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SOVIETŲ POLITINE PSICHIATRIJA 

JAU PAKUKUOJAMA IR KITUR į
i

Psichini* politinių kalinių žalojimas slaptai įvykdo- ’ 

mas jau ir satelitiniuose kraštuose bei kitose Sovietijos 

pavyzdžio komunistinėse valstybėse.

Estijos
:odel nedrįso pasigirtu kad ....
>er paskutinįjį penkmetį ne Į N epriktūllSOmybeS 
ik i'plito sovietinio kronu- • I

Komunistų partijos 25^mej 
suvažiavime Brežnevas kaž-j 
kodėl nedrįso pasigirt^ kad , —
per
tik
nizmo ideologija, bet ir jos- 
prievartinio „įdiegimo“ bū
dai, kaip patobulinti KGB 
kankinimo metodai, o ypač 
disidentų „psichiatrinis ap-! 
dirbimas“ atitinkamose li
goninėse.

Pastaruoju metu Vakarus 
pasiekė žinios, kad sovietai 
ne tik savo šaly praktikuoja 
politinių kalinių „psichiatri
nį gydymą“, ar tikriau jų 
nucdijimą ir valios laužymą 
atitinkamais vaistais, bet 
ruošia specialistus ir . savo 
satelitiniams kraštams bei 
kitoms komunistinėms vals
tybėm. Tokia „mok-lo įstai
ga“ esanti netoli Maskvos, 
kurioje kitų komunistinių 
kraštų patikimi psichiatrai 
turi galimybę betarpiškai 
stebėti tokio vaistais ir kito
mis priemonėmis disidentų 
gydymo pažangą. Vėliau jie 
panašias „klinikas“ jau įku 
ria savo krašte, pritaikyda
mi tą „gydymą“ dar ir savo 
krašto žmonių psichologijai.

Iš nukentėjusių disidentų 
ir kitais būdais surinktomis 
žiniomis, nuo partijos linijos 
nukrypusiems sanatorijų jau 
yra netoli Prahos. Budapes. 
to, Rytų Berlyno ir dar stei
giama Havanos priemiesty, 
Kuboje, ir Pyongyang vieto
vėje, šiaurės Korėjoje.

Dėl tokio žmonių žaloji
mo protestavo Tarptautinis 
Medicinos Kongresas Inns- 
brocke Žiemos olimpiados 
Austrijoje metu, gydytojai, 
menininkai, prekybininkų 
unijos ir tei ininkai, įteikę 
skundą komunistų kongre
sui Maskvoje. Šio partijos 
kongieso metu dėl politinių 
kaliniu kankinimo protesta
vo ir Nobelio premijos lau. 
reatas akad. A. Sacharovas, 
pasikvietęs pas -avė Mask
voje užsienio žurnalistus. Ta 
prcga ’jis dar pareiškė, kad 
šiuo metu Sovietų Sąjungo
je yra 1.7 miiiono kalinių, 
kurių trečdalis — politiniai.

Nemalonu konstatuoti, 
kad kai kurie įžymūs Vaka
ru psichiatrai ir net’ju -uva- 
žiavimai Pietų Amerikoje į 
nelaimingųjų politinių kan-

sukaktis

Vasario 24 d. estų tauta 
rusų paveigitame krašte ir 
emigracijoje šventė savo 
valstybinei- nepriklausomy
bės paskelbimo 58 metų su
kaktį. Minėjo tą šventę ir 
Bostone gyveną estai.

New Yorke buvo sureng
ta* platesnis Estijos nepri
klausomybės 58 metų minė
jimas. kuriame dalyvavo ii 
prezidento Fordo atstovas 
etniniams reikalams dr. Ku
mpas. Jis perskaitė prezi
dento Froido raštą, kuriame 
sakoma:

” Aš jus užtikrinu, kad 
JAV vyriausybė niekad ne
pripažino Estijos. Latvfjos 
ir Lietuvos inkonporavimo į 
Sovietų Sąjungą ir to dabar 
nedaro. Mūsų oficialus nu
sistatymas nepripažinti in
korporavimo nėra paliestas 
Europos saugumo konferen. 
cijos rezultatų“ (kaip žino
me, pasirašytų Helsinkyje 
Kel. red.).

B tija yra to paties Pabal
tijo šalis, kurią su lietuvių 
tauta jungė ir tebejungia į-
vairūs istoriniai įvykiai ir Skipitis
musų bendras likimas. r

Mes nuoširdžiai sveikina, 
me estų tautą 58-rių metų 
nepriklausomybės šventės 
proga, linkime sėkmė* ir iš
tvermės kovoje dėl estų tau
tos laisvės ir kultūros, kurią 
komunistiniai rusai stengia, 
si pasmaugti.

Elagu Eesti!

Dailininkas Viktoras PetravMius. gyvenantis Chieagoje, gegužės 2 d. minės 
savo gimimo 70 metę sukaktį. Ta proga jau dabar M. K. Čiurlionio galerijoje 
surengta apžvalginė dail. Vikt. Pet ravi ėiaus grafikos ir tapybos darbų paroda. 
Pagerbdamas nusipelniusį dailininką. Lietuvių Fondas paskyrė jam 1000 dol. 
premiją. Dėdami dail. Vikt. Vizgirdos tapytą dail. Vikt. Petravičiaus portretų, 
jungiame sukaktuvininkui ir laureatui gražiausius linkėjimus.

KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMO 
SKERSVĖJAI

Sovietų Sąjungos komunistų partijos 25-jame suva

žiavime Maskvoje L. Brežnevas pasidžiaugė sovietinio 

bloko stiprėjimu ir įvairiai* laimėjimais, bet išgirdo ir 

svečių „eretikų“ balsą, kurie esą pasiryžę eiti savuoju 

tautinio komunizmo keliu ir nenori Maskvo* globos.

Jau antra savaitė Mask- .nepatenkintiem. demokra- 
voje tęsiasi Sovietų S-gos tinę šio krašto santvarka ir 
komunistų partijos 25-sis vis garbinantiems sovietinį 
kongresas, kuriame daly- režimą.
\auja 5,000 partijos atstovų Bet štai h. tie nemaionūs 
ir svečio teisėmis dar 103 jr skersvėjai, kuriuos į 
kemumstų partijų delegaci- mgakvinės komunistų parti
jos iš 96 krantų. Taigi sis su- kongresą įnešė Vakarų 
važiavimas turėjo kartu vai- Europ0S komuni tu partijų 
dinti ir pa aulinę komunistų delegatai.
konferenciją, kurios Mask-'
vai nepavyko suorganizuoti. J Prancūzijos komunistų

Žinant komunistiniu ”sei- partijos vadas Georgės Mar
chais šį kongresą boikotavo, 
e jo pavaduotojas Gaston 
Pli sonier pareiškė, kad 
prancūzų partija žengsianti 
tautinio komunizmo keliu, 
nepriklausomai nuo sovietų. 
Būsią siekiama bendradar-

mu“ tvarką, kur viskas yra 
jau nutarta iš anksto, kalbė
ti apie kokius nors tokio 
kongieso „skersvėjus“, ro
do , ir nereikėtų, nes tokiais 
atvejais vie ai demonstruo
jama tik įvairiausi partijos'bia vimo su kitomis socialis- 
laimėjimai, komunistinio tinėmis partijomis, o be to.

— partija garantuos visiemsąjūdžio pažanga ir 
listinis outimizmas“

socia-
mdividualinę ir kolektyvinę 
laisvę. Pri imintina, kad

Chieagoje mirė

Sovietai ginkluojasi 

stipriau už Ameriką

CLA surinko žinias, kad 
Sovietų Sąjunga 1975 m. 
apsiginklavimui išleido 40 
procentų daugiau negu A- 
merika.

1975 m. sovietų biudže
tas, turint prieš akis 1974 m. 
dolerio kursą, pasiekė 114 
bilionų dolerių. Tuo tarpu

Iš tikrųjų trumpu prabė- „ - ,
gos žvilgsniu taip ir atrodė, i komunistų par
Nepaprastai ilgoje sąvokai-"J°3 suy“'»'™e buvo .s-
boje partijos vada- Leoni-' kel!a ,atme?tl .‘,r(!le-

tanato diktatūros pnncipą 
ir net nubraukti šūki: „Visų 
šalių proletarai, vienykitės“.

Panašią “ereziją“ kongre
se pareiškė ir Italijos ko
muni tų vadas Enriko Ber-

T. v - o • x o • iinguer. Taip susidarė jau Jis uzgyre Sovietų Sąjun-! iitisas nuo ‘Ma5kvo. linfjos 
gos ir JAV santykių atoih-| ir giabo3 atflkilufiųjų Wo.

** nusiskundc ka.^ kal|kas, dar su Rumunijos, Ju- 
kurios Įtakingos kapitalis-; lavij , anij Ang. 
tų jėgos . savaip aiskinda- !i os j ,lij05 komunis. 
mos Helsinkio susitarimus,, t<g nė nemįnint jau Kini- 

pavus Lietu ą, 1940 m. pa-i Buvę JAV7 prezidentas bando kištis į sovietų vidaus jog, pikčiausio sovietų par
sitraukė Vo.vietijon, 1946. p Nixcnas, astuonias1®1^? ?8, kažkokiais huma- tjjos *r valdžios priešo, 
m. atvvko i Amenką ir ap-,H;pnaą viPŠAirc Kinu liau- matiniais pretekstais ir gun-i
sigyvęno Chieagoje. dil^ do stiprinti JAV ginklavi-' ’

Čia. nors jau sulai kęs vy- sekmadienį jau grįžo į San kai r.61?la1 baigti deie-
resnio amžiau . rankų nenu-Į elemente, Calif. Jį pargabe- tls °e* nusiginklavimo, 
leido, uoliai dirbo visuome-|no Kinijos lėktuvas, kaip ir Aplamai, jis suniekino vi-
ninius darbu;, bendradar-į buvo išsivežęs. ris detentės kritiku; Amen- į^k^š^nėtima^'kof pa-
biavo spaudoje, t verte j be- G ž jis buvo sutjktas koje Vakarų Vokietijoje irlsi bia valdži 
tuvių kalbą Osoigino Del ---- -  v--------
ko kilo didysis Europos ka

vokalų tarybe. narys, arti- Nixonas grįžo 
mai bendravo su kultūrinin-j 
kais, ypač su teatro žmonė-i . ..
mis. jis Kinijos

Rusams bolševikams oku-i

Vienas po kito vyre nieji 
kovoto jai dėl Lietuvos lais
vės ir kultūros traukiasi iš 
gyvenimo, gana dažnu atve
ju palikdami tuštumą.

Vasario 23 d. Chieagoje
J mirė žinomas lietuvis teisi- 
! ninkas ir visuomenininkas 
adv. Rapolas Skipiti-, libe
ralinio sparno žmogus, Vals
tiečių liaudininkų s-gos vei
kėjas.

Velicnis gimė 1887 m. 
Baukų km., Smilgių vai.. 
Panevėžio apskr.. taigi mi
rė. r’gvvenęs 89 metus. Jis 
mokėsi Palangoj ir Šiauliuo
se, aukštuo ius mokslus ėio 
Maskvoie. 1916 m. gauda
mas teisininko diplomą.

Nepriklausomoje Lietuvo
je adv. R. Skipitis reiškėsi 
kaip ypač veiklus ir judrus

kiniu šauksmą nedrįso atsi-) jAV ,975 m išiej<j0 ap5j. visuomenės vyras. Kaune jis
hentl- 'ginklavimui tik 80 bilionų buvo tei ėjas, Apy-

dolerių. gaidos teismo valstybės gy-
liepti.

Deia. sovietų nepaveikė 
net Prancūzijos komunistų 
protestas, ir politiniu disi
dentų „gydymą*“ kenks
mingiausiais vaistais ir ati
tinkamai kietu režimu tę
siamas toliau. Tarp Lietuvo
je buvo i kapus nustumtas ir 
poetas Tamonis. o gal dar 
ir kiti. kurių likimo neži
nome.

ras”, paraše keturis tomus 
atsiminimų, kurių du pir
mieji jau yra išleisti.

Velioni- adv. R. Skipitis 
vasario 25 d. palaidotas Chi-

das Brežnevas išklostė visas 
buvusias u- esamas politines 
bei ekonomines (problemas 
ir, kaip sakoma, nu maigstė 
vėl penkeriems metams gai
res į ateitį.

•avo artimųjų ir būrelio kitų Kinijoje 
žmonių, bet spaudai jokių Pagal jį, nuo 24-jo kong- 
pareiškimų nedavė. • reso, įvykusio prieš 5 me-

Nixonas, 1972 m. vizitą- ‘M8’, sovietinių komunistų) 
vęs Kiniją kaip JAV prezi- “°kas Pasa“'y sustiprėję;. C astrą 
dentas ir ”atšildęs“ JAV ir pla Į18 Pr,™!n® komunistų 
Kinijos santykius, grįžęs ta- įailP?J1IP^ Vietname, Rytų

Prez Fordas gąsdina

Piaeitą savaitgalį prezi-
vaitė? kur? 'pakeitė pikulį?", ka.rinib Europos šienui dentas For das, <W'a»d»- 
Tada jis ir namie buvo iš- pnpazĮnimą is vakariečių mas Miami, Fla., 1161 ku-
kilmingai sutikta;. | pusės ir Kubos kcmunirtinio

; režimo su tiprejimą. Brez- 
Šį kartą jis Kinijoje taip ne vas palaimino ir Angolos 

pat buvo priimtas . kaip ir j Liaudies Fronto laimėjimus, 
seniau nepapratai iškilmin- pažadėdamas ir kitoms liau- 
gai. bet grįžusį pasitiko ga- dims ju „kovoje dėl išsilais-

cagos lietuvių tautinėse ^a-!^a pareiškė: “Tai buvo sa--Vokietijos pripažinimą, po-
pmese.

Sadatas nepasitiki 

savo kaimynais

Egipto prezidentas Sada
tas pastaruoju laiku lankė

na skeptiški ir net priekaiš
tingi balsai. Svarbiausia.

vmimc sovietų paramą.
taip. dar po ilgos eilės

biečiui Amerikos pilietybės 
įteikimo iškilmėse, o drauge 
ir savo priešrinkiminėje ak
cijoje, labai stipriai nekei
kė Kubo. diktatorių Castro, 
pu. artindamas jį tarptauti
niu nu*ikaltėliu dėl įsikišimo 
į Angolos karą. Jis dar pa
grasino: jeigu Fidel Castro 

imtis kekių karinių 
Vakarų hemisfero- 

lauksiąs nepa.
JAV reakcijos.

mn/ninima ---- •**—— *.o~...*-*.; r**-|na<i oin.ia n -lumanas u<> i nai atliko ; •'•»«*'•
‘ minmkas, surengęs šaunius į pečių darą kažkokį biznį E- Į ’&atų neatsirado nė vieno, Bet kokia ta reakcija bū-

Ypač padidėjęs sovietų J užsienio lietinių kongresus, įrjpto nenaudai. Jis itaria,’ Visa tai gal paaiškės kiek! kuris būtų pareiškęs skirtin-’tų, deja, neprasitarė, nei
kariuomenės, tankų ir po-* Kaune, didžiai sustiprinęs kad tie kraštai atskirai slap- vėliau. Bet neabejojama.! gą nuomonę ar savo pasta- dabar bet kokios represijos 
vandeninių laivų skaičius, išeivių ryšius su gimtąja tai tariasi su Izraeliu Egipto kad apie savo kelionę jis pa- bą. Tas faktas turėtų pra- daugiau priklauso nuo kong- 
neminint dar raketų. | Lietuva. Be to, jis buvo ad-!. ąskaiton. mf c imuos administracija. įmerkti akis ir Amerikoje reso, nei nuo prezidento.
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AR LIETUVIŲ MENININKAI 
TIKRAI YRA „PADLECAI”?

KAI KAS APIE ATSIMINIMUS
J. VILČINSKAS

Geri žodynai
J Anglų-lietuvių kalbų žo»
. dynas, V. Baravykas. nauja 
l laidaAtsiminimų literatūra, kurios vis. daugiau pasirodo, j lalc!a- apie 3 ).0(K žodžių.

Pirmiausia, ji‘090 xaii.a $S.JO.

| Skundai dėl sovietinio 
prekybos laivyno

Tuoj po antrojo pasaulinio

ŠEN. JACKSCN IR 

LIETUVIAI

Senatorius Henry Jack-

ija susijusio turinio knygą ir, net ne kaitydami teksto, J 3" . . ęftV įa. savo užsienio politikos lini-
ueržvelkite kreiva akimi bent jose tilpusių mūsų įžymių- r J ... ' . ' . \o: ir dėl dažnai pademonst-

naudinga istori-J lietuvių-anglų kalbų io- 
* dynaa, redagavo Karsavi-

ių žmonių paveikslus. Ir ką? Žemaitė, Kudirka. Maironis, 
Vaižgantas. Putinas. Sruoga, Brazdžionis, Aistis... Čiur
leni-, Galdikas, Vienožinskis. Jonynas. Vizgirda... Sas- 
iau<kas, Naujalis, Šimkus, Dvarionas. Kačinskas... Kip
as Petrauskas. Nauiag'is, Kučingis... Žilinskas, Juknevi- In^tenka d’arbo’ -sovieti 

eiu*, H. Kačinskas...

namo, auuc atcnvjc piacuip

. Lietuvių atsiminimų literatūra ligšiol dar nėra gausi,
junga stato į eiusir grei- >uojamo paiankUmo lietu- Nepriklausomybė;, laikctarpyje vargu ar kas turėjo laiko 
tus įvairios rusies pre mius,vjams# Prieš keletą dienų, rauyti atsiminimus. Visi turėjo dirbti, kurti ką nors naujo.

. , , į vasario 18 d., jis kalbėjo Tad atsiminimų rašymas turėjo prasidėti, kai kas nors
u ®mPani^os Pra' SKvansea, Mass.. ai!-ku, ies- konkretaus jau buvo nuveikta. Bet tada prasidėjo Lietu- 

s ųs is, a josk(xlamas balsuotojų pritari- vos nelaimė, okupacijos, ir šimtai žmonių, kurie savo 
mo savo kandidatūrai. Se- buvo daugiausia nuveikę, — žuvo. Tie, kurie išliko

reoaga vo 
naitė ir šlaponersk>. ap»e 
27.000 žodžių. 511 »».>!., kai
na $8.00.

JEIGU DAR NETURITE, 
TUOJAU ĮSIGYKITE!

tėvynėje, negalėjo dėl suprantamų priežasčių nieko pa- BALYS SRUOGA MOŠŲ

nu.tai tepaprastai nusipelnė. Vadinasi, šiuos rija, nors ir netiki, kad tuo;ratu veikėjas atidarė s 
’ re be pagrindo garbingai sutupdė į būtų galima ko nors pasiekti.; sirinkimą nristatvdam

atskirti nuo 
joks atsiminimų

u_ rašymas nėra įmanomas. Be: ir tokioje aplinkybėse keli 
pristatydamas mūsų visuomenės veikėjai sugebėjo kai ką parašyti, kas* • J _ • J • V • 1 . • 1 — • • A •menininku , tur būt. re be pagrindo garbingai sutupdė į putų galima ko nors pasiekti.; snioAimą, pusiau namas J ~

knygų puslajiius ir dar ju darbus aprašė. Tur būt, jie tikrai p jei negalima, tai, sako, rei-’ Jnulps žinomą latj. į Buezę, a^narn 1 pa-J^auj c, o usn
yra kuino.' lietuviu kultūra praturtinę? Ma imtis reikalui tvarkyti po-i geroka, laužyta, bet netojamsbus „ejkamojama medz.ag

u litiniu nriemoniu drąsia anglų kalba pristatė nepriklausomybes ir vėlesnių laikų i

dažnam įdomu pasiskaityti, o būsimiems praeities tyri- 
žiaga Lietuvos atgimimo.

litinių priemonių jurąsia an^ų *amu primate ivpxxn.tau3vm.yiuvs.il v viešiu ų :aikų istorijai.
De^a, Gar nepriklausomoje Lietuvoje įvairūs moia-Į iniw«,ic t„r- • -v ! Atsiminimus iš atgimimo laikotarpio parašė Myko-

Įisia." vis taikstydavo.! menininkams numušti grumstu i^ZITt mm Z V' ,tiU- ""X0 las Biržiška, Kazys Grinius. Steponas Kairys, Vladas
skrybėlę. Vis pagal ana pasakėčią: kam klius, kam ne- |tia ®°v- Sąjunga, bet taip pat — — 
klius, o rudžiui beuodeįiui — visada... Vokietija ir Lenkija.

Atseit, menininkai esą gir tuckiai, — nors mūrininkai Ikraštai labai reika-
1 siuviai. net negurktelėdami, vienu ypu susipildavo .inf\ uzsieni° v os visų

I JU laivynai yra monopoliniai, į nutenetas tokios
į geiklę visą pusbonki. I visada rainas ir uždar- be abejo, galvojo, kad rašomas Nepriklausomybė kovų ir laisvės laikotarpis.

i:n džios. Sleževičiaus ir kt. atsiminimuose bei monografijose ap-

priremti ir sustiprinti.

ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, S52 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. .Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Rašytojas, literatūros kri
tikas dr. Jonas Grinius apie 
ją taip rašo:

„Viena gražiau ių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje iikriau- 
>iai yra „Balys Sruoga mūsų 
atsiminimuose“.

Menininkai esą vienos ar kitos valdžios padlaižiai,— prekes gabena net už iki 40 o ne apie ekonominius ir 
nors įvairių žinybų tarnautojai sudarė ištisai kompaktinę procentų mažesnį atlyginimą į.'‘V" ausj e«alus, une 
padlaižių armiją. negu vakariečių kompanijos, sia- av. « ergai, su i. an-

Bet, matyti, tiem- menininkams mūsuose jau taip ir kurios šitokias nuolaidas da- 
reikia. O kokiu velniu stiebi savo galvą aukščiau plačio- Įrydamos bankrutuotų. Lenki- aal buvę aitimes-
sios minios ]y<ri0 9 ’ ja bankroto nebijo — valsty- ri

Tad nenuostabu. kad tos gražiosios lietaviškos tradi- ,valdžia ir iždas už visk?
cijos tvirtai laikomės ir išeivijoje, štai, ir šiandien mūšy at“ko’°Jai »«» įs.-

j galėti. Be to, jos veiksmai de-

Menininkus greičiau palinksta ilsėtis pne okupanto Vokietijos veiksmais, 
nelies ir io letena gėrėtis“.

Lietuvoje aplankę menininkai "viešai pareiškia , prekybinėslaivinin

pat jau nuėjo 
yra nemažiau

w "’r"* *' 1 ■ v • v • 1'a* VdVIir^l* A U 1^11 AJ t>CX i U X i d.^‘11IC11 ur.xm.savo Juozas Ap
veikiantieji Lenkijos laivai1 J^ietų^uzsienio; ponti- aėnas, Kazys Škirpa, Jonas Matulionis. Balys Smogą irkt

Kol J. Matulionio knyga pasiek- skaitytoją, vertėtų 
keletą žodžių pasakyti apie kitas dvi atsiminimų knygas, 

čiai daugiausia i: lotvnu ir išėjusias 1975 metais: Petį o Gudelio „Joniškėlio apskri- 
žydų kilrmė amerikiečių,, ties partizanai“ ir Kazio Škirpos „Sukilimas“.

, Petras Gudelis atliko didelį darbą, surinkęs daug (Jos Janinos Narūnės knyga 
”"400 žmonių auditorijoje 4 ^džiagos iš labai tiumpo laikotarpio (1918-1919) ir 
suaugę lietuviai ir 5 vaikai mazame plote vykusių kovų. kuriose jam pačiam teko da- 
relaibai galėjo net ir stiprės- lyvauti. Jis galėjo tą epizodą aprašyti, kaip jis pats atsi- 
nio triukšmo sukelti ploįi- mena, bet pasirinko kitą būdą. Jis panoro pasirausti kitų

i
NAUJIENA

Neseniai išėjo iš spau-

VAIKYSTĖ. Ra’ytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės

mals. Jei būtų buvę pora autorių, įskaitant ir komuni ;tų, raštuose ir pasiginčyti. dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip natKelei-
▼yje.

Poezijos knygos

mažų grupelių, pasidalinu- Čia, atrodo. P. Gudelis padarė klaidą, nes galima ginčytis 
šių salėje, tai būtų’deng.vai dėl kieno nors mažos klaidos, bet nėra jokios naudos ci- 

ItiVTū * procentu ^Britanijos sudarytas įspūdis, tuoti ir neigti 100% melą, kas būna komunistų raštuose,
i dažnai pasirodo tokie trumpa- . . - ~ Saiunea ea ^ad vi:a auditorija yra labai Blogą įspūdį taip pat daro autoriaus šiurkštus traktavi-

į gyvenimu po tironijo ranka“. benama britų laivais Tokie susidomėjus Pabaltijo prob- mas savo kolegos partizane kpt. J. Atstupėno. Skaityto-
Ii piierto dar k'aurimas: ’ Ar‘jų sąžinė lieka rami, kai yra pasirašyti susitarimai, ir jut k“ris nePažinoi° nei vien?> _nei ki,to'. susidaro jąpadis,
jo būdu at?i>tcja tirono okupanto pusėje ?“ Inėra vilčių, kad BriUniia iš-i kv-etė K^irkaiv Bristai kad «a yra. suvedamas asmeninėssąškaitos. _

gal daugiausia Daivos Ke- Atsiminimuose to neturėtų būti. Gal to ir galima bu- 
zienė* nuopelnas. Mūsų engtb jeigu mūsų atsiminimų autoriai, ikaip tą daz- 
bi’ocktoniškiu in bostoniskių nai daro anglai, pasinaudotų „ghost writers“ paitamavi-

džiaugsmr ten e-ancia okupanto globa ir jo darbais* kystės rūmai pabrėžia, kad

regiai
„Iškilus m. e n in inkai

jie tuo

Kadangi šitaip kalbama ne apie kuri vieną, o apla
mai apie Lietuti n ruvykstančius ir ten prašnekintus iš
eivijos menininkus, tai šia proga peržvelgėme gana stam- 
bų pluoštą iu pa įsakymu tarybinėje spaudoje, kuriais yra 
remiami rninėn sunkūs kaltinimai.

Tiesa, reikia pripažinti, kad vienas kitas visai be rei
kalo tenai graudžiai nusiskundžia nepalankiomis čionykš
tėmis kūiybr.s sąlygomis ar "sunkia išeivio dalia“, nors 
tą savo dalia gali tuoj pat palengvinti, iškilmingai giįžda- 
jnas namo, kaip tai padarė tarybinis žvalgas Juozas Mi
kuckis ir dar pora. Vienas kitas, iš džiaugsmo užsimerkęs, 
kartais gar- iai nupiepia ir nesąmonę, nors tą pat padaro 
ir turistai kunigai, užmiršę Bažnyčios persekiojimą. Bet 
kone visi tie mū-ų nusmelktieji menininkai — gėriri tik 
lietuvių re taururtu Vilniaus senamiesčiu, lietuvių ranko
mis statytais ; statais, lietuvių menininkų prieaugliu, 
lietu,'.ių muzikes ar dailės kūriniai- ir lietuvių pastango- 
mis neatbukti nuo Vakarų kultūros, kiek tik okupacinio 
režimo varžtai leidžia. Ir —gražia Lietuvos gamta!

Tai negi. kad ir didžios okupantui neapykantos degi
namas. ims: kalbėti, kad Trakų pilis nuvirtusi į ežerą, Žir
mūnai d.moti š'audiniais stogai-, Vilniaus filharmonijos

vilčių, kad Britanija 
drįstų juos sulaužyti. Be to, 
pagal visokius kitus tarp
valstybinius susitarimus so
vietiniai laivai britų gaminius 
gabena ir į kitus kraštus, o 
britų laivai tegauna keturis 
kartus mažiau nugabenti i

škių
nenaslankuma nenrisidėjo niais.
prie pabakiečiu rinkiminės 
jėgos pademonstravimo. O

Ši paskutinė pastaba tinka ir pulk. K. Škirpai, kurio
Sukilime“ begalės pasikartojimų ir kitų redakcinių ne-Į 

tai buvo lengva atlikti, nes tobulumų. Dėl knygos turinio kritiškų pastabų ‘jau buvo i

VYNUOGfiS IR KAKTU
SAI Julijos švabaitės ei
lėraščiu rinkinys* 96 psl., 
kaina S2.00.

kitus kraštus sovietinių ga-;ir ^wansea nėra taip labai ra^yta beveik visoje išeivijos spaudoje, todėl čia apsiri- v lyri

ni kęsu c c a ant lūpinių armonikėlių, o dailininkai pie
šiu karvės uode: a. pasidažydami ’ją į smalos kibirą?

Žinoma, galima būtų tylėti, bet ir tylėjimu nemi
gtam;? d imi i žemę to. kas pačių lietuvių pastangomis yra
nad'irvta.-* *

Be? me dar niekur neskaitėme, kad mūsų meninin
kai šlovintų ma. kvinio teroro priespaudą, kalėjimus ir 
vergų ?tcv;, kla-\ tautai įvarytą baimę. KGB inkvizicinę 
veiklą i» sistemingą Lietuvos rusinimą.

I ei i ; * poetai net ir Volgos vandenio neapdainavo, 
kaip tenykštis laureatas...

Tiki o ė y: a ta, kad okup. Lietuvą aplankiusius me
nininkus visi gmudo už skvernų, visi kalbina, teiraujasi jų 
nuomonės i; i-pūdžių, o propagandistai traukia už lie
žuvio į savo i.j ę. Bot jeigu mes taip pat žinotume, ką 
Lietuvoje n 1 įtekėjo ten paviešėję inžinieriai, kunigai, 
gydytojai ii Mėtriai, kiek ta proga net su komunistų par- 
tijo’nariais i: KGB agentais buvo jų išgelia „Malūninin
kų trauktinė'*• ir net bučiuotas!, — mūsų menininkų „pat
riotinis skaistumas“, gal būt, galėtų šviesti pavyzdžiu ir 
pikčiausiam jų kritikui.

Tad vis dėlto jie dar nėra „padlecai“, kaip kai kas 
bando apšaukti.

mimų. Sovietinis prekybos 
laivynas yra labai Įsigalėjęs 
ruože tarp JAV ir Europos. 
Apskritai kur tik bent kelių 
kraštų laivininkystės bendro
vės sudarinėja sandėrius dėl 
prekių gabenimo, ten šian
dien visur sau teisių reika
lauja ir gauna ir Sov. Sąjun
gos ir jos laivingieji satelitai.

Nors ir žinodamos, kad 
ekonomiškai jos negali var
žytis su komunistinių kraštų 
laivininkyste, vakarietiškos 
bendrovės norėtų, kad jos 
galėtų gauti daugiau teisių 
sovietiniuose kraštuose. Jei, 
sako, Antverpene ir Londone 
sovietai turi savo laivinin
kystės agentūras, kurios iš
sireikalauja sau teisių ir at
gabenti ir išgabenti prekių 
sovietiniais laivais, tai tokias 
agentūras sovietiniai kraštai 
privalėtų leisti steigti bri
tams, japonams, amerikie
čiams, Europos žemyno vals
tybėms. Bet gali būti, kad tai 
tėra tik vakarietiškų preky
binio laivyno bendrovių sva
jonės, kurias vargu ar bus 
lemta joms įgyvendinti.

K. B.

toli D. š.

VYSK. VALANČIAUS 

VARDO PREMIJOS

bosiu tik keliomis.
Gyvenusieji Lietuvoje beveik vienbalsiai pasakytų, 

kad birželio 23 dienos sukilirrią iš anksto organizuoti

ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl., kaina $2.00.

Gedimino sapnas ir Nerin-
nebuvo jokios galimybes. Tad sukilimas įvyko spontamš- j *** ,P, Volai
, . • TA?-!. . x-i -v • • x I gendos, paraše Jonas Valai-kai, o apie LAT buvo sužinota tik vėliau, priešingai tam, 5 7- ua;n» 9<>
ką pulk. Škirpa tvirtina.

Stebėtina, kad Lietuvos pasiuntinys Berlyne nežinojo 
komisija įeina dr. Juozas Hitlerio Drang nach Osten planų ii galvojo, kad Lietu- 
Giinius, Henrikais Kačins- vą bus galima išlaisvinti su Vokietijos pagalba, 
kas. Alina Staknienė, Vy- Nesuprantama, kodėl autorius įtaria gen. Raštikį dėl 
tautas Volertas ir Leonai- jo skridimo į Kauną ir iš to įtarimo daro toli einančias 
da Žitkevičius. . išvadas. Kodėl nepasitikėti kolega, kuris visai atvirai tą

Premijos skiriamos už ro- epizodą aprašė savo atsiminimuose?
maną ($1,900), dramą ($ j §kirp0S nemalonę pateko ir a. a. B. K.
i lrvf°v ! VyS" Balutis, Lietuvos pa iuntinys ir įgaliotas ministeris Lon-
nimo. Mecenatas - dr. Jo-. «°ne. Ar pnekaistas Balučiui yra pagrotas, galėtų paais- 
nas I enktaitis. . J61#11 viena dieną būtų atspausdinti jo aitsimimunai.

Į vysk. Motiejaus Valan 
čiaus vardo konkurso jury

Yra pasaulyje tik jaunys
tei saulč ir namai*

V. Mačernis

Rankraščiai siunčiami iki 
š. m. kovo 31 d. šiuo adre

su:
Vysk. Valančiaus Kon

kursą-, c o Kultūros Židi
nys, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 

MONTREALY

Liepos 17 d. Monrealyje, 
Kanadoje, prasidės olimpi
niai sporto žaidimai. Ren
gėjai praneša, kad į tuos 
žaidimui jau yra atspaus
dinta 4.7 milionai bilietų. 
Svečiam \ kurie atvyks olim
pinių žaidimų pažiūrėti, 
viešbučiuose ir moteliuose 
bus paruošta 70.000 kam
barių.

tis, kaina $2.25.
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl. 
kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

SIDABRINĖS KAMANOS,

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.
Aloyzas fe*ron««: VIENI-

Kaip žinome, B. K. Balutis vedė dienoraštį, kuris pagal 
testamentą galės būti paskelbtas, suėjus 10-čiai metų nuo 
jo mirties. Tačiau, kur yra tas dienoraštis?

Pasirodo, kad vieną dalį savo dienoraščio (iki 1960 
m.) B. K. Balutis paliko saugoti savo jaunystės draugui ai MEDŽIAI, 117 psl. kau-
J. Bachunui Amerikoje. Antrąją dalį (1960-1967 m.) ve- na $ 1,60.
lionis laikė Londone. Tas dienoraštis būtų buvęs neįkai
nojamas šaltinis Lietuvos diplomatijos, istorijai, kokią 
buvo pradėjęs rašyti min. Vaclovas Sidzikauskas. Bet 
nemažiau vertingas būtų buvęs ir kitiems Lietuvos istori
kams.

J. Bachunui mirus, B. K. Balučio dienoraščio (bene 
15 knygų) likimas tapo nežinomas. Jeigu jis neatsirastų, 
tai niekas negalės patikrinti, ar pulk. Škirpos priekaištai 
turėjo pagrindo, ir (kas dar svarbiau) joks istorikas ne- 
galės užpildyti spragos, kuri susidarys Lietuvos diploma
tijos istorijoje. O Balučio atsiminimai tikriausiai būtų bu
vę vienas iš objektyviausių dokumentų, vaizduojančių 
tragišką lietuvių tautos gyvenimo laikotarpį.

Tikėkimės, kad tie ir kiti atsiminimai dar išvys die
nos šviesą.

ŠERKŠNO SIDABRAS. M
Vaitkus. 86 psl.. kaina
$1.50.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c. 
Pavieniai žodžiai. Jonas

Mekas, 95 psl., kaina $4.00.
EUj&RAščIŲ RINKLNYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

ivpxxn.tau3vm.yiuvs.il
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Okupuotoje Lietuvoje
Detroito žinios, Galėtume pridurti: jeigu 

į ne istorinę Lietuvą sugriovę 
.įvykiai, tai Lietuvos opera .. ...
šiemet būtų galėjusi švęsti Minėjom nepnkUiuomybe.
bent 400 metų sukakti nuo 
jos pirmojo spektaklio.

sukaktį

Rūtai okupantai, šalin iš Lietuvos!

SUKILIMAS SOVIETŲ 

LAIVE
gesio. Visi mes tada sirgome

, labai sunkia liga. Jos vardas 
i nostalgija. Ir visi linkėjome 

J tik gero savo mylimai Lie
tuvai“.Kaip S.ockholmo laikraš

tis Expreisen rašo. 1975 m 
lapkričio 7 d. buvo sukilusi! Atrodo, kad karo metu 
sovietinio laivo Įgula, kuri' Lietuvą mylėti buvo galima, 
suėmė laivo kapitoną ir ka-ĮBet dabar laikai kiek pasi- 
rininkus ii juos uždarė i ka-Įkeitė. Už Lietuvoj meilę ir 
‘jutę. įgula pradėjo laivą Į jai laisvės troškimą sodina- 
vairuoti Į Švediją, bet jis bu- ’ ma i kalėjimą, o už “plačio- 
vo sulaikytas sovietu povan-įsios tėvynės“ pašlovinimą— 
deninio labo. Kai kurie 60 į teikiami “garbės vardai“ ir 
Įgulos vyrų šoko Į vandeni Į ir ordinai... 
gelbėtis nuc sovietų, bet bu- į 
vo sugaudyti. Visa sukilėliui 
įgula buvo suimta.

Viena New Yorko radijo! 
stotis, tą Įvyki minėdama, 
sakė, kad Įgula buvusi lietu. • 
vių, o kita — latvių.

Tarybinio gyvenimo 

vaizdelis

i Vasario 18 d. Nr. 40 vii
Į niškė Tiesa atspausdino tokį 

Laivas buvo nuvarytas i, tarybinio gyvenimo vaizde- 
Rygą. i Ii. pavadintą “Ar ne meškos

į paslauga“:
i “įsitaisęs ant suolo auto- 

PASIKALBĖJ1MAS APIE į Husų stotyje Joniškyje, kaž- 
GEN. PLECHAVIČIŲ

KINUOS RAKETOS 

SKRENDA 6,000 MYLIŲ

Stengdamasi stiprintis 
prieš Sovvietų Sąjungos 
grėsmę ir galima atominį 
puolimą, Kinija jau seniai 
kasasi Į žemę, kad galėtų iš
likti po pirmo smūgio. Tuos 
savo požeminius Įrengimus 
kiniečiai kariais parodo ir 
užsienio svečiams, matyt, 
norėdami, kad rusai žinotų, 
jog Kinija nėra lengvai Į- 
veikiama.

Be to. Kinija yra pasiga
minu-i ir šiek tiek atominių 
bombų, o dabar skelbiama, 
kad prisidirbo ir tarpkonti- 
nentalinių raketų, galinčių 
atominius užtaisus nunešti 
net 6.000 mylių.

Dabar jau miręs rašyto.;.,, . .
jas Jonas, Marcinkevičius, ! klaustuką, snaude smarkiai 
dirbęs karo korespondentu .Jg^ięs jo bendraamžis, 
prie 16-sios divizijos, t. y., Kai atvyko autobusas rei- 
“laisvinęs“ Lietuvą iš kito t ui Į Žeimelį, stoties tarpdu-; 
galo, prabilo iš anapus... , ryje pasirodė guvi moteris ir

Prisimindamas J. Marcin- ^kvietė juodu važiuoti: Į

cfjas“ atlikti. Ne-vaibu, kad no ir New Yorko. galėtume- FITCHBURG LIETUVIAI ‘ 
dr. V. Dangis kalbėjo apie te ruoštis dideliais būriais į 
vienybę. Svarbu jo titulas, Chieagą. Gal net suorgani- 

i kuris reiškia vienybės ardy- zavę ekskursiją, 
mo simboli. Nepaprastai! Tuo taipu tiek. Už poros 
keista ir liūdna, kad Dloco savaičių duosiu daugiau in-j 

formacijų. Svarbu, kad jau Į 
žinomi operų pavadinimai ir! 
spektaklių datos. |

Minėjimas Įvyko Kūltūri-1 vadovybė tokį kalbėtoją,
niame Centre vasario 15 d. 
Prasidėjęs 1 valandą, užtru
ko iki pusės ketvirtos.

tartum Trojos arklį, į mūsų 
taipą įvedė.

Baro, Stankaitytės, Vaznelio 

koncertas

Oficialią dalį trumpu ir, 
sklandžiu žodžiu pradėjo ‘
Detroito Lietuvių Oiganiza-j 
ei jų Centro — Dloca — pir-' Kartą čia jau rašiau apie 
mininkas. tekių daktaras Lietuvių Fondo Detroito va- 
Rimas Sukauskas - Sakis.i Jū- kuris vyksta dabar, ir a- 
Prcgramai vadovavo dr. Al-J P*e j° užbaigimo i-kilmes. 
gis Barauskas. Kun. K. Si-j «a kai ką pakartosiu bei 
maitis sukalbėjo maldą. P.'duosiu naujos informacijos. 
Zaranka pagiedojo JAV j Geriausių mūsų operos so- 
himną. Praklomacijas skai-. listų trio — Stasys Baras, 
ja n ’ £)anutė Stankaitytė ir Jonastė B. Barauskienė, G. Siru 
tytė ir A. Šepetytė. Pagerb
ti čia dalyvavę savanoriai- 
kūrėjai, o viena? iš jų—maj. 
K. Daugvydas perskaitė Ne
priklausomybės Aktą. Pub
likai pristatyti kitų etninių 
grupių atstoįvai. Tai vis 
programos punktai, kurie 
kasmet kartojasi. Naujas ir 
didžiai sveikintinas dalykas 
buvo Aukštesniosios litua
nistinės Žiburio mokyklos 
mokinukų, parašiusių pat

Nors Kinijos atominis ap
siginklavimas, palyginus su 
sovietų, yra menkas, bet jie
ako, kad gi nereikia dvide-Į riotinius rašinius ir laimėju 

_ ____  ~ __ _  šimt atominių bombų vie- siu premijas, apdovanoji
mą iš tvarkraščio stropiai nu- nam taikiniui, o užtenka ir, mas. Premijas suteikė St. 
rašinėjo vaikinukas, tur būt,' ''ienos, kaip parodė Hirosi-j Butkaus kuopos šauliai. Ap- 
moksleivis. Greta, sulinkęs!mos sunaikinimas. {dovanoti aštuoni mokiniai.

| Kalbas pa-akė čikagi-kis 
j dr. Vytautas Dalgis ir JAV 

WORCESTER, MASS. i kongreso naiys demokratas 
■ James Blanchard. J. Blan- 

Nepriklausomybės šventė j chard, kuris kalbėjo pirma
sis, buvo perdėm iškilmin

Vaznelis, — pianinu palydi 
mi Alvydo Va-aičio, Detroi- 
te koncertuos šeštadienį, ko
vo 27 d., Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūriniame cent
re. Po koncerto, kuris prasi 
dės 7 vai. vakare,, bus trum
pa L.F vajaus užbaigimo 
programėlė, vaišės ir šokiai. 
LF Detroito vajaus komite
tas daro viską, kad šis kon
certas ir po jo sekąs balius 
ilgai liktų Detroito lietuvių 
atmintyje.

Stalus užsakyti pas Mar
tyną Stonį, Stasį Garliauską

Sveikinu Feliksą Motuzą!

Vasario pradžioje visuo
menininkui ir laikraštinin
kui Feliksui Motuzui suėjo 
jau 85-re metai. Jis gimė 
3891 m. vasario 2 d. Rūdiš
kėse, Šiaulių apskrity. Ame
rikoje atsirado 1913 m. ir 
apsigyveno Detroite. SLA 
352-ji kuopa jam vadovau
jant išaugo Į pačią didžiau 
šią Amerikoje ir išvystė, ša
lia ekonominės, plačią kui 
tūrinę veiklą. Daugelį metų 
jis vadovavo Tėvynė? Mylė
tojų draugijos skyriui. Buvo
vienas pagrindinių Dailės’ FitcH)U Istorijos d.ja 
choro ir dramos draugijos neseniai ul*ido Doris Kirk. 
Žr. des steigėjų, o Mikui patrick isto,.in; veika,ą „Ap.

link pasaulį Fitchburge“ 
(Alound the World in

Sofija Stankevičienė jau yra 94 
metų amžiaus. Amerikon ji at
vyko 1907 m. ir nuo to laiko 
gyvena Fitchburge, Mass. ši jos 
nuotrauka yra atspausdinta D. 
K irk pa t riek veikale “Aplink pa
saulį Fitchburge“, 290 psl.

kevičių iš karo laikų. poetas ’ 
E. Mieželaitis pasakoja žur-

Nepasilikit!
Lietuvos nepriklausomy- ^aį „rfimtas nublikai susto-’v 7* s-uu, p u^-:bės paskelbimo 58-sios su- ?ai pubhkai susto-,kytl nleko nelaukę. Pavelą- «•

Petrauskui gyvenant Detroi
te. padėjo įsteigti ir operos
chorą Vienas pagrindinių,raįhbu'į).“veikalaš'štam“ 
Detroito Lietuvių Onganiza- bus _ ągj psl. ir 400 iliust. 
cijų Centro steigėjų. Tvirtas : . •
Tautinės Sandaros naiys,
visada sąmoningas, nepa- Savo veikale D. Kirkpat- 
lenkiamas nei į kairę, nei į riek daugiau aa kalba apie

arba TStflriniame "cė7tre1^?®®nf’ , Naujienų, J™'ie al'-vko į
ąpkmaHipniai<5 I Lietuvos Ūkininko, Naujie- Fitchburgą. Mass., ir jame
‘ Susidomėjimas būsimu "M- Vienybės Tėvynės ir įsikūrė. Lietuviams imigran- 
koncertu labai didelis. Kai ^ar kelių kgų laikra^ių tams skirtas skyrius vadina
mos eilutės rašomas, jau bendradarbis BMiografas, si Kaina yra drąsa . 
daug stalų užsakyta. Norin- knygų bei periodikos čia autorė duoda gana 
tieji stalus (dešimčiai asme- komplektu savininkas. Są- teisingą Lietuvos i-torijos 

įnų) gauti, prašomi užsisa- galėčiau tęsti, tęsti tęs- apžvalgą, o pačius lietuvius, 
.............................- - Fitchburge pasirodžiusius a-

j“8 P'*°jant- 0 kalbos metu| visiem?, žinoma’ paskirų Ak, jei dar apie naujųjų pie 1880-1890 m., taip api-
kakties minėjimas čia buvo kelet, kaltų pri-Įviet„viš - P - - *■'.......- •-« “----------

Lietuvos.
J. Marcinkeviči .s užveda 

kalbą apie girdėtą žinią, 
kad Lietuvoje organizuoja
ma gen. P. Plechavičiaus di
vizija. Jis baiminasi, kad 
su ja gali tekti susi kirti. Jis 
sako E. Mieželaičiui:

1-------7 - o I----- ----- •
petį—klumpančiam pa- Minėjimo programai _ . ,

augliui paėmė už kitos pa- dovavo Petras Molis. Invo- jis kalbėjo taip sparčiai, jog, 
nikės ir dviese jį nutem- kaciją atkalbėjo Aušros publika dramatiškesnių mo-Į Chicagos Lietuvių Opera

ietų visada atsiras, nes kui- ateivių erą. tai jis su naujai- būdina:
lepina riais susiprato susidrauga- -Tai buvo patrauklūs žmo.

J°amnU5uP*Sž teft huvo aukšti, ge-
veikti Žiburėlio ir Tėvynės fal sud®tl’ dažniausiai me- 
Mylėtojų draugijose, SLA » * M « g į 
352 kuopoj, Dloce ir kit^e niauU w^eriį Brunhf,. 
organizacijose. Įsisteigus St. . „ 8 Takstis ei

Chicagos Uetuvių Opera Butkaus šaulių kuopai, F. nantj >am.
(toliau trumpinsiu j Uetu- Motuzas tapo jos nariu. ; -iaĮ|S dar ir dabar dĮrba

pė per visą salę. Vieni gar- Vartų parapijos klebonas mentų nepajėgė sugauti n
šiai užjautė, kiti smerkė, kun. Alfonsas Vodungis. Bu- plojimais kalbėtojui pritar-
treti šaipėsi: “Toks jaunas, vo sugiedoti Amerikos ir ti.
o taip nusilesė...“ : Lietuvos himnai. Šauliai — į Sklandi, labai muzikali,

Palvdėiusi vaikinukus ir £ Grabauskas, tik nepaprastai trumpa me-’vių Operą, arba į L.Oįšiais Kai kalbama apie tokio L'e"ominsterio ligoninėje“.
r /yuejusi vammuKus n p Keisis, Šimohūna? —iš- mnė programėlė buvo atlik-'metais švenčia savo dvide- amžiaus žmones, dažnai pn-,

‘':+C-nU.— - O^US^’.m?—1-s kilmingai Įnešė vėliavas.' ta Stasio Sližio diriguojamo; šimtie? metų gyvavimo su- duriama, kad jis jau “senat-* Antroji Fitchburgo lietu-
a.Hgięze Į pavymui ziuie- Tylos minute pagerbti mini-! Moterų vokalinio ansamblio \ kaktį. Kadangi ši sukaktis vės slegiamas“. F. Motuzui i generacija jau išėjusi iš

ruošiasi 20-mečiui

—...Junginiui 
pavesta Povilui 
čiui. Nors jis 
nas, bet manau 
nepakeliui

— Kodėl
— Aš gi jĮ gerai ;

Iš jo rankų ir Į kalėji i 
ėjau...

J. Marcinkevičius 
koja smulkiau, kaip ji 
įtartas šnipinėjimu krkų 
naudai ir buvo nuteis. - *- 
šaudyti.

— Vis dėlto nesušau ’ - 
toliau jis tęsia. — Pr - 
Įėjo. Nutei.-ė kalėti iki. \ - 
galvos. Vėliau ir tą b; er.ę 
sušvelnino. O su bu i 
mano vadu, su gen. PI 
vičium, buvau dar v ą 
kartą gyvenime susitikę...

Gen. Plechavičius laižęs 
kalėjimą, jį pažinęs, užži
binęs ir paspaudę- rai 
Vėliau J. Marcinkevičių, a-'
Įėjime parašiusį “Sukaus . 
tus latrus“, iš kalėjimo j - 
leido.

— Nieko gero vokiečiui,
tur būt. neatneš mobiliau, 
ja Lietuvoje, — kažfca 
svajingai kartojo J. ?»Ianrii. 
kevičius, matyt, jam rūnlm 
minti, —nemanau, kad lie- 7 mituviai kiitu nasrų? km Be 1 . . , .s‘tis, 1955-1958 m. buvęs Vatuviai Kitų nagus, kui ft1(jzlaiame teatre> Jo part. 
reikia. Net ir gen. PI ech avi ’
čius... V(

“Tada sunku dar būvt EHnora Ross. Mat, Maskvos 
numatyti, kaip iš tiesų klou )• !;•?} - teatras šiemet šven 
tysis įvykiai, — rašo Miefc-
laitis 
dėl 
vą

vadovauti

' r . Z . ' - ii.
kos paslaugai prilygo jos pa-. Miesto burmistras savo kal- 
tangos? Kažin, ar malonu boję paskelbė, kad Lietuvos 

buvo važiuoti kitiems su ne-1 vėliava visą savaitę plevė-
Minėjime dalyvavo be ke-J visiems ir kartu kad 

liolikos 400 žmonių, ir aukų garbės Amerikai.

na?a-
buvo

blaiviu pakeleiviu? O jis 
pats ar susimąstys kada, 
jei, kaip sakoma, griūvant 
po jonu uoliai pakišama pa
galvė!..“

Tai viena? iš daugelio ta- 
j vbinės spaudos vaizdų, ku
rie liudija, kaip šiandien 
komunistinis rusiškasis re
žimas net Lietuvos jaunimą 
"■uedija alkoholiu. O anais 

keikiamais “buržuazi-- u

suos pne miesto rotušės 
Dar kalbėjo naujasis kong
resmanas Wa bingtone Jo-

mėse vasario 15 d. Gerokai 
jį vargina tik prigesusios a- 
kys, nebeleidžiančios sekti 
spaudos.

Brangiam ir dideliam Det
roito lietuviui Feliksui Mo
tuzui linkiu dar daugelio 
gražių metų!

Alfonsas Nakas

CHICAGO, ILL.

200 metų JAV sukakties 
minėjimas

JAV 200 metų nepriklau
somybės sukakties minėji
mas lietuvių organizacijų 
atstovų susirinkime numa
tytas surengti Chicagoje š. 
m. balandžio 25 d. McCor- 
mick salėje. Tam reikalui ji 
jau išnuomota. Minėjimui 
rengti sudaužytas specialus 
komitetas, kuris į tas iškil
mes kvies JAV kongreso, 
valstijos ir etninių grupių at
stovus bei lietuvių įžymiuo
sius asmenis.

Meninei daliai vadovauti

iruką
The Fitchburg Historical 

Society, 81 View St.. Fitch
burg. Mass. 01420.

Veikalo kaina $12.50 kar
tu su mokesčiais ir pašto iš
laidom.

MIRĖ AKT. A. ERETAITĖ

Lietuvių visuomenei gerai 
pažįstamo prof. dr. Juozo 
Ereto vyr. duktė Aldona E- 
retaitė va-ario 12 d. mirė 
Bielefelde, Vak. Vokietijo
je, teišgyvenusi tik 48 me
tus.

Aklona Eretaitė, baigusi 
teatro meno studijas Šveica
rijoje. po II-jo pasaulinio 
karo Vak. Vokietijoje dra
mos teatruose buvo iškilusi 
kaip pirmaeilė aktorė. 1968 
metais ji dar lankėsi Ameri
koje. dalyvavo ir lietuvių 
renginiuose, rečitavo Done
laitį ir kitus mūsų poezijos 
klasikus.

Mirė iškankinta sunkios 
ligos, išgyvenusi net penkias 
operacijas. Palaidota Švei
carijoje. toje pačioje duo
bėje su savo motina Ona

Kokia tad sukakties prog
rama? Ogi trys vienaveiks
mės operos. Štai: Jeronimo 
Kačinsko “Juodas laivas“, 
su Algirdo Landsbergio lib
retu ; Juliaus Gaidelio “Gin
taro šaly“ — libretas Anato- 

svyravo tarp tinputj žemiau ii jaus Kairio, ir Vytauto Ma-

Altai surinkta 3,096 dol.
Jei kalbėti apie surinktas

aukas, tai jų buvo beveik 
tiek pat, kaip ir kiekvienaisseph Baily. Asta Dabn aite Patik,.inęs paskuti.

■ perskarte rezoĮiuctją kun nj met ta.
|buvo pieribalsiai prirmte jba« |adaų auk 1 
Pagrindinę paskaitą skaitė} ’
dr. Algirdas Budreckis. Jis
puikiai kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Aukų surinkta 
$1,400.

suma

3,000 ir 3,700 dolerių. Ta
čiau publikos vidurkis visa
da sukosi apie 6-7 šimtus, 
ir tik 1973 m. minėjime te
dalyvavo tarp 450 ir 500 
žmonių. Reiškia, publikos 
buvo beveik šimtu mažiau, 
negu blogiausiais metais, 
net dviem trim šimtais ma
žiau normalaus vidurkio, ir 
galiu lažytis. mažiausia per 
27-rius metus.

Kodėl? Todėl, kad pa
grindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas “reorganizuotos 
bendruomenės“ pirminin
kas. Prieš minėjimą salėje 
sutikau žmonių, iš bažnyčios 
išėju ių ir namo besiren
giančiu. Dloco poelgiu jie 
labai piktinosi. Ir tai nebuvo

ne ieaue. jo pan- ie rr;,nna-7i'in« lcanplin-' B’ontininkai, kuriems iki 
ė ten buvusi New Yorko16 Simnazi-> 1 e lo*j -iol visą bėdą sumesdavom. 
ropolitan operos solistė'

niais laikais“ viešai girta? 
mokinukas buvo retenybė.

V. Noreika dainuoja 

Maskvoje

Dabartinis Vilniaus ope- 
ros ir baleto teatro direkto- 
ius ir pirmasis tenoras Vir

šijus Noreika, kaip prane
šama iš Vilniaus, su didžių
jų pa isekimu dainaa o Ca- 
varado'sio vaidmenį G.

Tenka tik apgailestauti, 
kad buvo daug visokių pri- 
statinėjimų. kurie nieko 
bendra neuri su Vasario 16 
sukaktim. Tokie dalykai gal 
ir tinka atskirų draugijų 
parengimuose, bet ne šios 
šventės metu.

J. Krasinska#

MIRĖ KUN. J. PETRAITIS

Vak. Vokietijoje vasario 
11 d. nuo širdies priepuolio 
mirė kun. dr. Jonas Petrai-

rijošiaus “Priesaika“ *u Ba
lio Sruogos kūiyba. pritai
kyta Stasio Santvaro operi
nei scenai. Kiekviena opera 
užims maždaug po valandą 
laiko. Operų spektakliai į- 
vyks gegužės 8, 9, 15 ir 16 
dienomis.

L.O. vadovų ir mano paties 
patyrimas rodo, kad New 
Yorke ir Naujojoj Anglijoj, 
kur Keleivis yra plačiausiai 
skaitomas, lietuviškomis o- 
peromis mažiausiai domi
masi. Suprantama, kas ne
mėgsta operų išvis, jų nė ne
pasigenda: ka? jomis ypa
tingai domisi, retkarčiais 
patenka ir Į Metropolitan 
pastatymus. Bet šį kartą, 
manome, atara? entuziastų, 
norinčių Į Chieagą. į L.O.| 
spektaklius nuvažiuoti. Ma-| bei koordinuoti pakviestas 
nome, dėl dviejų dalykų: solistas Algirdas Brazis, o! Frontininkų Detroito apy . c -u >Uvwi

«! Velionis buvo baigęs Jur-’linkėję vra gal puskapis, o; pirma, kad ivisos operos lie- chorams vadovauti —4nuz. jaįukie ^Ereriene* 
i- harko irimnaziia. Kauno ku- salėje trūko 2-3 šimtu žmo-‘tuviškos, niekur niekada ne- K. Steponavičius. J minėji- y



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9, 1976 in. kovo 2 <5.

fesikalbejimas 
Maikio sn Tėvu

1 VASARIO 16 PROGA t
{VEIKLA WASHlNGTONEį

i
Daugiau kaip 30 senato Į 

staigų vasario 16 d. aplan-1 
iė ĄLTos pasiųsti kun. Juo-i 
zas Prunskis ir Eugenijus i 
Smilgys, prašydami senato
rius, kad paremtų rezoliuci- 
ą 319, įpareigojančią JAV 

vyriausybę nepripažinti Lie- 
i4vo3 inkorporavimo į Sov. 

Sąjungą. Ši delegacija taip 
pat Įnfonmavo senatorius a- 
)ie sunkumus atsikviesti iš 
Lietuvos išskirtų šeimų na
rius bei sovietų plėšiamus 
didelius muitus už siunti
nius.

Vasario 16 vakare buvo 
priėmimas Lietuvos Pasiun
tinybėje. Dalyvavo diploma
tinio korpuso dekanas Nika- 
raguos ambasadorius Saca- 
sa, Valstybės departamento 
pareigūnai, latvių ir estų at

— Maiki, blogai. Niekur nių pertekliaus problemos
neberandu spakainasties. išsprendimą? yra žemėje 
Nė miegoti naktimis nebe- esančių vandenynų dugnas, 
galiu. Ir tu, tėve, žinok, kad žemės

— Tai tėvą. tur būt, kokia rutulio sausuma sudaro tik
liga kankina? t vieną pektadalį vandens

— Nausa, Maiki, aš esu apsemtų plotų. Užtat šian.
sveikas, kaip ridikas,. Su to
kia sy-la, Maiki, galiu gy-

tas susilekia su miesto val
dyba, kad sužinotų, ar nėra 
nesumokėtų mokesčių (realj 

Ąl'^atedr.MSv^HuskĮene.ufkoaUa. . kana|jzacij(>5 moke6Čių!
L y J’ T! (bettei-ments) ir U. Naujas

r*“lato“- TU klausimui tun būti bendre: turj pareigą to-
informacinio pobūdžio. Klausimui ir tb kius mokesįiuSt jej senasis 
iakyaiM spausdinsime šiame skyriuje savininkas nėra *jų SUmokė- 
i^iike r**»iapai»mėlt kad esate Keleivū jęs> apmokėti mie-tui. Tai 
skaitytujss. lyra svarbus reikalas, kurio
Klausimus prašume siusti tiesina l»*»c į negalima užmiršti.

Teisės patarimai

adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai U'iu. 
Boston Five liuilding 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

juokauti. Galvoju, gal jis ty-
■;čia mane gąsdina. Iš kitos 

mažame pusės man neramu, sakau 
mieselyje. Prieš keletą mė- gal tas agenta- yra nesąži- 
nesių nusipirkome per agen- ningas.
tą apie akeli žemės netoli . „ , .....
mū ų pačiu namų. Tos že-' ,Ar.as be «••*«'» cia ™P«- 
mes savininkai gyvena ki- < <
tur, žiemą Floridoj, o vasa- Macsaehusetts

Klausimas

Mes gyvename

stovai, kongre manai, laik- kažkur ( ape Coil e, nes 
raštininkai, veiklieji Wa- Jie v,a Pasiturintieji zmo-
shingtono ir apylinkių lietu
viai, iš viso per 150 svečių. 
Visus vaišingai priėmė Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas 
su ponia ir Pasiuntinybės 
patarėjas dr. Stasys Bačkis

Jie
nės.

Tamstos atveju, kai žemė 
yra perkama be bąnko, gry
nais. advokatas yra būtinai 
i eikalingas. Nekilnojamojo 
turto ”recording statutes“ 
i/i a tam išleisti, kad pirkėjas 
būtų apsaugotas nuo galimų 
nemalonių ir brangių staig
menų.

Patariu nepirkti be advo
kato.

PASINAUDOKIT PROGA! 
MAŽOJI LIETUVA III

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA Janinos
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gal rielę Petkevi
čiūtę.. Bali Sluogą, Jurgį 
Savickį ir ju-izą švaistą ,171 
pis., kaina 33.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.09.

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

Išeivio daua. Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

pasiturintieji
'■ Atsakymas

Agentas Prašė susitarimą,!
sakė viską sutvarkysiąs, ir Į Perkant nekilnojamą tur- 
mum nereikė? niekuo rūpin-i tą, yra būtina turėti ’titler , . <innn
tis. Tą žemės plotą perkame • abstract“ — tai yra nuodug-J
grynais pinigais. Susitarėme i nūs ištyrimas visų tų reika-1 . tun^per 300 pusią-j

tomai pasirodys spaudoje 
šių metų pavasarį.

Knygos kaina bus $15.00. 
Iš anksto užsisakiusiems ji

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl-, 
lcuina 32

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS- dr. Kazio Griniaus, 
11 tomas. 336 psl. kaina 55

i ponia. Komp. A. Mikuls-,su agentu, kad mes pinigus: lų, kurie liečia žemės nuo a 
is su čiurlioniečiais svei- į turėsime už dviejų mėnesių.'■ vybę. Nesvarbu, ar ten vr:

su 
kis
Pindamas sugiedojo Ilgiau-'Jis mums pasakė, kad jis! namai arba jų nėra. 
šių metų. be to, svečiai buvo j paruoš popierių per tą lai-j žmogus, kuris atlieka tą

a-’pių, joje yra 6 studijos apie P
ii - • ■ • .___ ___ x____si- IIUOZA LluDŽIU. Petrone-

pradžiuginti kanklių muzi-iką. Žmona sako. reikia gal Į jarbą, yra ”title examiner“. Knygą 
ką. I advokatą pasiimti, kad sį ■ Tirdamas visas aplinkybes, M a r t y n

A T „T New Yorke. Wa-il e^a^ rnurns vestų, bet a-1 musijusias su nekilnojamuo- Neatidėli

dien mokslininkai ir viso
kie kitokie išminčiai projek-

0UOZĄ LIŪDŽIU* Petro: 
lės IJūdžii«vi«nės, 88 psL, 
caina ................................ $L

KA LAUMES LEME 
Tai rašytojos Petronėlės 

siųskite į Orintaites parašyti atsimink 
knygo* užsakymo $10.00. j mai apie žymiąją poetę Sa

lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy- 

j ne, 224 pusi., k$ina 53.
ANGĮ,v KAINOS GRA
MATIKA, 215 bsl., kieti vir-

wa Mažąją Lietuvą su žemėla- 
■ piais, kurių dalis dar niekur 
nebuvo paskelbta.

redagavo prof. 
as Brokas.

Neatidėliodami

. . . Prieš keletą dienų kalbė- tok? ”title examiner“ krei-
surengė vaisęs senatoriams. jausj su savo kaimynu ir jam pia dėmesį i viską: svaibias 

.... kongresmanams ir kitiems pasakiau, kad mes nusipir- ir smulkias sąlygas. Jo dar-
— Tai kas tave vargina, žmonių prieauglius peikei- J svečiams. Kalbą pasakyti kome kiek žemės, ir nuro- bas apima maždaug 50 me-

venti dar tiek pat metu, kiek tuoja, kaip visą žemės sau- 
ir iki šiol praleidau. ‘ (sumą bebaigiančių užimti

tėve?
— Nugi aną vakarą bu

vau nuėjęs i ma»r.o frento 
Zacirkos saliūną. Su įtikau 
senus kaimynus, po kaušelį 
į gerkles Į.-ipilsteme. o po

dinti pastoviam gyvenimui 
į vandenyno dugną.

— Stop, Maiki! šitaip

Lithuanian Research 
Institute

29 Wett 57tb Street 
New York, N.Y. 10019.

šeliai, kaina............$3.60
Po angelų arnaj», noVfr-

lių rinkinys J 25 novelės), 
parašė Alė Rūta, 191 psl., 
kaina $4.00,Į kietais virše
liais — $4.6?

Draugas Į don Canrilla,
r o ir vietinės 

sekreto 
ėjimai, 216

šiai iliustravo aaii. v. a«k. n„i Vainai 
sandravičius. švietimo Ta-’,P ’ 
r,rbos leidinys, spausdintas! Septintoji pradalgė, litę- 
Romoje. Kaina $1.60. Į matūros metraštis rašo 24 

_ . . . . • autoriai. 4f i psl., kaina kigr.
Gabriuko užrašai, apysa-'tais viršeliais $5.00, minkS-

DOVANA JAUNIMUIpakviestas kongr. L. džiau jam, kur tą sklypą tų pasikeitimus nekilnoja-
f. Iškilmes pravedė perkame. i mojo turto nuosavybėje. Lineliai, Janinos Narūnės

. j • _____ ALTos pirmi- Jis, mano kaimynas, labai Advokatas, kuris /kaito eilėmis parašyta apysaka.
nemazna kalbėti irJununtiĮ A j Varnas? nustebo: ..................
Dievo pavidalu sutvertas a-
sabas. Tu, Maiki, tavo uči-: traukbą meninę

bvo 
Wolff.
New Yorko

sako, jis žinąs, tą taip vadinamą “title ab. Gausiai iliustruota dail. Zi-
Droerama ^a<^ ta' skbTa'3 Yra kito straot“, nutaria, ar viskas tos Sodeikienės. Kaina —
F s žmogaus nuosavybė ir kad: ~ .... ' .. . ‘otiiVo * uivnioir? ----- »— ---------" ------------ yra tvarkoje: ar nėia nerei- $1.80.tam plačiai i sisnekejome. te liai ir tavo išgarbinti pra- atliko muz. A. Mikulskį, n ta, žadą5 anį to s,k]ypo na_ R apsunkinimu (mort. Narūnės! ~~TV

rakai sakote, kad Dievo pa ciurliomeciąi, atvykę iš Cle- mus pasistatyti. ffaws and assPsmrntD. var-', V?1’. - ? ’ >,«?run!sl įdomūs k!
laiminimu atsiradę naujagi-i velando. Tas mano kaimynas yra

ALT Inf. italų kilmės ir mėgsta pa

— Gilti, tėve. visada ple
pa visokius niekus.

— Tai kad, Maiki, nebu
vo čėso pasigerti, pradėjus 
labai interesus šnektą.

— O kuo gi buvo tas jūsų 
pasikalėjima? Įdomus?

—Maiki, iš to pasiūturioji- 
mo sužinojau, kad ne po il-

rmai, kuriems nebus vietos 
uoje žemė, pakalnėje, bus! 
perkelti gyventi į vandens 
augną. Žinok, vaike, Dievas 
sutvėrė Adomą iš grumsto, o ' 
iš jo šonkaulio jo žmonelę 
Ievą ne po balas braidyti,

„ ~ v v • , bet sausame rojuje gyventi..go nebebus vietos žmonėms J r. . ,.6 Tad negali tu tą išrinktą gi-|šitame sviete gyventi. Dėl 
visokių palei tuvysčių prisi
veis daugiau žmonių žemė 
je, kaip kirmėlių užgardyje.

— Tėve. tau nėra reikalo 
tuo rūpintis, nes tu vis vien 
tokio laiko nebesulauksi.
- Iš kur tu žinai, vaikė-1 žmoni4. nesistengia

ze? Ir jeigu tiek daug prisi.! Paversti varlėmis ar rupuze. 
veikusiems nebebus vietos imls* Jel£ū jie įsitaisys 
nė patpaciru ti. tai kur pa-'sav° gyvenvietes vandeny- 
kavo; numirėlius? O aš no-
riu, kad mano mirusi kūną S1’^^S . žmonėmis. Tokiam 
buomeliai savo nečėdyvais ^nimui po vandeni jau
debatais nemindžiotu. Vot, (^aJ)®r yįa ^ar21P1 P^anai ir 
kodėl aš spakainasties netu- vykdoTni tynnejimai. 
riu. — Tai tik pasakos, Mai-

— Be reikalo, tėve. jau. ki. Aš dar vaikėzu būda- 
diniesi. Tiesa, mūsų dabar- mas Plungėje tokių pasakų 
tinėje žemėje gab pritrūkti esu prisiklautęs.: kaip viso- 
ploto kaskart daugėjančiai kie karaliai, ponai ir jaunos 
žmonių gim m ei. Tuo reikalu karalienės gyvena po van- 
jau ne šiandien rūpinamasi, deniu palociuose.

— Tas mane, Maiki, ir _ Dabar, tėve. nebe pa
graužia. Negi aš ture iu gy- sakų laikai. Šiandien moks- 
venti viename kambaryje su las ir technika yra tiek toli 
savo gasra dine? Ji tokia pa- pažengę, kad jų pagalba yra 
siutusi, kad geriau numirti įmanoma įvykdyti net nuo- 
ir miegoti pekloje vienoje kabiausius planus.
lovoje su velniu! O gal dar _ A ,— Bet as

minę paversti žalionkėmis. 
varlėmis ar njpūžėmis, ku-l 
rios yra paskinto? gyventi I 
durpinyčios dumble.

— Tėve, tu kaiščiuojiesi 
I visai be reikalo. Juk niekas

Senos patikimos firmos, Mr. M. Rifkin,
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

prezidentas, oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas
MUITU APMOKĖTŲ DOVAN1NIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIl’NTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS s-ivo giminėms vra geriausias! 

kelias suteikti jiems džiaugsmo VEiAKOMS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 W ALNUT STREET

PHILADELPHIA, VA. 1910G. TEL. (215 ) 925-3455

CENTRINES ĮSTAGOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK. N. Y. 10001 
TeL: (212) 725-2449

,’ka. parašė Julija Švabaitė- 
: Gylienė, 133 psl., kaina $3. 
j Mažiesiems — spalvotais
i paveikslais Jono Minelgos 

i i eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
,! Pyragai“. Kaina $3.50.

tais — $4į.)0.

Kol
I teroro irį 
be teisi..

Parkas anapus gatvės,—! pasieksi
J premijuota apysaka jauni- 

k i mui, parašė Danutė Brazytė- 
GBindokienė, 156 psl., kaina 
1 - $3.00.

nepanaudosi] 
jšaudymų viietoje 
tol mes nieko na- 

Geriau suną|- 
negpkinti šimtą nekaltų, 

paleisti pieną kaltą.
(Tain Leninas kalbėjo 

Čekai $913 m. sausio 14 d.

galės žmonės gvventi debe
syse? Tai ’jau būtu geriau.

— Ne, tėve, aš taip nema
nau. To negalvoja nė tie, 
kurie rūpinasi per greitu 
žmonių prieaugliu žemėje. 
Ši? reikalas yra svarstomas 
labai rimtai, ir jau yra su

rasta nebb gų išeičių iš tos 
problemos. Pirmas tos žmo-

nesinersiu ] 
vandeniu. Nenoriu, Mai! 
prigerti, nors ir tavo moks-1 
’.o bizniui. Sudiev, vaike!

— Ateik kitą kartą, tėve. j 
Aš tau paaiškinsiu, kaip 
žmonės ruošiasi gyventi jų! 
pačių pa istatytoje žemėje * 
tarp dabartinės mūsiškės ir 
mėnulio.

BALT1MORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė.
SO. BOSTON, Ma»s. O2i2L 390 Vest broadway 
BROOKLYN, N.Y. 112z2, 72 Nuussau Avė.
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago A ve. 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th M. 
CLEVELAND, Ohio 44R34. 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210. 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH. N.J. 07201 956 E’.izatn-th Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, U 115 Jos. Cantpau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106. 466 Park St.
LOS ANGELES, Calif. 90G26, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, FU. 33138, 7612 N.E. 2nd Avė. 
M1NNEAPOLIS. Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEW BRITAIN. CONN. 06052. t’7 Shuttlc Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003. 101 First zAvenue 
NEW YORK, N.Y. 10001. 49 VEST 29th St.
OMAHA Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 
PHILADELPHIA, Pa. 19123. 1013 N. Marshall St. 
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122. 1236 Ninth Avė. 
SEATTLE, Wnsh. 98125, P 551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204. 318 S. Wilbur Avė. 
VTNEIAND. N.J. 08360. Pnrish Hali. VV. T^tndis Avė. 
WORCHESTER Ma^s. 01604. 82 Harrison St. 
WOODHAVEN. N.Y. 1142L 80-14 Jamaica Avė. 
WHEAT RIDGE. Colo. 80033.4330 puay St. 
YONKERS, N. Y. 10701, 91 Yonkers‘Avė.

(301) DI 2-2374 
(617) 263-8764 
(212) :»80-b747
(212) 23o-7 <«$8 
(2i6) 486-1836 
(216) 749-303.’, 
(3i3) 89!-5350 
(201) 354-7208 
(313) 365-6:450 
( 203 ) 232 1716
(213) 413-0177 
(305) 757-6704 
(612) 788-2515 
(203) -224-1829

(212) OR 1-3930 
(212) 689-2710 
(402) 731-8577 
(215) 925-8878 
(412) 471-3712 
(716) 544-2151 
(415) 564-7981 
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(212) 296-5250 
(303) 422 4330 
(914) 969-2564

EKSKURSUOS I (ETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
RaUndžio
Gegužės
Gegužės
Liepos

15 — $645.00 
20 — $725.00 
20 —$899.00 

14 — $1045.00

Dvi naujos grupės su V ars u į 

Vilnium (5), Drus)

Birželio 20 ir rugpiūčio 
Prie šių grupių galima jungtis 
mu mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKS 
RI1

Smulkesnių žinių ir registi

TRANSJkTLANTIC

$Mtk 
39$ Weat

Tebfe

28 — $1045.00 
pf jo 1 — $925.00 

, 16 — $725.00
» 22 — $875.00

4), Krokuva (2), 
kais (2). 

kaina $1136.60 
kitų miestų su papildo*

— VIETŲ SKAIČIUS

s reikalu kreipkitės į 

AVEL SERVICE

02127 
>P.O.Box 116

268-8764

Sąvtaii*: Aldona Adomonienė 

Air fares subject to chpngf <nd governament approual.
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Vietines žinios t

ŽIVILĖ GIMBUTAITĖ —
DĖSTO UNIVERSITETE '

i
California State Univer-’ 

sity, Northridge, pakvietė; 
Živilę Gimbūtaitę dėstyti: 
teatro istoriją ir dramos li-. 
teratūrą nuo vasario 6 d. 
”faculty asistentės“ titulu. įi

Živilė tame pačiame uni-' 
versitete yra gavusi magist-i 
rėš laipsni už tezę apie grai
kų chorą, renesanso kauke; 
ir ritualo elementus dvide
šimtojo amžiaus teatre.

džiai neturi mokėti — ne
reikia jų Įrašyti Į pajamas, 
kurios yra apmokestinamos.

Veteranams taip pat yra 
netaksuojamos Veteranų 
pajamos iš socialinio drau- 
administracijos pašaipos, 
dimo, bedarbio kompensa
cijos, darbininko kompen
sacijos ir veteranų tarnybos 
pašalpos. Viso to nereikia 
raportuoti Mokesčių Įstai
gai, kuriai savo pajamų ra
portus veteranai turi Įteikti 
iki š. m. balandžio 15 d.

KELEIVIO RĖMĖJAI

1976 m. sausio 21-31 d. 
Keleivio spaudai aukojo:

Po $25.00: 1. Kubiliūnas, 
Golden, Colo.. ir Sandaros 
7 kucpa Bostone, Ma.

B. Klemka, Ook La\vn,: 
III., — 115.00.

A. Misaitis, So. Boston. 
Ma., — $13.00.

W. Mikonis, Rochester. 
N. Y., — $10.00.

0. Cibitis, Lo-ndon. Ont., 
— $6.00.

Po $5.00: A. Kalashni- 
kow, Hartford, Ct., E. Iilte- 
ienė, So. Boston. Ma., K.

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS 1 LIETUVA

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ J LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ J 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ 

_____ •AUSTRIJĄ
Viena savaitė Lietuvoje -~ 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune. 

i naktis Frankfurte

Živilė Gimbutaitė kadaise 
yra gyvenusi Bostone, čia 
1963 metais pavvzdingai' ,A, .
baigusi Bostono lituanistinę Ai mot y. Bostone, y-
mokyklą ir via Akademinio r? rengiama ICo-ji pavasa-
Skautų sąjūdžio filisterė. : ”° dar“?”* lr 8ell« Pa™da- 

# ‘................... i Paprastai tos parodos būna
_ Nuoširdžiai linkime ge- • Įvairios, išradingos ir tikrai 

riausio- sėkmės mokslinta-1 gražios, jas aplanko tuk - 
me darbe! Itančiai žiūrovų.

’ Šiemet Įėjimas parodor, 
MOKESČIŲ MOKĖTOJAM, kaštuos 3 dolerius. Tačiau 

į tie asmenys, kurie bilietus
Mokesčių Įstaiga mus in-’ užsisakys iš anksto^ temokės' 

formuoja, kad visi asmenys, Į tik 2 dol. ir 50 centų. Bilietų 
kurie 1975 tn. uždirbo ma-J užsakymu? ir čekius siųsti 
žiau kaip 8,000 dolerių ir tu-j šiuo adresu: Mass. Horticul- 
ri nepilnamečių išlaikomų! turai Society, 300 Massa. 
vaikų, gali gauti 400 dol. iš Į chusetts Avė., Boston. Mass. 
Mokesčių Įstaigos. • 02115.

Mažesnę sumą negu 8.000! Vaikai iki 12 metų, jeigu 
dol. sudaro alga, atskiri at-l jie Į parodą ateis su tėvais, 
lyginimai, arbatpinigiai iri bu., Įleidžiami be atskiro bi- 
kitos tarnautojo kompensa-j lieto

Gėlių paroda

Kovo 13-21 d. Common.

CIJOS. »

Kvalifikuoti individai, ku-: 
rie 1975 m. uždirbo 4.000* 
dol ar mažiau, kredito gau-

KILINSKŲ DĖMESIUI

Kilikau kas, Los Angeles.
Cal., J. Jasinskas, Chicago.
UL. J. Tomas, Brook, Alb..
T. Vizbaras, So. Boston. Ma.
A. Januška, Milton. Ma., J. 
Vengris, Amherst, Ma., A. 
Rimha. VVindsor, Ont., E. 
Cibas. Milton. Ma., V. Gry
bauskas, Brockton. Ma.. J.
Sta* aitlls, Dorcherter, Ma.,
V. Dovydaitis, St. Clement, 
Cal.. M. C. Krauza, Montre-l 
ai, Oue.. P. NavazelskisJ' 
Westwood. Ma., M. Shwam-;! 
baris, Gary, Ind., S. Mažei-f 
kienė, Delhi, Ont., B. Viz- 
barienė, So. Boston, Ma.. O.; 
Adomavičienė. Winchester,! 
Ma. ;

Po $3.00: E. Sherelis,'• 
Randolph. Ma., Ch. Kauka-J 
* is, Detroit, Mich., J. Sisas, _ 
Brockton, Ma. :

Fo $2.00: B. Šmotelis.} 
Chicago, IIL, M. Tunkevi
čius. La Šalie. Que., A. Alek-; 
niewicz, Till-onburg. Ont.,'iw 
J. Novickienė, Dorchester, i 
Mass., J. Rakauskas, Balti-Į 
mote. Md., J. švelnvs, Da- 
nielson, Ct. A. Matulis. Dėt-:

Balandžio 15—23 
Gegužės 6—1-1 
Gegužės 13—21

Paieškomi prieš trisdešimt 
na 10 procentų, bet ne dau-.^^y Amerikoje mirusio Juozo 
giau kaip 400 dol. , j KILINSKIO broliai arba jų vai- 

Asmenys, kuriuos .-is pra- kaj jje turi teisę į ja]į palikimo, 
nešimas liečia, . sudarydami Yra žinoma, kad Mykolas Ki- 
mokesčių pareiškimus, turi jinskis. Amerikoje žinomas kaip 
pareikšti, kad jje 'turi teisę 2Mike Kilinsky, gyveno Morgan, 
gauti 400 dolerių. » Pa., o jo brolis Stasys Kilinskis,

žinomas kaip Stanley Kilinskis, 
Veteranams žinotina t gyveno Ridgeville, Pa.

S Jie patys arba apie juos kąValstybės Veteranų taray-

....$72f> R. .-ėję 16—24 ...........$779

... $779 Rugsėjo 30—Spalio $ . 779

... $779 Spalio 14—22 ............ $779

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

Gegužės 20—Birželio 3 $979 Liepos 15—29 ........... $1099
Birželio 17—Liepos 1 $1099 Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

Į kelionės išlaidus Įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, j»ersikėlimas, bagažo aptarnavimas, 

autobusais transportueija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono. Nevv Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 

Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis i:

: “SAUI ĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleista
t

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, Įdomiai ir gausiai

1 iliustruotas dailininko Vile- 
i toro V izgirdo*- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai t’j.Ka Kalėdų davaauins. 
<air.a $7.C3.

Mano žodynas, Richard 
Scarry. daugiau nei 1.400 

i spalvotų paveikslų iš Įvai- 
I riaušių sričių it kiekvienas 
, jų turi lietuvišką ir anglišką 
i pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai Įriškta ir 
kibai patraukli mažamečiam 

Į ir paaugliam. Kaina $5.00.

p Elegiški Stepono Kolupai- 
j ios niekintojai, paraše Ksa- 

’’ veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.01.

1 ĮSIGYKITE
j 'ŽURNALISTIKĄ“
J ’’Žut nąlistikoje“ rašo 
i įžymių mūsų spaudos

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj 
š atotteo WLYN, 1360 U- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie- 
niius nuo 1 iki J :30 vai. die
tų. Perduodama: Vėliausių 
naaauKnių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, del
ne ir Magdutės pasaka.

J Biznio reikalais kreiptis |
Baltic Floriats gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wcy, So. Bostone. Telefo
nas AN S-0489. Ten gauna* 

««- ir X*»«ivte.

ttaiau ir Taisau
VtenuM ii lauko U viduje, 
lipdau popierių® ir taisau

vi«k s. ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausia

medžiagą.
JONAS STARINSAAS 

2X8 Savi* Hill Avė.

ToL CO 8-5884

30

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

Gulaxy Tours & Travel
nr 111 Linden Street

Vėe’desley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

bijotojų. Kaina $6.00.

GARSO BANGŲ 
i PROGRAMA

dar-j j

IM

fioooeoaaooooooeoooeooecoooseoeuiosooooeooeoooooaooeeob

Į ši radijo programa trane*, 
J liuojama sekmadieniais ii- 
Utoties VVBUR 90.9 FMį 

banga nuo 1:30 iki 2:00 v. j 

popiet.

PKAU1MMO AGENTORA 
AtUeka Įvairią rūšią

It
i

Kreipti* sena adresą:

BRONIS KONTRIM 
bM Broadvray

Boston, Mana. 02127 
ToL AN 8-1761

m

jroit. Mich., P. Dainius. Nevv 
: We?t Minster, B.C., J. Urbo- 
• nas. Lawrence, Ma. •
' Pr $1.00: J. Ščiuka. New 
Britam, Ct.. J. Davalga, 
Gulfnort. Fla., A. Dubins- 
ka~. Baltimore, Md. j

Visiems aukotojams nuo-* 
širdžiausias ačiū! »

' Keleivio administracija j

t i
žinantieji malonėkite rašyti Lie-ibos komisionierius Ch. N. . ~ ... v , x .. i i T*xr tuvos Generaliniam KonsulatuiCollatos praneša, kad JAV XT v .. . 1 . . . New Yorke tokiu adresu:kanuomenes veteranai, ku

rie gauna pašalpas, mokės- Consulate General of Lithuania 
čių už tas patalpas federa- 41 West 82nd Street 
linei ir savos valstijos vai-' York, N.Y. 10024.
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iiMOMtS!!

bo;BOSTONO BALTIJOS IR ŽALGIRIO TUNTŲ 
tradicinė

KAZIUKO MUGE
1976 m. kovo mėn. 7 d.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ D-JOS

II ir III aukšto salėje * 
ir skautų būkle

Atidarymas 

Pietūs---------

Vaidinimas

-11:30 vai. 
12:30 vaL 

- 3:00 vat
Vaidinama — “Paparčio žiedas“ 

mūsų lietuvišką jaunimą!

BAL?IC INSURANCE AGENCY/
Vedėja: Reda M. Veltas 

> TeL 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draodži* AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią ndaimbigą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūiią draodmos ndiilaejasutm tartai 
Ir nuo aeteimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali ttržpiati bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems pardaoti ar pirkti aamaa.

PARENGIMŲ į
KALENDORIUS i
Vasario 28 d. lietuvių sa-. 

įėję Brockktone. 666 N.; 
Main St., LB Brocktono apy-j

Kovo 7 d. skautų Baltijos 
ir Žalgirio tuntų rengiama 
Kaziuko mugė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jo? salė
je.

Kovo 14 d. Birutės Onos 
Aleksaitės konservatorijos 
baigimo rečitalis N. Angli
jos kon-ervatorijos Rečita
lių salėje.

Kovo 28 d. 3:30 vai. So. 
Eostono Lietuvių Piliečių 
d-jo3 III aukšto salėje Min- 
kų įadijo koncertas.

Balandžio 24-25 dienom 
skaučių Židinio rengiama 
dailininkų Irenos Griežės ir 
Vyt. K. Jonyno kūrinių pa
roda So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos- 
ono Lietuvių Piliečių d-jos 

’II aukšto salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Gegužės 1 d., šeštadienj.
7 vai. vakare punktualiai 
South Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III a. salėje? 
Brocktono lietuvių šv. Kaži-* 
miero parapijos choro kon-' 
certas.

Gegužės 16 d. 4 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Sanda
ros Moterų Klubas pagerbs 
našlių karalienę.

Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukoto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

a A V A I T RAMTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
.•■rorAiuota M-aityu.j*,'. »pi< Ir Metuviškuosiu»
pykius, CKla daug ir įdomią nvofauKu ir atvirai p;isisak« 
apie aiUMj vi^u»-nnninia.? be» ku!lūr:niu-t klausimus,
lame rasite įJomiŲ skaitytoju laišku įkyriu, kuriame laukta
me abipusiu pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiem* 
.vartia prob^em.u
NE°BIKLaVSO»!A LiEn VA“ yra dinamiška mu*u 

-irtjos laikraSt’.s. b»4kas nauiti h^n-tr.ijarhb, bei idė*R. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Balys Sruoga mūsų atsi-! Steponas Kolupaila, para. 
minimuose, spaudai paruo-jšė Jurgis Gimbutas ir Juo.

dr. Vanda Sruogienė, 600 j zaa Danys, 464 psl., daug 
»• !.. d tug iliu-tracijų. Kny. j iliustracijų, kieti viršeliai,
op* rašo apie 70 asmenų.1 K a na $12.00.

Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,
Saulė, iermeny., naujau--3O.mety Lietuvos^laisvės ko

piąs Antano Gustaičio saty- T°Je (1940-1970), paraše 
vinių ir humoristinių eilėraS-' gardas šimutis, daug i- 
fiu rinkinys r. dailininko! 500 Psl- kalna
Viktoro Vizgirdos satyrinė-p ' j . ...
mis spalvotomis iliustracijo-

S <* r * « a « *
7722 George Street. LaSalle. P.R. II8P ICI, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ

AMERIKOJE

i: mis, didelio formato, drobės 
viršeliai, kaina $7.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
ldinių kalėjimų kankinės

Elenos Juciūtės atsiminimai, 
514 psl. Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepo, 
no Kairio, 480 pel., kai-

~<A—jau 90 a>e*i jutvtfetuvią vtraomenei ir itookš 
jo daugiau aa^ S/JKIYNIS MiUGNUS doleriu

SLA—dtdJUanaia Beturiu bateraaifot crganisacija — 

duoda ryvybėa apdra«4< ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, Des.SUSTVIKNIP.MAb nelaiko petoo. o teikia 
patarnavimas saritarpfaės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Trio so pase mHoro dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir oaogL Kiekvienas 
Netaria čia gali gauti {vairia klosią rofcaHafiaaBias 
■pfrsuln nuo $100*00 iki $104*00.00

BLA—jaunimui duoda garą Taopoaąją Apdraudą —> Ca. 
domnoot laearaaeo, kad jaunuolis gautą piaigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigią IKRU 
apdraudą: už 11.800.00 apdraados tik $8.00 mokės* 
£k> metam.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga riaokls 
amžiaus asmenima rekomenduojama HetavHką 
klabą Ir draugiją aariama. UI $14100.00 akcidsnta 
Mb apdraados mokestis $2.001 matas

i yra daagumofs Heturią koloniją. Krolpkitše 
• kuopą veOrijus, ir jie pločiau psaiškies ap*s

Gcaolto spaosdiiilM mformaeijaa, Jeigu 
parašysite:

887 W«t 38tk Strsst, Nsv Yorb, N.T. 18NI

f

I

na C2.00.
GANA TO JUNGO, Kip

ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kainn $5.00.

DIENOJANT, Kipro Bm* 
•»nio. 461 psl.. kaina....J2.0C

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
t-d *a .. .•••■•......

P ASKUTINIS POSĖDIS 
tuozo Audėno atsiminimai
227 nsl., kaina........... $4.00
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai. kaina...........$8.60
Sukilimas Lietuvos

romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., Įrišta, kai
na $6.00.

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

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrr 

$2 00 knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro- 

’nys Raila. 428 psl.. kaina
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais«— $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
renumui atstatyti, dokumen. ’ išgarsėjusių akimirkų II da- 
tinė apžvalga, parašė buv. | lis. Be kitų dalyku, čia telpa 
Lietuvos nepanra-tas pa- įdomios studiios apie poetus
<ur.tir.ys ir Įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $13.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
VT-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė.
414 psl., daug paveikslų, ke 
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta

Leoną Skabeiką ii Joną Ais. 
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
nk’mirksn;ų III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

Ckieago* Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 

kai- 
$10,

Kabia .............................. $6
Amerikos lietuvių istori Įsų 1 gaustai iliustruota, 

redagavo dr. A. Kučas, 639} ng kietais viršeliais
psl., katr a $10.00. I minkštais—$8.
Lietuviu išeivija Amerikoj,! $5.00. 

parašė Stasys Michelsonas, I Kad Ji būtų gvva, Emili- 
gausiai iliustruota, 500 psl.,! jos Čekienės straipsnių rin
kama $4.00. I kinys, 216 psl., kaina $5.00



Puslapis šeštas ~ ‘KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9, 1976 m. kovo 2 d.

Serga AL Moriarty

v

Vietines žinios
VAKARAS SU JURAŠAIS

Bostono LB Kultūros Kiu* 
bas maloniai kviečia visus 
apylinkės lietuvius atsilan. 
kyti į susipažinimo vakarą 
su Aušra • Marija ir Jonu 
JURAŠAIS, kuris įvyks šį 
šeštadienį, kovo 6 d.. 7 vai. 
vakare So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos 11 aukšto salė
je, 368 W. Broadvvay, So. 
Bostone.

Aušra - Marija Slunkaitė 
Jurašienė yra literatė ir li
teratūros (kritikė. 1959 m. ji 
baigė Vilniaus universiteto 
istorijos - filologijos fakul
tetą ir ilgą laiką dirbo Vals
tybinėje grožinės literatūros 
leidykloje redaktore. Jos 
pirmoji knyga "Kritikos 
štrichai“ buvo išleista 1963 
metai?. Pasitraukus j Vaka
rus, dirba Laisvės radijuje 
ir spaudoje nagrinėja kūry
bos problemą dabartinėje 
Lietuvoje.

Jonas Jurašas, labai talen
tingas ir daug žadantis re
žisierius, 1958 m. baigė 
Vilniaus valstybinę konser
vatoriją, o 1963 m. Luna-'. 
ėarskio Teatro institutą; 
Maskvoje. 1972 m. aštriai ir į 
principingai susikirtęs su so
vietine cenzūra, trukdančia 
teatrini darbą, jis buvo at-’ 
leistas iš Kauno dramos te-, 
atro vyriau iojo režisieriausi 
pareigu. Po daug sunkių pa
stangų jis su žmona ir sūnų-' 
mi pasiekė Vakarus ir da-! 
bar pradėjo Įsikurti Newi 
Yorko apylinkėje.

Abu Jurašai yra jauni, I 
talentingi ir energingi me-, 
nininkai, kurie, gerai susi-' 
pažinę su padėtimi dabarti-i 
nėje Lietuvoje, stengiasi Į ją 
atkreipti pasaulio dėme j.

Nepraleiskite retos pro
gos išgirsti ir susipažinti su 
šiais Įdomiais menininkais.

Po programos ruošiamas 
atskiras priėmimas su vaišė

mis Tautininkų namuose So.
Bostone. . Į Veikli jr energinga mūsų

Į priėmimą prašome vie-; visuomenės veikėja Alek- 
tas už i išakyti iš anksto. j sandra Moliai ty buvo susir-
Skambinkite tel. 698-1692.: ^usi »• perą savaičių gulėjo
io n- „.u u u i^uincy miest0 ligoninėje, 
LB Kultūros Klubo valdyba.išgyveno nelengvą kojos o-

i

Lietuvių Darbininkų d-jos 

susirinkimas

Lietuvių Darbininkų d-jos 
narių visuotinis susirinki
mas įvyks 1976 m. kovo 7 
dieną 1 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos patalpose.

Visi nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

C. Janeliūnienė

Vėl serga Jonas Audickas

Senesniosios kaitos Bos
tono lietuvis Jonas Audic-j 
kas, išauginęs čia gražią šei-, 
mą ir aktyviai dalyvavęs mū- j 
sų visuomeniniame gyveni-Į 
me, vėl sunkiai susirgo ir.' 
vasario 21 d. buvo- paguldy-j 
tas Universiteto ligoninėje 
(University Hospital). i

Mielam Audickui linkime ’ 
sveikatos, o jo šeimai ge
riausios vilties.

peraciją. Dabar ji gydosi 
namie ir sveiksta.

Norintieji Al. Moriarty 
aplankyti ar .-u ja telefonu

pasikalbėti, prašomi skam
binti į namus.

Mes linkime Al. Moriarty 
sveikatos ir dvasinės stipry
bės.

Aukojo Tautos Fondui

Bostonietis Bronius Pa
liulis Vasario 16 proga Tau
to* Fondui paaukojo $25.

Ačiū!

Bicentennial pranešimas

Bostono Lietuvių Bicenten
nial Komitetas skelbia, kad 
kovo 10 d., trečiadienį, 8 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose 
įvyks viešas susirinkimas

Į aptarti reikalų, susijusių su 
'Lietuvių Savaite Massachu- 
, setts gubernatūroje balan
džio 26-30 dienomis.

1 J susirinkimą kviečiami ir 
Brocktono, Worcerterio bei 
kitų Massachusetts lietuvių 
kolonijų atstovai.

i

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(BURNER)
Siūlomas r, & u jas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST, QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETI:VISKĄ PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, koi iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATAI J’OS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACV.Ų LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais iz sekmadieni*
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugtos, dešros, kopūstai ii kt i 

Atsilankykite ii būsite maloniai nestebint?.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

436-1204
Boston

COSMOS FARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

yra yieninteie oficiali ist»«* 
ga Worcestery. mari aiončia 
siuntinius tiesiog ii Worcee-v,
Ifcrio | Lietuvą ir kitas Rusė 
jos valdomas sritis* Čia kai*

bama 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

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tiL jaučius 
i vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ i 
žmogaus — be ydoe.

773-4949 
So. Shore

tt:

Trans-Atlantic Travel Service
PLOKŠTELĖ

Flood Sųuare 
3ardware Co.

Ssrtriafau K. 1. ALBKNA 
s» east bboaikva? 
SOUTm 8C£7ū«. MASS. 
TELEFONAS Ad 8-414S

SaajamiA Mcore Daiat

Stiklą* LaogaiM 
Vla^kle rviJnnrayB canaee

Eclk.T.enyD pianberiame 
r»<rfW. dta<ktaf

,aea*t.
Telefonas: AN 8-2806

įPr. /os. J. bonovan
Dr. J. Pasakarnio

IP t DINIS 
OPTOMETRISTA® 

į Valandos:
jEuo 9 vat rrto iki 5 vai. rak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Soath Boston, Maas

Peter Maksvytis
Camentar & BuBder
49 Church Street 

«. Milloa, Mam.
Atlieka rteoa pataisymo, ramo» 
to ir projekta-imo darbas U laa 
ko ir ridoje, gyvenama namu iri 
biznio pastatų, pa</al J tl»tj reika- 
iarim^. Saukite mados iki S va
landų rakant

Telefonas: 698-8675

[NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tet 762-6732

Keleivio administracijoje' 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde-' 
lienės įdainuotų dainų ir ari- 

j jų plokitelų. Kaina $6.00.
Paštu nesumčiame.

eeaaaaaaaaaaea*
TEL AN b-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTR
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

aeeeaaeaaaeaaaaaaaaeaaaeaaeeaeaae
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Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St„ Brockton, Maas. 02402. TeL 586-7209

Knyga yra geriansias žmogaus draugas
aaoooooeoooooooaooof,

Ę The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo {lydytoją m 
eeptus Ir turima visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit i Uetuvišką vabtiną.
Sav. Emanuei L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

TMefenau AN 6-6629
Nne 9 vaL ryte Iki 9 vai v. išskyras Šventadienius Ir sekm. 

luuuuuunmunmumunuuMumuuuuBuuuumnuuuBumi

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

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

Skambink ite

268 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

AYIAR

2% < v—» mui
L tnpaitSIOOOflMUn

i-2W im mm SumU

AVIMI
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Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietų. * "•ggffrldl

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mase. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

8b banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietovttksi 

Turtas (Aasets) yra virš 9274,000,000

.Naudokitės mūsą rūpestingu patarnavimu, ruošiantis

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metą pavasarinią

ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
. *

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekea 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

C/O

Trans-AtlanticTradingCo

l Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Tisą skyrių vedėja Aldona Adomonb

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worceaterio siun
čiam Įvairius siuntinius i Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medšiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Turime vietoje įvairią vio 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai šo-

eertificate fumfc providsd rau uf intsraat on smount 
vritMraavi b rsducsd ttf ths'pn 
•nd 90 dsyt kuorsst h fdrbitsd.
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Pristatymas greitu Ir 
garautuetau

mintomis kai:
Galima užaisakyti rublių

kainomis. Be to, siunčia- Į certif ikatu*. automobilius.
šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

ie mabtą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už- 
sakytas prsksn.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras jrtaigas atsikviesti 
gimines čb pu sava j svečiu 
ar nuolatiniam upaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įaiti- 
kimsita. Vedėju A. Schyrinakii

mao 8 vaL ryto iki 2 vaL p* 
Kitomis valandomis pagal

388 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 
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