos 17—31 d. __  $1.253.'
; SPECIALI KELIONĖ Į LIETI VĄ. VOKIETIJĄ. PRANCŪZIJĄ:
' birželio 8-22 dienomis J
; 1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija ; 
'i Kauną. 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — $1.276.} 
« Į nurodytas kainas Įeina: lėktuvo grupinis bilietas;
J pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;‘
» 3 kartus valgvti per diena; pusryčiai ir}
' ................ ‘ • ’ - • - 'į I

vakarienė Miunchene, Londone ir Parv-; 
žiuje;
ekskursijos, lagamino pervežimas.

Kelionių kainos paremtos' nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra
** valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 

rican ar kitais IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus
J?

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

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties VVNSR 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 Į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis iietu-

! viškų knygų pasirinkimas.

i

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

DRAUDIMO agentūra * 
At’ieka įvairių rūšių

draudimus *

Kreiptis senu adresu:
BRONIS KON I RIM ?

S98 Broadvvay 
So. Boeton. Mass. 02127

į Tek AN 8-1761 *
t v

Į

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau ica,p SEPTINIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemaiina organizarijs — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje paAa'pą, kun yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS nrieško pelno, o teikta 
patarnavimus savitarpinės pagalbon pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iris su puxe m doro dolerią 
kapitalų, tad jo apdraade tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reiks’ingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki liC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gorų Taupomąją Apd’-euda — Ea_ 
dowaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 moKes- 
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietnviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 f metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės 
• kuopų ve’kėjus, lr jie plačiau paAiškins anis 
Sasivienijimo darbas.

Geusite spausdintas informacijas Je'.g® 
parašysite:
Lfthnanian AlHante «f America
107 West 30th Street, Nesr Vor*. N.Y. DW*>!
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Vietines žinios
Pianistės R. APEIKYTĖS ir rašytojo A. GUSTAIČIO 

REČITALIS

Gudauskienės, Brahmso, Mac Dovvell ir Liszto kūrinius.
Kalifornijos Herald American laikraščio recenzentas 

ją pavadino "pirmos rūšies pianiste“. Panašiu pagyrimu 
atsiliepė ir Los Angeles Times.

Jau eilė metų Bostono lietuvių publika nebegirdėjo 
kitose lietuvių kolonijose dažnai gastroliuojančio rašytojo 
ANTANO GUSTAIČIO kūrybos. Jubiliatas sutiko šiame 
vakare dalyvauti, jj praturtinti savo naujausiais ir, gal 
būt, pikantiškiausiais satyros ir humoro gabalais.

Kultūros Klubo valdyba abejoja, ar bus daug tokių, 
kurie pajėgtų atsispirti šio itin patrauklaus kultūrinio 
vakaro vilionėm. Todėl kviečiame lietuviškąją visuomenę 
gausiai atsilankyti.

Bostono Kultūros Klubas

metų sukaktis. Vakaro prog- 
iama yra įvairi ir įdomi. Ją 
sudaro dalykai, kurių Bos
tono ir apylinkės lietuviai 
dar nėra girdėję.

Rengiamas Koncertas bus 
jau 36 Laisvės Varpo kultū
rinis renginys. Rengėjai pra
šo visus balandžio 17 d. ne
organizuoti nei privačių, nei 
vie'ų parengimų, o skirti tą 
dieną Laisvės Varpo vaka
rui.

A. Andriulionis ligoninėje

Balfo skyriaus pirminin
kas ir nevienos kitos drau
gijos veiklus narys Antana;

Laisvės Varpo vakaras

Išsikelia j Floridą

Keleivio skaitytojai Mi
kalina ir Vincentas Lukai- 
Luko-evičiai, išgyvenę Bos
tone 27 metus, nusipirko 

Fla., ir

Tradicinis Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas įvyks

. balandžio 17 d. 3 vai. po;namus Gulfporte
j Andriulionis Miltono ligo-j pietų Sc-. Bostono Lietuvių1 "en venciasi išsikelti, 
ninėje laukia operacijos, j Piliečių d-jos trečiojo aukš- Praeitą savaitę V. Lukas 

to salėje.

Š. m. kovo 26 d., šeštadieni, 7:30 vai. vak. Tarptau
tinio Instituto patalpose (287 Commonwealth Avė., Bos
tone) Bostono Kultūros Klubas rengia muzikos ir dailiojo 

žodžio vakarą.

Pirmą kartą Bostone pasirodys Kalifornijoje išgar
sėjusi pianistė RAIMONDA APEIKYTĖ, laimėjusi eilę 
premijų ir dalyvavusi programose su daugeliu simfoninių 
orkestrų. Ji yra plačiai koncertavusi tiek lietuvių, tiek 
amerikiečių publikai. Šiame rečitalyje ji atliks Čiurlionio,

Linkime mūsų nuošir- 
! džiam talkininkui greitai 
sveikam grįžti į mūsų tarpą.

Ieškome knygos!

Gal kas galėtų parduoti 
ar dovanoti Keleiviui jo 
apie 1912 metus išleistą 
knygą "Naujausios ir viso
kios dainos“. Labai prašome 
atsiliepti.

Keleivio red.

Jame programą atliks iš
kilusis mūsų dramos akto
rius Henrikas Kačinskas iš 
New Yorko, solistė Prauri- 
mė Ragienė (sopranas) iš 
Chicagos ir komp. Jeroni
mas Kačinskas, kuris akom
panuos solistei.

Tai bus dailiojo žodžio ir 
dainos vakaras. Juo bus at
žymėta Laisvės Varpo 23'

pratęsė prenumeratą 2 me
tams ir dar pridėjo $5 auką.

Taisome klaidą

Lietuvių Bendruomenės 
25 m. sukakties minėjimo 
programos knygelėje garbės 
rėmėjų sąraše praleista inž. 
Vytauto Žiaugros pavardė. 
Del to atsiprašome ir dėko 
jame už auką.

LB Bostono apyl. valdyba

LIETUVIŲ RADIJO KORPORACIJOS

seniausių lietuvių radijo programų Naujojoj Anglijoj 
43 metų sukaktuvinis

KONCERTAS ir FILMŲ VAKARAS

1977 m. kovo - Mareli 27 d., sekmadienį,
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos UI a. auditorijoje

•2-3 vai. LINKSMOJI VALANDA ir PIETŪS — 
skanūs lietuviški valgiai ir gėrimai.

• Programa prasidės 3:30 vai. po pietų.
• MYKOLAS DRUNGA, Bostono (LB Kultūros Klubo 

pirmininkas, sveikins radijo programą 43 metų sukakties 
proga.

•Programą atliks BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS, 
vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO.

• Po koncerto broliai IVAŠKOS parodys jų nufilmuo
tas 1975 m. Tautinių šokių šventę Vilniuje ir 1976 m. 
Tautinių šokių šventę Chicagoje.

• Įžanga suaugusiems auka $3.00, pensininkams, jau
nimui ir studentams — $2.00.

Visus kviečia —
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI
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COSMOS PARCEJLS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

AORCESTLR, MASS. 
Tel. SW ?2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

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

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarki ogaL

Čia galima gauti {vairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklient

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 

vedžioja.
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

V. Bakšio koncertas

Kovo 12 d. N. Anglijos 
konservatorijoje buvo Vyto 
Bakšio piano rečitalis. Jis 
skambino Schumanno, Beet-

boveno, Brahmso, Revelio 
kūrinius, o taip pat ir savo 
kūrinį Pieces Opus 3, Nr. 2.

V. Bakšys studijuoja mi
nė, oje konservatorijoje. . .

Bostoniškio J. Jašinsko* 
parašytą knygą —JULIUS} 
REVOLIUCIONIERIUS ga- 
JANONIS — POETAS IR

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

Flood Square 
Hardicare Co.

SarJuaka* S. i. ALEKNA 
(tis east b»oapwat 
iOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

BanjAraiu Meor- Dažai 
tooieros Sianoma

Stiklas Langams 
Vla-'kle reikmenys narnama

Reikmenys nimckeriama 
'/'ar t!*-. muktai

PETER MAKSVYTIS 

Carpeatar & Bailėse 

<9 Church Street 
K. Milto®,

Atlieka visa* 
to ir projektavimo darbu* M ian-l 
ko ir ridoje, gyvenamų namų ir! 
biznio pastatų, pagal Jotų rei 
lavimų. Saukit* visados iU • va
landų vakaro. ’

Telefonas: A N 8-2806

iDr. Jos, J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP fi DINIS
, g OPTOMETRISTAJ?
I ® Valnndos:
įimto 9 vas ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neonimama (
447 BROADVVAY t 

South Boston, Maas

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

(RUDOKTUTft) 
OPTOM ETR1ST1 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai veisto*, išpildusr.e Lydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengara. 3. S., Reg. Pharm.

384 VV. Broaduay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.

Telefonas AN 8-6024

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. v„ išst ftus šventadienio* Ir seka.

PI & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

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

TeL 762-6732

»»»»<<«»« ^»***>»»»»—***********

Keleivio administracijoje 1 kaina — 5 doleriai, 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.
JJ niffrt f...............*...............».»mn«KM»>*v************************

Laisves Varpas
lietuvių radijo

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209
SOUTH BOSTON. MASS.

jee ******************************* v**************************************************e***e*************«

4 NAUJOS KNyCOS
Angliškai:

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

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

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
do iki Skvirecko), parašė

Amerikos lietuvių politika, Stasys Yla, 345 psl., kaina 
parašė dr. K. Šidlauskas. į-!
vadas dr P. Grigaičio, kai- Kelionė aplink pasaulį.
na $1.50. Juozas Kaributas, 423 psl.,

Anglų novelės, 23 autorių, kaina $5 00

KĄ TIK GAVOME *

neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

$6. Paštu nesiunčiame.

393 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė 

♦e********************************

EF

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 (VVhist Party) kiekvieną 

trečiadienį S vai. vak. užkandinės kambary.

V isi 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 

36S VV. Broaduay, So. Boston, Mass. 02127 *E

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
įrišta, kaina S 15.00.

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

Demokratinio socializnn
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 41 
psl., kaina 25 centai
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metu Lietuvos laisvė- ko. 
voje (1940-1970), parašė 
I^eonardas šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina

sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

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

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 

j sonas, 127 psl., kaina $2.00. 
psl., kaina $2.

Napoleonas. Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00. į

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, Ant. Gintneris, 633 
psl., kaina $5.00.

Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl.. 
kaina 50 centų.

Kryžuočių valstybės san
tvarkos bruožai, prof. J. Pa
karklis, 176 psl., kaina $2.00.

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny.

„ , , . v - .. • rašo apie 70 asmenų.
Sąmokslas prieš žmoniją, Kaina $10 00 

informacinė apžvalga, Vilius j Melagingas Mikasės laii 
Bražėnas, 109 psl., kaina kas, paraše Jurgis Jašinskas 
$2.50. i 69 psl., kaina $1.50.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš i 1$ BOSTONO Į LIETUVĄ 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami-

ur kirus Rusijos okupuotus 
kraitus

nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

Pristatymas greitas k 
garantuotas

avimis kainomis. Be to, siunčia-1 Prekės parduodamos nulė
mė 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 nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tek 268-0068




