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PASITRAUKĖ DARBIEČIŲ VADAS Į 

HAROLD WILS0N
Atsistatydino savanoriškai, nepajėgęs nugalėti Bri

taniją užgriuvusių ekonominių sunkumų ir savo partijoje 

atgijusių kairiojo ir dešiniojo sparno nesutarimų.

Kovo 17 d. atsi tatydino i nuo to momento bus ir parti-i 
Anglijos premjeras ir darbo Į jos vadas.

Šiuo metu jo vieton jau 
numatomi 'penki kandida
tai: užsienio reikalų minis- 
eris James Calaghan. turįs 

daugiausia galimybių būti 
išrinktas. Rūmų sekretorius 
Roy Jenkins. Bendriesiems 
reikalams min. Anthony 
Crosland, Darbo min. Mi
chael Foot, Energijos min. 
Anthony Wedgwood Benn.

Balsavimai turėtų būti šį 
ketvirtadienį.

Del ministerio pirmininko > 
ir partijos vado vietos jau 
vyksta rungtynės tarpe par
tijos kabiųjų ir dešiniųjų.

Patriciją Hearst 

pripažino kalta

partijos vadas Harold Wil- 
son, buvęs ministeriu pirmi
ninku nuo 1964 iki 1970 me
tų ir vėl nuo 1974 iki šiol.

Atsistatydino ne kaip 
nois nepalankiai nubalsuo
tas, o paat ai savo valia.

Kadangi Haroldas Wil- 
sonas buvo Anglijoje ir ap
lamai nepaprastai populia
ms ir tesulaukęs tik 60 me
tų amžiaus, jo atsistatydini 
mas visiškai nelauktas ir 
sukėlė Britanijoje didžiulę 
sensaciją ir įvairiausių ko
mentarų.

J jo nuopelnus buvo prira
šomas faktas, kad tik jo dė
ka britų darbiečių partija, 
susiformavusi į kairiąją ir 
dešiniąją grupę, iki šiol ne 
su kilo. nors toji įtampa 
pastaruoju metu nepapras
tai vėl padidėjo. Be to. dar- 
biečiams valdant, ir Angli. 
jos vidaus gyvenimas gero
kai ”sudemofcratėjo“, turint 
galvoje ten susiklosčiusius 
istorinius luomų skirtumus.

Bet konservatorių ir jo 
partijos kairioji opozicija 
Wilsonui prirašo ir ilgą eilę 
nepasisekimų. Tarp jų įskai 
čiuojama britų valiutos nu 
vertinimas, nedavęs lauktų 
rezultatų, ir vėlesnis jos svy 
ravimas, kaip krašto ekono
minių sunkumų padarinys,

Taip pat esą buvusi klai
da ir Britanijos įstojimas į 
Europos Ekonominę Bend
ruomenę, nes, įsijungiant 
ją neturtingiems kraštams, 
turiogesnie-iems tenką da
lintis jau ne bendru lobiu, o 
bendru vargu.

Tas įstojimas neišgelbė- 
jęs Britanijos nuo infliaci 
jos. kuri pasiekusi net 25 ri

Konseivatorių opozicijos 
nuomone. Anglijai paken 
kęs Rambiosios pramonės 
nacionalizavimas, kuris ap 
ribojęs privačią inicatyvą 
ir išugdęs piliečių nerūpes
tingumo jausmą.

Wifeonui prikišama, ka< 
jam ilgai nepasisekę išveng
ti unijų reikalaujamo atly
ginimų padidinimo, dėl ku
rio nepaprastai pabrangę 
gaminiai ir pragyvenimas

Na, o kairysis darbiečių 
partijoj sparnas, priešingai, 
ji kritikuoja dėl per lėto di
džiųjų tautos turtų naciona
lizavimo, neatsižvelgimo į 
unijų reikalavimus ir pan.

H. Wilsono atsistatydini
mas nereiškia, kad iš Brita
nijos valdžios pasitraukia ir 
daibo partija. Jo vieton že
mųjų rūmų darbo partijos 
atstovai slaptu balsavimu iš 
savo tarpo išrinks kitą mi- 
nisterį pirmininką, kuris

piSkaulŲ apdovanotieji: kairėje Maironio Parko pirmininkas Kazys Adomavičius, už didelius 
nuopelnus Atlanto rajono skautams apdovano tas aukščiausiu skautų rėmėjų Padėkos ordinu, 
dešinėje — LSB vyr. skautininkas v. s. fil. Pet ras Molis, apdovanotas aukščiausiu skautų Ge
ležinio Vilko ordinu.

Sovietai niekina 

Egiptą
Egiptui nutraukus drau-
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SOVIETŲ AUSYS IR AKYS 
JAV KONGRESE

Sovietų šnipai, daugiausia jų ambasados ir spaudos 

atstovai, ieško kontaktų su atsakingais pareigūnais ir kar

tais įsibrauna net į senatorių padėjėjų vietas.

Būtų naivu galvoti, kad, renka ar teikia žinias, dary- 
sovietų agentai užsimerkęi darni po skvernu net dvigu- 
praeina pro JAV kongreso bą "bizni**. Tai vis sovietų 
rūmus Washingtone, kur akys ir ausys, kurios ;usido- 
tiek daug savo asmeniškas mi kiekvienu senatorių ar 
silpnybes už lepusių atstovų kongiesmanų durų plyšiu ir 
sprendžia nepaprastai svar- iš ten sklindančiu žodžiu. 
Mus valstybinius reikalus. į gu rantama kad ne. 
O ypač, kai tie sp.enuimai , mj Į, , n, ,eiliūnai. 
pastanioju laiku dažnai le-į ka..laj;; vic,la kitį žiu įovie. 
miamai liečia JAV užsienio i ti,,iu ne, už.
■>ol,t,k«- ! vei bundami, nors kitą kar-

Ir iš tikrųjų, kaip The i tą įvyksta i r atvirkščiai... 
Christian Science Monitor Štai keletas pavyzdžių. 

FBI diiektcriaus pava-
korespondentas Peter C.
Stuart rašo, Capitol Hill ko
ridoriai pilni slankiojančių į duotu ja.- Vv. R. Wannal pra- 
tamsiais vilnoniais <kostiu-įne ė Senato Saugumo komi- 
mais ir kietos išraiškos vei- Į tetui, kad sovietų žvalgyba 
dais asmenybių, angliškai' nepaprastai didina pastan- 

PrinCCSC Uaraarcta kalbančių pastebimu rusiš-' £as užmegsti ryšius ne tik su 
ku akcentu. Tai vis portfe- »*
liuoti sovietų ambasados at
stovai, Tasso ar Izvestijų 
korespondentai, kurie vis

išsiskyrė su vyru
Anglijos karalienės sesuo 

princesė Margareta, prieš 16 
metų susituokusi su ‘lordu 
Snourdon, mėgėju fotogra
fu, praeitą savaitę oficialiai 
išsiskyrė.

- Kato žinome iau ikrą lai- JS*“4 W*^*T^ «*»♦ M *** U*
Kaip žinome, jau ilgą lai prez. Fordas -pareiškė, kad j darnas moksl u akademi ioie 

ką vyko spaudos magnato didelis TA V ,S-OK8 ,
RandolDho Hearsto dukters • i • ® smerke tuos, kūne nori sa-Patricijos,° SU" su
teroristine Symbionese Libe- ^pt^^on^miMai ir ”ki.! marks,zm° »"«"• ku‘ 

ration Army, byla, kurioje tajs būdais“.
ji buvo kaltinama dalyvavu- Tuo tarpu sovietų spauda j i likonų bažnyčios galva, tai

u?am v , u°- aP1_ Papliupo Egiptą visaip nie-' ji turėjo duoti ir sutikimą
plėšime. Gynyba labai sten- kbjti jrgąrdmti. Sadatas da-' Suslovas konkrečiai ne-; skirti;. nors puti ir nėra
gėsi įrodyti, kad Patricija su t>ar eSąS parsidavęs kapita- i minėjo, kam ji; tuos žodžius skyrybų šalininkė,
teroristais susidėjo tuk. gel- ijgtams, jo režimas esąs re- ; taiko, bet nėra abejonės,
bedama savo gyvybę, tik jų akcijonieriškiausias, ir E- kad jis turėjo galvoje italų
verčiama. giptas būsią; izoliuotas vi- ir prancūzų komunistus, ku- Švedai SUSarffdinO

Vladas Žilius jau
^1_ vie stengiasi marksizmą pa-i hadangi Anglijos kara-

keisti buržuaziniu liberaliz-į Ehzabeta II yra ir ang- V akarUOSe 
j mu.

Praeitą savaitę prisieku- sų kitų arabiškų valstybių, 
šieji posėdininkai, išklausę
kaltinimo ir gynybos kalbas, 
Patriciją pripažino kalta.

Bausmė jai bus paskelbta 
balandžio mėn. vidury. Be 
to, jai gresia dar daugiau 
bylų. kuriose ji galinti būti 
nuteista net visą amžių ka
lėti.

Argentinoje bręsta 

karių pervesmas

ne viešai pradėjo skelbti, 
kad jie einą savitu keliu, ne.; r€į Į Bergmaną 
priklausomu nuo Maskvos.

Izraelis jau turįs 

atominių ginklų
Idaho senatorius Frank

Church paskelbė, kad. tyri-1 bk,kui, nes abejojama, ar 
nėjant ČIA dokumentus, Į jajs galima pasitikėti kon- 

‘ aiškėja, jog Izraelis galįs tu- Į flikto su Sovietų Sąjunga

Bet šie vadinamieji Vaka-t Švedų mokesčių rinkėjai 
rų ”demokratėjantieji ko- prikibo prie genialaus ir 
muniRai“, kurie jau taiksto- pasauly išgarsėjusio savo 
si į Italijos vyriausybę, kelia t f į M režisieriaus n* akto- 
didelį gaivo ūkį ir NATO

rėti tarp 10 ir 20 atominių ! atveju, ypač prileidus juos' ia $500,000 bauda ir dar 7
sprogmenų.

Žinios apie Izraelio turi
mas atomines bombas skli
do jau seniau.

prie karinių paslapčių.

Nemirštanti mįslė

Vasario 24 d. rašėme, kad 
jaunosios kartos dailininkas 
Vlada? Žilius, negalėdamas 
okup. Lietuvoj laisvai reikš
tis kaip menininkas, papra
šė leisti jam išvažiuoti į už

senatoriais, bet ir su kitais 
atsakingose pareigo e esan
čiais asmenimis, siekdami 
gauti naudingų informacijų 
ar tuos asmenis atitinkamai 
palenkti sp.ietų naudai.

; Akikleisti du dvigubi a- 
;geniai* senatoriaus James 
O. Eastland, Vidaus saugu
mo komiteto nario, padė
jėjas Kenneth R. Tolliver ir 
buvęs kongresmano Alvin 
E. O’Konski asistentas Ja
mes Kappus.

Šiuo atžvilgiu susikomp
romitavo dar du atstovai.

Senatorius Bany M. Gold- 
vvater buvo iškėlęs kaltini
mą, kad sovietų agentai yrasienį. Dėl to jis tuoj pat bu

vo pašalintas iš dailininkų, jn/JItrave seotvnis ar devy- 
sąjungos ir atimta teisė ro- n,*s S£?pato ofisį?.
dytis viekai su .-avo kuri-, . .
njajs# j Įdomiausia, kad sovietų

.. , , .. ' agento Įtaisytas mikrofonas
Dabar žinoma, kad V. Ži- ■ j-a, nukrito tiesiai nuo Už-

riaus Ingmar Bergman, kad liūs su sal v o žmona gavo lei- sjenio RvJi komiteto atsto. 
jis esąs nesumoikėjęs $150, dimą ir jau pasiekė Austri-jVo kė(Ife* at;am05„.
000 valstybinių mokesčių, jos sostinę. Jis tikisi atva
Dėl to šiam menininkui gre- žiuoti į JAV.

Argentina gyvena sunkią
politinę ir akinę krizę Kai- Dar tofiio išradimo 
nos per menesį pakyla net 
iki 20ri, visame krašte siau- » , »
čia kairieji ir dešinieji tero- MITUKO:.
frUk to daHs" pXtoTprf: Kalifornijos. Illinois, Ro- tinkamo tyrinėjimo jau se- vokatas 
zidentę Perotoenę P chesterio universiteUi ir »»> paskelto ; avo^ tsvadas,. Užsienio spt

i metai kalėjimo. . .
Tokio kaltinimo pritrenk- Izraelis SUSltUlkū

i tas, repeticijos metu Barg-
• manas gaivo nervų priepuolį su, palestiniečiais 
į ir nuvežtas į psichiatrinę li-

kasnužiulėKennedį? . .... , ,r i Režisierius aiškina, kad 
jis apie nesumokėtus mo. 

Nors teisėjo Warrer. va-į dėsčius nieko
i dovaujama komisija po ati- tUf)J rejkalus

Ken-

ir reikėtų ją nuversti.

Prancūzijoj laimėjo 

socialistai

i Time žurnalas paskelbė,
, kad senato rūmuose operuo- 
I ja 15 asmenų sovietinių šni- 
i pų grupė, kui ią sudaro so- 
; vietų ambasados nariai ir 
! laikraščio Izvestija ”kores- 
' pondentai**.I

. .. . -* , Tokiai padėčiai esant, vi-
Izraelis, nepnpazindamas ncnuostabu kad U kong-

Palestinos Idaisvinimo ir senato komitetų pa-

ienio spauda tokj ižv- ?Ą'.eis(lav,0 .™ J.,,s '“““kitokie sprendimai, kurie yra 
režisieriaus sužlugdv- P?klus >’okal‘’,.us n?‘bo'-1 naudingi tik Sci.ietų Sąjun-

vadais

čio projekto "EEG“ — elec-1 P°. daugelio metų vis atgyja. Paskelbė Sovietų 
troencephalograph,—kuriuo *r ivylt*0 aiškinimai platėja., 
siekiama iš smegenų sklin- Pastaruoju metu pa-'kel. 
dančiu magnetinių bangų'bus su tuo atentatu susiju-,
kompiuteriu išskaityti žmo-'siu; ČIA dokumentus, ima'j Savaitraštis National En-
gaus mintis ar protavimo ei-J vis labiau ryškėti, kad War-: puirer pa kelbė 25 sovietų 
gą ir kt. Tai esą, bus naudin.i reno komisija to įvykio pa

Prancūzijos savivaldybių ga, tardant karo belaisvius.! kankamai neištyrė ar neno- 
rrnkimuose socialistai smar- Reikia manyti, kad tokiu rėjo ištirti. Nauji duomenys

snipus

dėstyti savo skundus priei Socialistų parama 
Izraelį. Bet dėl to Izraelis' *
būdavo Jungtinėse Tauto e!vis pas^erftį^a.sv,neturė-, P°rtU9<nlJ<n 
damas progos' nė į.asiaiš-! Opoi.,o m-este buVQ fUgj.

kiai padidino savo atstovų išradimu anksčiau už ame- 
skaičių, gaudami net 37r> rikiečių; jau pasinaudos šo
viau balsų. Komunistai gavo vietų KGB, tardydama ko- 
22rr. o degolistai daug kur munistinio tikėjimo ”ereti. 
pralaimėjo. kus“.

rinke Prancūzijos, Italijos,

rodo, kad Oswaldas turėjęs Francisco konsulate. Jų tar- okupuotose srityse, žydai Noivegijos ir Austrijos so-

Castro pavedimu. •ulas Zinchuk. Icstiniečiais. nių sunkumų.
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VIRTUOZIŠKA ROMANTIKE
Du profesinio lygio kon- išskambino su akivaizdžia 

eertai vieno savaitgalio bė- jiems meile, kuri neretai 
gyje toli nuo Piliečių klubo gelbsti šiaip muzikalų, bet 
salės — retas įvykis mūsų techninių resursų .-toko j antį

REŽ. JONO JURAŠO KALBA 
BOSTONO KULTŪROS KLUBE

(Tęsinys kalbos, spausdintos praeitame Keleivio numery)

Vi
gy'.^uau... uupx.u.u- — „ upj. , j y į.
mais nuo tasai surau, valgio stalo. Teatro duonos trupi.; Jneprisirinko daugiau negu

.no, ir aukos tiesa: aliukės. Vargu, ar būtų bu- polonezą> g.moll baladę į,Šopeno kūrinius (fi.--moli

“Lietuviai. Lioliai, žemės darbininkai, ir jūs, seserys , 1 taiĮį ” įQ*ų Des-bur noktiurną) bei
gimdytojos. Į jus *ki eipiuosi, gal paskutinį kaną kalbėda- C" pC^S fUV& Liszto Dantės Sonatą. Kri-
mas iš šitos vienu. kruvinai prakaituodamas, visas žemės' -.5%^ Pikuoti tą ar kitą Šopeno in-
skriaudas patirdama*: mylėkite gimtąjį sodžių! Menka ! C *‘P«eUcij, “■*» * "*d*

l žemės rūta. ji prie žemės lenkias, bet užtat - kaip I jtir«a’ ReS Wek*6MS ??"
rgo žmogaus šndį... Ir už vis labiausiai mylėkite liuo- i me Va?vliūnų ir Sauliaus Ci- *ur.ime. n“0sav4 koncepciją,

musu 
ji dir 
sybę .-av

BIRUTES 0. ALEKSAITĖS 
REČITALIS

Bostono lietuviams Biru- populiariųjų Schubert’o dai 
tė Ona Aleksaitė nėra sveti- nų tarpo, bet tikrai yra gra
ma ir nepažįstama. Porą žūs jų melodiniai ir ritmi- 
metų ji čia studijav o Nauj. niai subtilumai.
Anglijos Muzikos konservą- Lenkų k St Mo_
tonjoj dainavimą ir pėda- niuszko8 (1819-1872), gi- 
gogmius muziKos dalykus, musio istorinėj Lietuvoj ii 
P. \ iscinio vadovaujama net Halką visų pirma pasta- 
.įetu.ių radijo va.ant.a Lais- čiusio Vilniuje, arija iš op, 
vės Varpa: surengė jos arijų Haika B 0 Aleksaitei su. 
ir damų koncei tą, ji pasn o- ^ar^ vienintelę progą paro
dė VLIKo seimo bankete, šiek tiek daugiau babo.
Keleivio <0 m. sukakties nu- jr Halkos arija savo tu
nėjime ir kt. | rjnju yra motinos raudą prie

Birutė O. Aleksaitė Bos- badu mhštančio kūdikio, 
ono lietuviams jau yra pa- p0 pertraukos B. O. Alek
dainavusi tokias sunkias ir saite klausytojus perkėlė į Kn.„je vra <{.us diu.t- 
sudėtingas operines arijas naujųjų laikų muzikų. Čia ralij ”j: dailininko
xatp G. Veidi Pace pace is mes išgirdome lenkų komp. ^,,,1^ kictu virfe.

552 psl. Kaina $!0. La.

kanas ir dar pora konserva- 
orijos profesorių. Kiek te- 
to nugirsti, B. O. Aleksaitės 
darbą ir pažangą jie įverti- *' 
no teigiamai.

Taip mūsų akivaizdoj ga
na sunkiom sąlygom gimė 
subrendusi, stipriai pasiruo
šusi profesionali solistė Bi
rutė O. Alek-aitė. Linkime 
jai sėkmės sunkaus meno 
plonybių siekime.

(k. r-tas)

»a—«

JEIGU DAR NETURITE, 
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

SALYS SRUOGA MŪSŲ 
ATSIMINIMUOSE

iinosybė nuo Dievo duota, o vergystė - į bo koncerte 1975 m rugsėjo 
nuo pono pareina. men. tesusirinko tik tuzinas Tod<, būčiau „ *atvi jei.

VUc vi,, iirnVi 15 abnnnJ Z™niU, įskaitant FengejIV an naaaiVvAian Vari AJdnnnt

u iš savo patylimo. Bet aš nenoriu čia gi
šeštadienio vakaras, ku- rą liniją, suvokti dinamiškai 

iuo tui ėjo dalintis Jurgis diferencijuotą sąskambį.
Lntis ir pasa.-:c:i apie labai -udėungą kovą už tokius spėk- , jr Aldona Dvarionai, dėl Aldona gi tepa storais bruo- 
takhus. už 
ištarta

žodžius, už kiekvieną frazę, kuri yra 
s. Nenoriu pasakoti apie tas metų metais 

trunkančias kovas už kiekvieną doresnę knygą, už kiek-

brolio staigaus susirgimo vi- žais. atrodo, neteikdama 
sas teko seseriai. Nora klau- daug dėmesio permatomu- 
sytojams tuo būdu žuvo pro- mui, skaidrumui. (Šiame 

iena doresne paveiksiu paroda, už kiekviena dailininką,! ga išgirsti žaviąją Brahmso bendrame fone, beje, retu

seeno

Azaelį iš Sūnaus palaidūno. 1937) įr rUsų komp. S. Pro 
kurioms reikia itin pajėgaus kofievo (1891-1953) dainų 
balso. padainavo gausų ciklus. Szymanowskio —‘kė
piuos tą įvairių vokalinės turios dainos (tarp jų viena 
muzikos kūrinių. Dainavo ji lenkų kalba, viena vokiečių 
geresnėse salė e, dainavo ir k. ir dvi James Joyce teks- 
nedėkingose sąlygose, kaip, tams sukurtos dainos anglų 
pvz., puošnioj Statler-Hil- k.), o S. Prokofievo penkių 
ton viešbučio salėj, kuri a- dainų ciklas (tekstai A. 
kustikes atžvilgiu yra visa: Achmatovos). Šių devynių 
kurčia. Vadinasi, susitikti kūrinių sunkumus sudaro į-! vių leidmių tremtyje tikriau- 
’u B* 5?* Ą^e^s^--e» ’š arčiau stojimų precizija, ritmų kai- iai yra “Balys Sruoga mūsų 
ją pažinti kaip vokalistę. ta, intonacijų švarumas, dar
iau turėjome ne vieną gerą nes išlaikymas su akompa- 
progą. . rrmentine muzika, kuri bė-

Kovo 14 d. 3 vai. po pie- £a savo atskiru keliu, 
tų Nauj. Anglijos iViuzikos Po Szymanowskio ir Pro- 
konseivatoiija savo liečita- kofievo K. V. Banaitis ir St. 
lių salėj surengė birutės O. Šimkus B. O. Aleksaitei jau! j .*
Aleksaitės dainų ir arijų nebuvo sužiedėjusi ir neį- ‘

bai tinka ir dovanoms. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

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

“Viena gražiau ių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu-

bei įdomias krištoliuku sužibėjo baladės 
Dvariono pianis imo g-as-h-d-c-b fi- 

! pjese-, pianistė Aldona jiem gūrėlė). O gal už mano pa 
už tai atpildė ne tik kitu sa- stebėtą artikuliacijos gra- 
vo tėvelio kūrinėliu — sim- fiškumo, įvairumo, aiškumo 
patiška. nepretenzinga, su- nepilną isvystvmą atrakin 

naudingai dirbti — duoti kokios nors nau- prantamai skambia Sonati- gas daugiau tik per gausus

kuris šiandien yra nez 
arba palėpėse nuo dien 
savo tapybos darbų negali viešai parodyti.

žinomas, bet dirbtuvių požemiuose ■ A-Dur Sonatą b 
ios šviesos slėnia savo kūrinius, nes ; sa-Ve *r balio

atsimimmuc:

kuriam-.
įgaliu tik na akyti: mes palikome šitą kraštą, 
-icr-čmės gyventi, kiek tik galėjome, kiek tik

mes galėjome 
dos. O kada ja 
jus kury -s uu
priespauda: m dvasinei cenzūrai pasakėme: Ne! Ir tik lai
mės dėka i-:

Bet vis; 
ką pavyzdi.

priėjome tą ribą, už kurios jau yra pavo- 
ir dvasiškai degraduotis. tada totališkai

na, — bet ir dosniais kie- pedalo vartojimas? 
kiais Skriabino, uždėjusiais Xeseniai pro Ameriką di

NAUJIENA

Neseniai •o

miros Nar-žnės

spau-

knyga

ic.ureme jūsų tanpe.

tai pasakoju, kad išryškinčiau savo asmeniš- 
S'oriu ir pasakyti, kad padėtis nėra jau taip 

visiškai bevikiška. kad Lietuva šiandien dar yra gyva, 
gyva :ose nematomose sėklose, kurios dar bręsta, lauk- 
damo- s:? o dienos išaugti ir sužydėti. Ir šiandien mums 
malonu prisiminti, malonu galvoti ir jausti, kad ten dar 
tiek daug tikrų lietuvių ir tikrų žmonių, kurių tarpe yra 
ir išliks gyva Lietuva.

P:i; akindamas didžiulius nuopelnus išeivijoje gy~ 
venantivuts lietuviams, kurie tikrai dideliu pasiaukojimu 
ir viso savo gyvenimo darbu palaiko Lietuvos nepriklau- 

i ir teikia stiprybės gyvenantiems tenai už 
rage noriu pareikšti pagarbą ir tiems, kurie 
lauke, toje fronto linijoje, kuri dažnai yra 

jeigu šiandien mūsų krašto dvasia yma ži- 
per Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikas,

imas to vyksmo, kurio net gyvendami savo 
ne pilnai suvokti. Tik dabar, per vandenyno 
ną. galima dar giliau Įvertinti tas nežmoniš- 
;-.<angas ten nvvenančiu dora lietuviu.

somybės ’ i 
balos. — d 
lieka k’.'V- 
nem.au ma. 
noma pastų 
tai yra iiu 
k: a-te m . ; 
ir laik ' at '

T-i.

visam rečitaliui neeilinę ka 
runą.

Aleksandras Skriabinas 
(1872-1915), Čiurlionio am
žininkas (ir vienu kitu reiki

Kiti
Bet. i. 

suauv n; ' 
d omą Inu 
O. deja. j’ 
ir kokybių 
gali i.-rei k 

- metrais le 
dtšimuneč 
tar.tvti. be 
vėl atšilk: 
i da.ę sa-' 
savo lietu'

Pe ’ 
mu. r. e t

kė

kitos pusės, tenka nepamiršti ir tenykštės 
; pu 1 lemos. Tenka tuiėti galvoje ir tenai vyk- 
syvų nutautinimo ir nužmoginimo procesą, 
tiktai vyk ta. Tik sunku nustatyti jo kiekybinį 
santyki, r.es kaltais mažai matomi pavyzdžiai 
i tikresnę padėtį, negu tai. kas regima. Kilo- 
Ižiami laikra-čiai plauna smegenis, ištisais 
ti propagandos aparatas moko žmones pri-i- 

t jie. kaip žolė. vėjuje prigludusi prie žemės, ir 
- a. Bet negalima namirati tų. kurie tikrai yra 

sąžinę, išdavę savo įsitikinimus, išdavę ir 
:vbę.

itali iškilti klausimas, ir daugelis pažįsta- 
fimų žmonių jį jau ir kelia-* ar vverta buvo 
ku' iš Lietuvvos? Juo labiau, kad daugelis lai- 
u. krašte reikalingus.

džiu viesulu praūžė ligi šiol 
čia beveik visai negirdėtas 
sovietų pianittas Lazar Ber- 
man, klausytojus prirakinęs 
ypač sensacingomis Liszto

mingų bruožu į jį panašus), interpretacijomis. Kad Al- 
aų.antiškas * egzemplio- dona nelygi Bermanui nei 
rius**, keistuolis net ir vaiz- savo fizine jėga (pastarojo 
duotės bei jautrumo ribas taip kerėjančiai pažabota 
nuolat laūžianciame meno muzikiniam tikslui), nei sa- 
pasaulyje. išaugęs iš Cho- vo dinamikos ar užgavimo 
pino aplinkos ligi pat mo- priemonių amplitude, nėra 
dėmiųjų atonalistų be suta- ko -tebėtis. Tačiau kad ir po 
pimo .-u imprėsionistafc, Beįmano Dvarionaitė sa- 
šiandien paprastai yra aist- vuoju Lisztu tarpais sugebė- 
ringai kultivuojamas tik sa- jo ne tik užimti -klausytojų 
vo entuziastiškų gerbėjų ra- kvapą, bet tuo pačiu dar ir 
telių tarpe. Tiesti tiltą tarp kur kas pastebimiau išryš- 
šio esoteriko ir plačiosios kinti tam tikrus vidujinės 
klausytojų auditorijos, tebe- muzikinės minties elemen- 
gyvuojančios tradicinio ro- tus. — čia tai ’jau reiškinys, 
mantizmo klimate, nėra vertas džiaugsmingos nuo- 
lengvas uždavihyls. Tačiau stabos!
Aldona Dvarionaitė jį atliko 
vi iškai sėkmingai. Gal tik 
patys gryniausi ”skriabinin-

Už auditorijos gana nuo
saikų plojimą noriai atsidė
kojusi keturiais bisais (jų 
tarpe Čiurlionio ir Rachma- 
ninovo pjesėmis), Aldona

, ..., Dvarionaitė šio recenzentoV .vienakryptaKumu, , paliko.tokj klausi. 
stm.o (vieto, mirti- m?; įUp< jo? rank’m;s,

.is . a 
atsakų .i, n 
mūsų i *v' 
ten padalė 
i t tuiu i '; 
man.iiras. 
laisvė*

:u eaiėčiau šiandien į šitą klausimą galutinai
:-vykimo galimybės buvo visiškai menkos, o 

:mms gal buvo ir fizini? išsigelbėjimas. Mes 
e. ką galėjome, ir. gyvendami jūsų tarpe, no- 

:.>'*: :ą dalbą, kursai, ten gyvenant, būtų neį- 
. Todėl mano ir Aušros pastangos, gyvenant 
yra surasti galimybes savo kūrybiniam? troški

mams realizuoti.

! Kitame numeryje bus daugiau)

ROKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIK!. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

koncertą, kuris -al»o esme kandama duonos pluta. Ba-'VAIKYSTĖ. R; 
buvo jos egzaminai muzikos naičio Rūtelių daržą, Oi, aš 
magistro laipsniui gauti. O! vakar ir St. Šimkaus Oi, au- 
egzaminai yia egzaminai — gin, augin ir Ko vėjai pučia 
čia jau. slidinėdamas per; solistė padainavo savaimin- 
natų lapus, nepralįsi, reikia ga ir jautria interpretaija, 
dainuoti, o ne rėkauti, reikia įsijausdama į liaudies dainų 
įsijausti į kūrinių stilių ir' poeziją.
formą, būti tobulai tiksliam, Susipažinę su Birutžs 0.
įstojimuos e ir ritmikoj, niu- Aleksaitės rečitalio progra- 
ansuotai išdainuoti kiekvie- alime keW papra3tą
ną muzikinę frazę jsigyven- klausimą: kaip jai sek6si 
u. 1 kūrinio nuotaiką ir dva- ki dide, ir sunki, prog,a.Į 
šią. Tokis damų ir arijų re- įvp;kti? tz, tikro ii vi-a 
čitalis, kokį B. O. Aleksaitė, koYertą padainavo mezza-|

šo savo saulėtas

y‘oja apra
vaikystės

dienas. Knyra 1G1 p d. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškus spaudos 

platintojus ir taip natKelei- 

vyje.

Poezijos knygos

padainavo kovo 14 d., a- voce jr mez2J0f0rte, lengvai, 
naiptol nebuvo ei.ims 'kon- pagilusi tik dvi ar tris 
certas. dainuojamas vokali-; aukštas gaidas. O pusbalsis 
nio muzikos meno mėge-,;r puggargjg dainavimo me- 
jams. kur ne vienas gali ta- ne ypa ypaeiai sunkūs daly
ve kritikuoti, bet jau niekas kai _ teip gali dainuoti tik

kai“, fanatiškieji puristai. 
tartų 'jai priekaištą, kad ji 
"suvulgarino“ Skriabiną vir“ 
tuozės
pianistinio (vietoj
nio“) asnekto pabrėžimu. Iš . . . ., J vaimmgai ir patikimai alkugausaus io lobyno Aldona . u r ... . ,. • , • r.- - o . rusiomis romantini reperiunasirmko ket,virtąją Sonatą 
(vieną iš pačių prieinamiau
sių ir gal net gražiau;ių), 
du etiudus B to paties vidų.’ (Koncertą suruošė komi- 
riniojo periodo, ir užbaigai tetas, vadovaujamas Audro- 
vėlyvesniąją. jau vienadalę nės Kubiliūtės-Misiūnienės). 
ir perdėm mįslingą Septin-,
tąją Sonatą. Visus kūrinius; • M. Dr.

a»*ą, suskambėtų Bachas. 
Mozartas ir Beethovenas?

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

aukoju $

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.

64-14 56th Road Maspeth, N. Y. 11378

tavę? neegzaminuoja
Birutės O. Aleksaitės re

čitalio programą sudarė jos
prof L. Bogue, o ją patvir. intonacijom, niekur
■no fakul eto vadovybe Pa- ®eįukl dama liprizinguo- 

t. Aleksade 1 programą ,ter- P dainavimą
pe tik K. v. Banaičio ir St. _____ j________________ ♦__ _
Šimkaus dainas. Galima tąr-

gerą dainavimo techniką tu 
rį dainininkai.

B. O. Aleksaitė dainavo

paremdama tvirtu alsavimu,

SAI Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl., kaina $2.00.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

RUDENS SAPNAI, Kotrr 
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premi;uota knyga, 80 ps! , 
kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI,

.. . . v • iv- kurio užteko net ir ilgomti, ta, buvo g,y na, vokai,nes rauzikinėm frazėm 
kamennes muzikos progra- Dainininkės balae
ma, kaip jau anks-.u tarta, gražią balsinių spalvą lyrika, Pranas Naujokaitis, 
•ckalaujant, brandaus da,-,^ oto 64 psl., kaina $2.00.
ka”' * muzikavimo, ryškaus ir sa-j skaid^ Balės Vaiv(>

.... , i i . . vaimingo frazavimo. ! rykštės 5 scenos vaizdeliai,
lek^Uės ^rečitalio Aleksaitė savo rečitali kaina $2.
moj vra sukulti p.anfūzų'dalnar:'° ka boj":, SIDABRINES KAMANOS,
kompozitorių klasiku. Jie, Prancūzą, vokiečių, lenkų,
buvo padainuoti tokia tvar-3"*1’’:,>r įętuvių (b,su, 
ka: J. -B. Lullv (1632-'?era kalta padainavo
1687) Veneros arfja iš op. į3Uret“ ??».? IP“°cm’L°P'
Thesee, J. -P. Eameau (1*į «,ann, Sehicebi. Lirtuyiškos
83-1764) Teiaire arija iš op. ,da"!os P“™?.?’. ,kad lr J“
Castor ir Polus, F. Philidi ,r «e.™’,tlk
(1726-1795) daina Kas nore1 Pnebals,ai but* dar

jį matė miestely. Tai vadi ryškesni.
narnos barokinės muzikos B. O. Aleksaitės rečitalio 
kūriniai, itin griežti savo akompaniatorius — Gary 
melodinėm linijom ir forma.! Wedow. Gera ir subtilia 

Po prancūzu B. O. Alek- -’Įtąmbinimo teclinik8. jaut.
saitė padainavo vokiečių1 nu mua,ka?fnu >“ >7 
komp. Fr. P. Schubert’o I38*®1 ,r Pat,kln,a 80,18468 at‘ 
(1797-1828) keturias dai-!rama*
nas — Rožę. Pavasarį. Er- B. O. Aleksaitės pasiklau- 
lafsee ir Vyrai yra apgau- syti susirinko Bostono lietu- 
lūs. Fr. P. Schubert’as. kaip vių ir amerikiečių publika.
žinoma, yra parašęs dainų, 
kurios iki šiol susilaukia 
karštų plojimų. Čia paminė-

Jaunoji solistė buvo apdova
nota šiltais plojimais ir gė
lėm. Jos rečitalio klausėsi

tos keturios dainos nėra iš prof. Bogue, fakulteto de-

Kazio Bradūro eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl., kaina $2.
Alovzfl* Rarrnuf VlENI- 

ai MEDŽIAI. 117 psl. kw 
8 1.50.

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

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

Mekas. 95 psl.. kaina $4.00.
EIJąfiRA^čIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl,. kaina $2.50.
Tau, sesute, Prano Lem- 

berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais viri* 
liais $4.00.
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Auksini* jubiliejus 'Jaunimo Kongreso atstovių iš eilės. |
Juozas ir Ona KavaliausJ, pranešimai j Kai Laisvės V arpas buvo

kai. gyv. 1601 So. 2nd St.,' suorganizuotas, norėta, kad
Vasario 8 d. L.A.P. klube i tai būtų grynai visuomem-

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 25 METAI 
Dr. VINCAS NATKEVIČIUS

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

RETO IR NETIKĖTO 
SVEČIO PASAKOJIMAI

medžiagos tenka religiniams 
samizdatams. Medžiaga dau- 

' giausia liečia rusų ortodoksų 
Kovo 15 d. Keleivio re-, ‘provoslavų), baptistų, Lietu- 

dakciją aplankė buvęs le- •vos katalikų ir pentakostalis- 
ningradietis Izrail Rabino-‘tų religijas. Yra tai pogrin- 
vič, 1975 m. spalio mėn. su • džio leidiniai, organizuotų 
šeima atvykęs į JAV, tuo.bažnyčių grupių kolektyvūs 
tarpu gyvenąs Bostone. J protestai ir pavienių asmenų 

I. Rabinovič yra kalbinin J raštai, kurie buvo tikinčiųjų 
kas, indų, sanskrito ir Tibe-s Piatinami
to kalbų mokovas, tų kalbų 
temomis Sovietų Sąjungoje 
paskelbęs gausų kieki moks
linių studijų bei straipsnių.
Amerikoje, nors Rytų kal
boms daug kur domimasi, 
savo specialybės daibo jis
dar negavo, žmogus atrodo . .. . . KT ~
susirūpinęs ir gal truputį su-ĮBlok? blul.e‘enis 6 'I97* 
nerimęs.

E.

Pokalby su redakcijo- 
žmonėmis I. Rabįnovič ko 
nors nežinomo ir sensacingo 
apie Sovietų Sąjungą nepa
sakė, tačiau vienas kitas sa
kinys buvo ir mums naujie
na.

Phila., Pa., šių metų sausio 
31 d. iškilmingai atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį.

Ta proga buvo iškilmin
gos mišios, kurias laikė, ati
tinkamą pamokslą pasakė ir 
sukaktuvininkus palaimino 
kun. Albinas Neverauskas. i

susirinko apie 50 žmonių iš
klausyti III Jaunimo Kong
reso Pietų Amerikoje atsto
vių pranešimo.

Atstovė Liucija Zdanytė 
papasakojo, kaip kongreso 
dalyviai Argentinoje at
šventė Kūčias ir Kalėdas,

Bažnytinėj ei-enoj dalyva-l Sigutė Banevičiūtė — apie 
vo 14 vaikaičių, 3 dukterys! stovyklą ir jos darbotvarkę, 
su vyrais, sūnus su žmona, Ramunė Bernotaitė apibūdi- 
trys poros giminių. Charles no Pietų Amerikos lietuvių 

jaunimo lietuvivškumą, ku
ris esąs silpnesnis, negu čio
nykščio jaunimo, nes nėra 
lituanistinių mokyklų ir 
trūksta lietuviškos spaudos.

Dabar Jaunimo Ryšių 
Centras yra Chicagoje. o to

ir Ona Caladinai, dvi pa
mergės ir dar daug svečių.

Po to buvo iškilmės lietu
viškoje 4 Cheps salėje taip 
pat ;u atitinkamomis pakar
totinų vestuvių apeigomis.

ELTOS ŽINIOS

• ABN CORRESPONDEN- 
CE, Antibolševikinio Tautų

m. lapkritis-gruodis). Lei 
džiamas anglų kalba Muen
chene. Beveik visas numeris 
pašvęstas European Freedom j tų. 

; Council konferencijai, kuri 
vyko Muenchene 1975 m. 
lapkričio 14-16 d.d.
• Prel. V. Mincevičiaus Ro-'; 
moję pastangomis išleista ita- jKaĮberiamas apie disiden

tinį sąjūdį Rusijoje, svečias lu kalba brošiūrėlė apie Nijo-

Šiemet sueina 25 metai, šeštadienio mokyklose Ame- 
kaip egzistuoja Vasario 16 rikoje. Čia jos mokoma ištisą 

nio ir kultūrinio pobūdžio į gimnazija. Ji buvo įsteigta savaitę po kelias valandas 
radijo programa. Deja, tas į 1951 Diepholze, Šiaurės Vo- kasdien. Išeinami pagrindi- 
tikslas ligi šiol nepasiektas. I kietijoje, vasario 16 d. Iš čia niai lietuvių literatūros au-

Šia proga J. ir O. Kava-, _ x ... , .
liauskai gavo sveikinimųjCentr° vald>’ba ~ Ka"adoj. 
nuo popiežiaus, prez. Fordo, i Joną* Bernotas
gubernatoriaus. senatorių ’
Seoth ir Schvveiker, o LB j 
vardu Vytautas Volertas į- NEVV BRITAIN, CONN.
teikė gintarinę dovaną 

Sukaktuvininkams linki
me dar ilgų ir laimingų mė

lt

BROCKTON, MASS. 

LB susirinkimas

Pensininkų klubas

Čia yra ir lietuvių pensi
ninkų klubas, susiorganiza
vęs 1960 m. rug-ėjo 27 d. 
Jo būstinė yra Vanpo klube, 
kur pensininkai renkasi tik 
penktadieniais. Paskutinį 
mėnesio penktadienį jie su
rengia ir platesnį pobūvį.

Tekios programos išlaiky
mui reikėtų bent 1,000 klau
sytojų. kurie mokėtų vadi
namąjį klausytojo įnašą, o 
jų tėra ti>k apie 180.

A B.

PRATĘSĖ VALANČIAUS 

KONKURSO TERMINĄ

Valančiaus konkurso or
ganizatoriai telefonu ir laiš
kais buvo prašyti prailginti 
konkurso terminą, nes, kaip 
jie sako, tema yra istorinė 
ir reikalauja daugiau laiko, 
kad būtų tinkamai pavaiz
duota. Konkurso terminas 
buvo š. m. kovo 31 d.

šis prašymas buvo nuo
dugniai apsvar.-tyUs. Priei 
ta išvados, kad yra prasmin
ga prailginti konkurso ter
miną, nes tokiu atveju 
konkursą pateks geresni kū 
riniai. Todėl konkurso ter
minas nukeliamas į 1976 m 
lapkričio 1 d.

Kaip jau buvo skelbta,
JAV Lietuvių Bendruo- Įsikūrimo metu šis klubas į yra trys premijos, 

paaiškino, kad to sąjūdžio j lę Sadūnaitę. Ant viršelio Ni- menės Brocktono apylinkės turėjo tik 22 narius, o dabar 
centrai yra trys: Mrskva, J jolės nuotrauka.
Uningradas ir Novosibirs-į. „A Chronicle ot Hu_ sirinkimas įvyks kovo 28 d.
kas, kur ypač neramu - ’ 3 Vooimmrn
studentai. . . . ______ __

_ . ,. : 17-18 numeris. Turinyje yra jos g^je. 1 * tis ir narys Turskis, o dabar. dol. Ji gali vaizduoti vieną kitų kraštų irgi 2.
Gal butų sunkiau supran-‘ir piateSnis Sergei Kovalevo Programoje   Valdybos ją sudaro šie asmenys: pirm. vysk. Valančiaus gyvenimo I

tarnas L Kabinovic tvirtini- teįsmo Vilniuje aprašymas, jr revizijo- komisijos rapor- Jonas Matulis, sekr. Boleslo- iškarpą, kuri iškeltų jo as-* Reikia mokinių iš JAV
Z’atodemikas Sacharai paminint LietUvą * ““ tai- P™n Jimas iš III PU 

esąs rusų tautos 
veik nepažįstamas 

Svečio nuomone
luvisutai. ue iu, jis uai ir siu nuvcics piciuija — -.vv

os vardas. Į Hūttenfeldą, ne- toriai, perskaitant ištisai jų 
oli Heidelbergo, atkelta 1954 didžiuosius veikalus. Tat ne- 

pradžioje. Nors tada gimna- nuostabu, kad ji davė lietu- 
zijoje buvo net 180 mokinių, vių išeivijai pačių jauniausių 
ir didžiausi optimistai jai te- žurnalistų, pav., stud. Algį 
skyrė gyventi 5-10 metų. Ma- Avižienį, redaguojantį ”Pa- 
nyta, kad greitai pritruks mo- šaulio Lietuvyje“ jaunimo 
tinių, nes dar tebeėjo emi-! skyrių. Iš jos išėjo ir žinomų 
gracija užjūrin, o likę Vokie-, kultūrininkų ir mokslininkų, 
tijoj lietuviai juk turėjo il- pav., prof. dr. Rimvydas 
gainiui suvokietėti. Vis dėlto Šliažas, germanistas, skelbiąs 
gimnazija Hūttenfelde išsi- mokslinių straipsnių ir Be
laikė 22 metus ir liko vienin- tuvių mokslo ir kultūros žur- 
tele lietuvių gimnazija lais- naluose. Iš 82 iki šiol Vasario 
varne pasauly. Jau prieš ke- 16 gimnaziją baigusių abitu- 
lerius metus užsidarė salezie- rientų, kurie įsigijo daktara- 
čių gimnazija Italijoj ir pran- tus: dr. R. Šliažas, dr. V. Rai- 
ciškonų šv. Antano gimnazija šys, dr. Vasiliauskas (visi trys 
Amerikoje. Vasario 16 gim- JAV), dr. R. Sakalauskaitė, 
nazija vis dar laikosi, betgi dr. G. Jasevičiūtė, dr. A. Liu- 
pasiekus kritišką mokinių džiuvaitytė, dr. R. Mariūnai- 
skaičių — 60. Pastaraisiais tė, dr. V. Lenartas, dr. G. 
metais kasmet mokinių skai- Bauras (visi 6 Vokietijoje).
čius nukrisdavo maždaug de- Mokantis vasario 16 gim- 
šimčia. Jei tai vyks toliau, kartu galima gerai
viltis išsilaikyti užges. Ne- žinti Europą jr jos kultfirąj
gausi Vokietijos lietuvių iš- nes vyresniesiems mokiniams 
eivija, kurios tik 1000 yra gera proga Kal5dUj 
nariais Vokietijos Lietuvių Ve,ykų jr vasaros atostogas
?"^“°”e”!je’IP!1“nk_aTai pakeliauti po Europos kraš- 

tus. (Kalėdų atostogos tęsiasi 
3 savaites, Velykų — 2, vasa

Romano premija — 1000 mokinių gimnazijai jau nebe- 
! valdybos ir narių nTST. jų ra'da'ugi^' neguTw.!dnl »s turi vaizduoti vysk.. turi. Daugumas šeimų čia
sirinkimas Įvyks kovo 28 d. Tada valdybą sudarė pirm.1 Valančiaus veiklą ir jo, yra mišrių. Is Vokietijos šiuo

„. U. • .u ,T«en.‘ 3 vai. popiet šv. Kazimiero A. Cačkevičius, fin. sekr. P. reikšmę musų tautai. Įmetu yra 56 mokiniai .s J.
man Rights in the USSR jie|uvju parapinės mokyk- Naunčikas, sekr. Aržuolai- Dramos premija — 500 Amerikos Valstybių tik 2, iš

: 17-18 numeris. Turinyje yra jog tis ir narys Turskis, o dabar,

ros 9).
Prie gimnazijos veikia ben

drabutis. Jame auklėjimas 
principinis. Iš mokinių reika
laujama pastovaus darbo, 
Gimnazija rūpinasi ir daro

cionalinis atgimimas einą: 
savo atskiru keliu. Ir jis ne
sąs išmintingas ir simpatin
gas. Rusai naionalistai ir te
nai svajoją apie “nedalomą 
Rusiją“, taigi — .-u Pabal-

siuminejami.
P. J.

pi viiiija

. miesto komisionierius pensi- dol. Ji gali vaizduoti vieną .
Snazijos mokiniai išvengia tų galėtų susilaukti! ... . .n • pavojų, kurie ne vieną tykoVelikanova, Jurij Orlov, Gri- 

gorij Podjapolskij, Tatjana 
Chodorovič, Malva Landa, 
Vladimir Borisov, Andrėj 
Sacharov, Galina Salova ir

tijo tautom. Ukraina. Gūdi- Aleksandr Lavut) išleido at-

ninku reikalams.

RIVERTON, N.J.

40 metų vedybinė sukaktis
Vasario 27 d. Ona ir Vik-

Jonas Bernotas

LAISVĖS VARPO 

GIMTADIENIS

vysk. Valančiaus gyvenimo 30 mokinių. Tiek ji galėtų
! momentą, kuri*; išreikštų jo jokių sunkumų priimti; 
idėjas. Novelės ilgis — 20-, dėl to nieko prieš neturėtų 

: 35 puslapiai. i pagrindiniai gimnazijos rė-
* Adresuoti: Vysk. Valan-£inansais ~ vokiečiai. 
! čiaus Konkursas, c/o Kultu- f Gimnazija yra taip sutvar- 
I ros Židinys, 341 Highland (kiusi savo mokslo programą,

Amerikoje: stipriųjų narko
tikų, tinginio, pertempto ly-

Latvių Pavyzdys 

Latvių gimnazija Mūnste-
ja, Kaukazo ir visom rusų sišaukimą, kuriuo pareiškia
okupuotos Azijos tautom. pagarba ir prilankumą vi- toras Andrijauskai atšventė i
ru^a*imDerializma«' siems sažinSs kiniams. Ta- savo vedybinio gyvenimo į Bostono ir apyiinkės lie-'/Bkd/'iirookiy/N.Y’n^ 7. jau
rusų impenalizma.. me pareiškime tarp kitko ra-, 4» metų sukakti. ;tuvių visuomeniniame ir; Pasirašoma slapyvardžiu, ‘„gos'gimnazijų programas. nk“ lr Kanad°s.tun*1 29

Rusifikacija pavergtuose šoma: "Pavyzdžiui, Lietuvo- Abu sukaktuvimnkai jau: kultūriniame gyvenime savo. Atskirame voke, ant kurio! v—x .— «... v mokinių. Ir tik jų dėka ši
'kraštuose esanti nuožmi ir je ir kitose Baltijos respu-*y.ra Pensininkai. Pneš kele-1 turj Hetuvių radfj'o va- užrašyta^ slapyvardis, rei-»
brutali. Jam tekę buvoti Ry-;blikose apsigyventi leidimai Į,1US m.^Us Oamden, N.J., jiei janda Laisvvės Varpas. Ko-’ kia užrašyti vardą, pavardę, §iuo metu dėsto Toronto 

Sat- Į neduodami daugeliui buvusių! yla la’kę saliuną. .1 vo 7 d. buvo jo gimtadienis. į adresą, telefoną. 4goj, Latvijoj. To miesto gat
vėse dominuojanti ru>ų kai- pOntinįų kalinių, kurie grįžo , 
ba. latviu kalba sunku beis-!f___  ___  __ duba, latvių kalbą sunku b 
girsti. Ir patys latvių an
sambliai, pvz., restoranuos

savo tėvynę po daugelio
i metų. atkalėtų Rusijos sto-

jau dainuoja rusiškai, o ^ivyklose ir kalfiimu»se- Buv- 
latviškai. Gerėliau tuo p0. į Pūtimams kalimams yra ne- 
žiūriu esą Estijoje. paprastai sunku gauti darbą.

į O jeigu prieš suareštavimą 
Lietuvių tauta »iuo metu į jje dirbo intelektualini darba 

spaudžiama žymiai pikčiau |mokslo> mokytojo srityje ar
už kitas Sovietų Sąjungoj
apžiotas tautas, žiauriau net i ’’ 
už ukrainiečius, nes Lietuva 
esanti disidentas Nr. 1. tad 
jai vėl taikomas Stalino re
žimas.

Atpie Lietuvą I. Rabinovič 
kalbėjo su nuoširdžia sim 
patija.

tai praktiškai yra neį
manoma gauti darbo savo 
srityje“.
• Vakarus pasiekė "Chronika 
Tekuščich Sobityj“ (Einamų
jų Įvykių Kronika) 37 nume- 

-»ris. Kronika leidžiama Mask

POGRINDINĖ SPAUDA 

SOV. SĄJUNGOJ PLINTA

voje rusų kalba. Šiame nu
meryje yra informacijos, pa
imtos iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos: Nijolės 
Sadūnaitės byla; Povilas 
Plečkaitis, buv. kalinys, 1975

Elta gavo Radio Liberty m buvo nubaustas vieneriais 
direktoriaus Alberto Boite- metais griežto režimo lagerio 
r’io sudarvta 1975 metu reli-;prasižengimą su paso tai-

O. ir V. Andrijauskai turi 
išmokslintus sūnus. Jų 

sūnus Viktoras yra inžinie
rius, gyvena Visconcin vals
tijoje. vedę- ir augina 6 vai
kus. Kitas sūnus Jonas yra 
daktaras, taip pat vedęs ir 
turi 6 vaikus. Jis gyvena 
Maine valstijoje.

NEW YORK, N. Y.

Demonstruos naudingus 
filmus

Liet. katalikų gydytojų 
korporacija "Gaja“ balan
džio 4 d. 2 vai. popiet Kultū
ros Židinio po ėdžių salėje, 
341 Highland Blvd., Wood- 
haven. N.Y., demonstruos 
aktualius ir naudingus fil. 
mus:

1. Žmogaus kraujo apyta
ka.

2. Aš esu žmogaus širdis.
3. širdies operacijos.
Visi įkviečiami atvykti.

Ta proga jį pasveikino LB 
Bostono apgardos pirminin
kas P. Jančau-kas. Be jo to
ji sukaiktis būtų buvusi ir 
užmiršta.

Kūriniams įvertinti suda
lyta komisija, į kurią įeina: 
dr. Juozas Girnius, Henri
kas Kačinskas. Alina Stak-

un-tą baigusi lietuvaitė, tu
rinti magistro laipsnį.

ginių samizdatų analizę. Jos j ryklėmis: Leonas Laurinskas, j Ujimas nemokamas, 
santraukoje rašoma, kad 1975! P° lo ^a’ padavė prašymą iš-l “Gajos“ vai
metais maždaug 6.000 samiz-j V>'kti Į Izraelį, 1975 m. bir-j 
dato manuskripto puslapių;želį buvo suimtas tariamai: 
buvo prijungta prie "Archiv ^el kriminalinio nusikaltimo; 
Samizdata“. t.y. prie Radio •Anelė Paškauskienė 1974 m

valdyba
(12, 13)

• nienė. Vytautas Volertas ir 
Laisvės Varpo pi ograma Į Leonardas Žitkevičius.

pradėta 1954 m. kovo 7 d. T1Premijų mecenatas yra 
dr. Jonai Lenktaitis. Kon
kursą skelbia ir jį tjvarko — 
Lietuvių Rašytojų Draugija.

Ligi 1957 m. rugsėjo 1 d. tai 
buvo pusės valandos prog
rama, o nuo to laiko — \a- 
landos programa.

Dabartinė Laisvės Varpo 
veikla eina trimis krypti
mi-: 1. Kas sekmadienį vi
suomeninio ir kultūrinio po
būdžio programa lietuvių 
kalba, 2. Specialios progra
mos anglų kalba per įvairias 
amerikiečių radijo stotis 
Vasario 16 ir Tragiškojo 
biiželio įvykių progomis. 3. 
Kultūriniai renginiai, kurių 
kasmet yra suorganizuojami 
bent du — pavasarinis ir ru
deni? koncertai.

Pažymėtina, kad Laisvės 
Varpas yra pradininkas ang-

AUSTRALIJA

Gauta žinia ii (Lietuvos,
kad mirė Vytautas Liutikas

Sydnejuje gyvenantį mū
sų nepailstantį visuomeni
ninką agronomą Česlovą 
Liutiką, šiemet švenčiantį 
savo amžiaus 73 metų su
kaktį, pasiekė iš okup. Lie
tuvos liūdna žinia, kad ten 
mirė jo jauniausias brolis 
Vytautas Liutikas.

. . _ Vyt. Liutikas buvo 8 me
lų kalba specialių programų; tus iškankintas Sibiro kon- 
Vasario 16 ir Tragiškojo centracijos vergų stovyklose 
birželio proga. Dabar tokias. ir, grįžęs Lietuvon be svei- 
programas jau pradėjo ruoš- • katos. mirė Mažeikiuose. Jis 
ti taip pat LB valdyba ir A-( ten vietos kapinėse ir palai- 
merikos Lietuvių Taryba. dotas.

Kultūriniu renginiu—kon-

gimnazija gali išsilaikyti, nes 
iš Vokietijos ji susilaukia dar 
mažiau nei lietuviškoji. Mes 

. teįstengiam šiuo metu tik 2 
i mokinius savajai gimnazijai

Mokiniai iš Amerikos pri- duoti! Sukruskim, kol dar ne
imami gimnazijon po 4 pra- vėlu! Vokiečiai, duodami Va
dinės mokyklos skyrių. Daž- sario 16 gimnazijai kasmet 
niausiai betgi stojama pabai- arti 500.000 markių (1$ — 
gus 8-metę pradinę mokyklą. 2,5 markių), sudaro mums 
Tokiu atveju priimama į IV sąlygas savo vaikams per- 
klasę, kartais į V, jei mokinys duoti lietuvių k. ir lietuviš- 
yra pakankamai išmokęs ma- kąją kultūrą. Argi šį svetim- 
tematikos. (Gimnazija turi taučių dosnumą lietuvių tau- 
9 klases, kaip ir visos Vokie- tos naikinimo metu mes at- 
tijos gimnazijos). Be abejo, mesime? Amerikos lietuvių 
į Vasario 16 gimnaziją galima ir vokiečių paramos dėka 
stoti ir iš amerikiečių gimna- gimnazijos bendrabuty šiuo 
zijų. Atrodo, kad ypač patogu metu teatsieina $70 per mė- 
įstoti po vienerių metų high nesį. Nuskridimas lėktuvu į 
school’os pabūti bent 1 metus Vokietiją mokiniams papi- 
Vasario 16 gimnazijoj ir pas- gintas.
kui grįžti Amerikon pabaigti.; NeIeiskim užeesti lietuvv.
K 34 Amerikos lietuvių mo-l a “ B ,!‘“vy 
.. . , . , . bės židiniui Vasario 16 gim-kinių, kurie per paskutinius!
5 metus mokėsi Vasario 16 
gimnazijoje, nežinau nė vie
no, kuriam amerikiečių gim
nazija nebūtų {skaičiusi išeito

nazijoje! leiskim į ją savo
. vaikus!

Daugiau informacijų apie 
gimnaziją teikia: 684 Lam-

kurso mūsų gimnazijoje. j pertheim-Hūttenfeld Lit.
; Gymnasium, W. Germany,

Ką gero duoda Vasario 16 
Gimnazija mokiniams iš JAV

telefonas 06256/322.

— o —

Liberty samizdatų archyvo, rudeni buvo suimta už reli- Kovalevo byla; daugiau kaip
Buvo Ui 10G daugiau negu g’n®s literatūros platinimą; dvidešimčiai buvusių lietuvių cerių ir vaidinimų—Laisvės m^7lią užuojauta
1974 meUis Kaip kitais me- 1*^’ katalikų kunigai buvo kalinių nebuvo leista utsire- Varpas ligi šiol yra suorga- * * J “t-
Uis, apie 40G užregistruotos tardomi ryšium su Sergeį gist.rnoti LSSR. n iza ves 32. Balandžio 25 d.

Kokia konkreti nauda mo- 
' kiniams iš J. Amerikos Vals-|

Česlovui Liutikui reikia- tybių Vasario 16 gimnazijoj?! Kitus mokyti — visi
Joje išnioksUma lietuvių k. štamo, bot savo pamokyti — 

A. K ir literatūros daugiau nei tik rotas susipranta.
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— O kaip tu gali žinoti.

JAV LIETUVI Ų BENDRUOMENĖS Studijų savaitgalio prelegen- tono, 2. Donatas Jančauskas 
VEIKLA ‘tai: VLIKO valdybos narys iš Brocktono, 3. Bronius)

į Bronius Bieliukas, dr. Algir- Kruopis iš Bostono, 4. Julius'
Vasario 16 d. proga LB tvtrkingai, tačiau eilė apylin-^ Budreckis dr Ričardas Špokevičius ii W«tw«d^f 

Krašto Valdybos pirmininkas kių dar nėra sudariusios rin- .Kriokus dr. Elona Va.sn.ene 5. Elena Vasyl.un.en6 .s So- 
Juozas Gaila, o drauge su juo kiminių komisijų ar bent apie |* Vytautas Vygantas.Imervdle.
ir Simas Kudirka išleido ak- tai nėra pranešusios krašto Į Krašto valdyba nepaprastai 
tualius ir rūpestingai paruoš-valdybai. Nutarta, tas apy-;dekmSa visiems prelegen
tus atsišaukimus, kurie, tikė- linkės per apygardų rinkimi-,*ams * amerikiečių Great 
kime, neliks balsu tyruose. nes komisijas priskirti arti-!Issu_es“ programos koordina- 

LB Krašto Valdyba drauge miausioms apylinkėms arba torems uz finansinę ir tech- 
su Visuomeninių reikalų ta- sudaryti sąlygas jų nariams ulk4- Panašaus po-
rvba kurios pirm yra Algi- balsuoti paštu. Be to, nutarta įbudzu) studijų savaitgalis, 
ryoa, Kurios pinu. >ra nigi . , . . , ... įtaikinant tai nariai a mrri Virmantas Gečys, 1975 m. dau- visas rinkimines komisijas suitalk ant tai Pa a amenkie- 
giausia rūpinosi šiais mūsų pirmininkų adresais skelbti organizacijai, yra numa- 
tautiniais ir visuomeniniais spaudoje. Svarstant balsavi
reikalais: Tikėjimo persekio- mo ir balsų skaičiavimo pro- 
jimo klausimu, politinių kali- cedūros stebėtojų klausimą,) 
nių gelbėjimu, 1941 m. suki- buvo priimtas tuo reikalu 
liminės vyriausybės gynimu, krašto valoybai atsiųstas toks 
svetimtaučių informavimo projektas: a)«<andidatų siūlo- 
sritim (čia įeina leidiniai The I raštą pasirašiusieji yra 
Violations of Human RightsJM silūomųjų kandidatų inte- 
in Soviet Occupied Lithua- resil saugotojai, b) siūlomąjį 
nia ir nemaloni byla su Ency- ’raštą pasirašiusieji turi teisę 
elopedia Britannica), Europos skirti stebėtojus prie apylin- 
saugumo konferencija Hel-?k*H ar aP.Vgardų rinkiminių 
sinky, ryšių palaikymu su komisijų, c) rinkimų komisija 
Amerikos įstaigomis, tarp-'J'*d^a ’r kitiems stebėti jos 
tautinių įvykių sritim, svar

Bostono LB rinkiminėje 
apygardoje kiekvienas bal- 
tojas gali balsuoti ne daugiau, 

į kaip už tris kandidatus, bet 
gali balsuoti ir už mažiau 
kandidatų.

Kiekvienp lietuvio yra tau

tytas šio mėnesio 27-28 die
nomis Philadelphijoje.

JAV LB VII TARYBOS 

IV SESIJA

JAV LB Taiybos sesija 
įvyks 1976 m. balandžio 3-4 
dienomis Sheraton - Phila
delphia Hotel, 1725 Kenne
dy Blvd., Philadelphia, Pa. 
19103, telefonas 215—568- 
3300.

IMKITE 
IR • 

SKAITYKITE ■
Vejas gluosniuose, gluos-; 

niai vėjuje, du stebukliniai' 
vaidinimai, parašė Algirdus • 
Landsbergis. 126 psl., kaiųa 
$5.00.

MES VALDYSIM PA- 
_______ _______ ______  ŠAULĮ, parašė L. DovydA*

tinė pareiga ir savigarba bal-į nas> J tomas268 psl., B to- 
...... išrinkti „„„ LBImas248psLKiekvMnotono

i kainasuoti ir 
valdžią.

Bostono LB rinkiminės

apygardos komisija

PASINAUDOK1T PROGA! 

MAŽOJI UETUVA, UI

Pašiurpo mano velnias* 
parašė Liudas Dovydėngf, 
7 novelė?, 235 psl., kafigg 
minkštais viršeliais $3.89,: 
kietais — $4.00. \

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, JaniaOB
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi- 
čiū*ę; Balį Sruogą, Jurgį 
Sa vickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai. Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, IBt 
psl., kaina $2.00.

tomas pasirodys spaudoje 
šių metų pavasarį**

Knygos kaina bus $15JX).
ji taip pat nustato ir stebėji- i 3535. jį anksto užsisakiusiems ji

imo sąlygas, d) stebėtojams j šeštadienį, balandžio 3 d. tekainuos tik $10.00. 
nurodžius prasilenkimą su io vai. ryto‘įvyks registracini Knyga turi per 300 pusla- 

LB KRAŠTO VALDYBOS jtaisyklėmis, komisija prie-Į ja. o po to — konferencijos j pių, joje yra O studijos apie 
DARBAI 1976 m įkaistą tuoj svarsto. Nepasie-! atidarymas, Tarybos pirmi- Lietuvą su žemėla-

jkus vietoje susitarimo, prie-1 ninko, Tarybo- prezidiumo, piais, kurių dadis dar niekur 
Parama Dainavos Ansambliui Ikaištas įrašomas j balsavimo j Krašto valdybos Švietimo nebuvo paskelbta, 
ir Kylu Sporto Apygardai ir Pf*ka«toi 2L22L2!? * U “ >. Kny« ndUK- prof.

besnių ateities darbą plana
vimu.

Dėl ikambarių rezervacijų 
darbą, jei sąlygos leidžia, bet j skambinkite: 1—800—325- 
ji taip pat nustato ir stebėji-13535.

Martynai Brika*.!Maiki, ne vien apo- kų jis ten po kepure misU-Į Vasario 19 d LB Kraštojduoti skundą rinkimų taisyk.i 4 vai. popiet bus Taivbos ■ N«rUdaiod«ni judate! 
ir soblę ant tekelo na? Kartais kokia nors mu-:valdyba paskyrė Chicagos iiu nustatvta tvarka

— Ar pablūdai, tėve? Tingiausius, tolerantiškiau 
Kam gi tuos pentinus prie sius ir taikiausio būdo. 
sukrypusių batų prisirijai?

— Aš 
rus, bet
iš&igalandau. sų asaba atrodo kaip avelė, i Dainavos ansambliui 500 do-

__Tai j kokį mūšį tu ši- nors Pr*e atlapo glauski, o lerių, tuo paremdama ansam-
taip ruo iesi? .ka* ^k ani^ ^aidžios krėslo blio pastangas bestatant Pa-

pasodini, tuojau ir šerno ii- mario pasaką Rytų Sporto 
I vyliausią votavimo tys pi o ū-us išlenda. Be to, Apygardai kuriai dabar va- 

kvatierų. Reikia kartų tikrų Maiki mūsų žemaičiai nei Ir'ena Jankauskienė,
nareuką padaryti. Į tavo veterano, nei tavo de- 2()0 do,

— Taigi, bal avimai į šio nl?kratltos nepnpazjsta. Vą,,
krašto prezidentus dar bus ,e,gu Slyvos susai-, 
vėliau, o tu iau dabar kaip ■ Pneseda mano,

j o į ma«K ia _ e . Imano frgntas Bambickas toli nuo lietuviškų kolonijų ‘.buvo amerikiečių priimtas ir
— Maiki, Amerikos pre-1 tą pačią naktį sukūrentų ir už apylinkių ribų, gali pri-1 LB paskirta 5,000 dolerių, 

zidentą išrinks ir be manęs, j Zacirkos karčiąmą, o tada klausyti centrinei apylinkei. 'Smulkią lietuvių pasirodymo 
Man rūpi tiktai lietuviška ‘ visi vei kdami slamprnėtume Vicepirm. Rimas Česonis, jLnans nc apyskaitą paruošė

rinurrci kari lip_'»nia cn«ki<1nsiaa cruvafinėc A___ i__ _____ _____ __________ n._ !Phm-jeS H. Zerr, visa projek-
amerikiečiams pristatė

_ ____ __ ______  vicepirm. Aušra Zerr, atsto-
— Tai tu, turbūt, galvoji galįma tįkt?i gistravusių narių. Solidaru- į vaujanti lietuvių tautinę gru-

apie Lietui, ių Bendruome- duodamas pei^spranda11 UZ*imo lna^us atsiuntė net Irane 'P? Philadelphjjos Bicenten- 
nės rinkimus? : • I P 4-

Parama iš Bicentcnnial 

komiteto

Jx\V LB Visuomenintų reika
lų taryba pateikė Philadel- 
phijos Biccntennial komite
tui lietuvių pasirodymo, mi-

, komisijų posėdžiai, jų išva- knygos užsakymo $10.00. 
, dos ir siūlymai, diskusijos,- 
1 nutarimai.
I Balandžio 4 d., sekmadie
nį įvyks pamaldo>', įvairūs 
praneš'mai. PLB valdybos 
pirm. B. Nainio paskaita, 
Tarybos siūlymai, nutarimai

LitbuMiian Research 
Institute

Meb ringas Mikasės laB* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 ps!., kair.a $1.50.

Išeivio «iana, Juozo Kapą. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliui, 
kair.a $7.90.

ANGLU KALBOS GRA- 
MATTKA. 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina,—.____ .$8.50
Draugas don CamiAp, 

įdomūs klebono ir vietinės

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

DOVANA JAUNIMUI 
Lineliai, Janinos Narūnėsir sesijos uždarymas.

— r------------------T------  . .. Sveikinimai tebus tik raš- eilėmis parašyta apysaka.
frentą Zaeirką, tai toks pat- Tautiečiai, kurie gyvena kaktj, projektą. Sis projektas . taJ t ra§tu tuv-g būf. Gauiįaį iliustruota dail. Zi-
_____ _ ____ x___ t>___ _________ ė _!• ____  v?_x___ •*!___ i__a__ omorilriopm nrnmfoc ii* . v- x v *i • » •pateikti siūlymai. JAV LB tos Sodeikienes. Kama —

LB Centrinė Apylinkė inint Amerikos 200 metų su

Tarybos prezidiumas -avo $1.80. 
darbotvarkėje skelbia ir Miiko j. Narūnės -
daug kitų pastabų, siekda- kalėdinė pasak p Miško ęg_ | komunistu partijos sekre^* 
mas, kad si sesija^ praeitų įr Kjįęjų vakaras. Gau-1 ^aus pasikal oėjimai, 916 
sklandžiai ir neuz«itestu. ’ ’ *

JAV LB TARYBOS 

RINKIMAI

• šiai iliustravo dail. V. Alek- PSL» kaina $3. 
į sandravičius. švietimo Ta-! Septintoji pradalgė, lite-

(gyvenąs JAV karinio laivyno n*a^ komitete. Projekto direk- 
.. -. M ’k* k ‘ m®®k savo (aviacijos majoras Algirdas torium paskirtas vicepirm.

— As nežinau, Malki, ko- §(>Wę if pentįnus j kampą irgačianskas ir iš Alaskos gv-iRimasCcsonis,olegaliupata-
tekrtė vr ^nakritetfV^ dr- Albinas Smulkš-’^ju patvirtintas vicepirm.
telyrte yra pakrikštyta, bet paalsuoti už geriausius išįtvs [adv. dr. Antanas Novasitis.
kai Zacirka mums perskaitė tnk,** y t • . -j -----»-------- t-—c^azieta kas ten darosi tai £e,\ausių;. . f0"® Norintieji registruotis LB (Lietuvių pasirodymo Phda- ‘ ADvlinkės- Bostono
gazietą, Kas ren darosi, iai Bostono lietuviai, kūne anų J „„n delDhroie na«rindine Droera-- ApvnnKes. nosiono,

* čikflfriškin odnčn npi akaiitvti cePtnn®Je apylinkėje, gab, p j L* n—J i Brocktono, Wercesterio, Ca-nutai iau as pats daryti pa- čikagiškių ginčų nei skaityti 
rediką. Argi tu nežinai kad ir nei ^rdai nenorf 
Čikagos maiketuose ir Cice-
roj lietuviai su žemaičiais — Ar tu taip manai, Mai- 
jau špygom vieni kitiem į ki?
panosę padosi ir visą tą — tau taj.p patariu, tė- 
bendrystę -uskaldė į dvi ve 
plauskas. Ir žmonės dabar,
nebežino, kuri vra ta vier- — Nu, tada aš dar pamis- 
noji, o kuri velnio apsėsta, linsiu, ar tikrai yra tavo tei-

rašyti Rimui Česoniui: 809L™! atliks Čiurlionio ansam- 
Meeting House Rd., Cinna- khs is Clcvelando.

— Man atrodo, kad ne 
Bendruomenė, o tik kai ku
rie veikėjai yra tikrai, anot 
tavęs, velnio apsėsti ir savo 
liežuviais žlugdo visą gerą 
ir naudingą organizaciją.

— Vot. Maiki, aš ir dėl to 
su tavim oglasnas. Pirmiau
sia reikia tiem čigagiškiam 
pleperiam nuskaityti egzor- 
tus ir pabandyti iš jų išvary
ti nečystą dvasią. 0 jeigu 
iš jų tas velnias nuo tautinių 
lietuviškų poterių neišeis 
pro ausi, tai reikia kirsti 
šoble skersai la-inius, kad 
ji? staugdamas išeitų pro 
kitą galą.

— Prievarta, tėve, karš
tuoliams proto neįvaryrtme. 
Užtat reikia rinkti žmones, 
kuriems įūpi visuomenės 
reikalai, visuomenės nauda, 
o ne jų pačių garsas ir gar. 
bė. Reikia į organizacijų va
dovybes rinkti pačius kultū-

sytoė.

j rybos leidinys, spausdintas] ratūros metraštis, rašo Ž4 
Romoje. Kaina $1.60. I autoriai. 464 psl., kaina kte* 

Gabriuko užrašai, apysa-*taįs vjršdiais $5.00, minki* 
JAV LB Tarybos rinkimai ka. parašė Julija Švabaitė- ^a*s — $4.50

Įvyks 1976 m. balandžio 24 irį Gylienė, 133 psl., kaina $3.
25 dienomis. Bostono LB Rin
kimų Apygardą sudaro pen-,' eiliuotos pasakėlės ^Kiškio 

Pyragai**. Kaina $3.50.
Parkas anapus gatvės,—

premijuota apysaka jauni-
pe Cod ir Providence, be to 
visi lietuviai gyvenantieji

minson. N. J. 08077
Amerikiečiai finansuoja LB

J?-V LB įstatų ir Taisyklių į ruošiamus simpoziumus

Leidinys • Federalinės valdžios Na-
„ v . ..... .. .tional Endo\vment for Huma-

r to va taa/tu -°4 nuties ištaiga finansavo LB ... ..
delio formato JAV LB Įstotų krašto valdvlx)s sunjoštą stu. rinkt, yra pasiūlyt, ir jaut.
ir taievlrlm rinkini Rinkinv " I m sutikimai <5if» kann’nfltaitdijų savaitgalį, įvykusi sausio

Maine, Massachusetts, New< mui, parašė Danutė Brazytė-
Hamshire, Rhode Island 
Vermont valstybėse.

Bostono LB rinkiminėje 
apygardoje Į 8-ją LB Tarybą

ir Bindokienė, 156 psl., kaina
— $3.00.

Kol mes nepana< 
teroro ir sušaudymų 
be teismo, tol mes nieko 
pasieksime. Geriau 
kinti šimtą nekaltų, 
paleisti vieną kaltą.

(Taip Leninas ka!
! Čekai 1918 m. sausio 14'l

l!

SKIRIA STIPENDIJĄ 
MOKSLINIAM DARBUI

Imigracijos Istorijos Ty
rimo Centras (Immigration 
History Research Genter), 
įsikūręs 826 Berry St., St. 
Paul, Minnesota 55114, kas
met duoda stipendijas imi
gracijos istorijai tyrinėti. 
3.000 dolerių stipendija bus 
duodama ir 1976-77 metais.

Kandidatai tai stipendijai 
gauti turi būti doktorantai 
ar jau tuij Ph. D. laipsnį.

ir taisyklių rinkinį. Rinkiny 
L'etuvių Charta, JAV LB ak
tas, įstatai ir taisyklės. Čia 
te.'pa LB tarybos rinkimų 
nuostatai, Garbės Teismo tai
syklės ir labai smulkios susi
rinkimų tvarkos taisyklės. 
Pastarąsias paruošė dar penk
tosios LB tarybos sekretorius 
Arvydas Barzdukas, pasirem
damas amerikiečių tos rūšies 
kodiniais.

Šio leidinio technikiniame 
puruošime krašto valdybai* į 
talkininkavo Vyt. Kaman- | 
U.s ir Vaclovas Kleiza, ku-, 
riems išreikšta nuoširdi pa-* | 
dėka. Leidinys jau išsiuntinė- ( B
tas visoms apylinkėms ir gau-! -1 «■.

31 — vasario 1 dienomis.

jų sutikimai, šie kandidatai:!' 
1. Henrikas Čepas iš Bos-|j

namas krašto valdyboje. Kai- Jeigu iš lietuvių atsirastų _ 2 doleriai, 
asmuo, kuns norėtų gilintis
į Anerikos imierantv Mori-'.LB Tarybos rinkimu reikalai
ia, pareiškimą minėtam»
Centrai turi pasiųsti iki š. m. ‘ Kandidatų siūlymas į aš- a
gegužės 1 d.

! SI

tuntąją LB tarybą vyksta

MALDA IR AUKOMIS
GELBĖKIME MŪSŲ TAUTOS KILNUMĄ, 

GELBĖDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUOTOJE
LIETUVOJE 

Aukas siųsti:
L. K. Religinė Šalpa—Lithuanian Cath. Religious Aid 

64-09 56th Rd.. Maspeth, N.Y. 11378
arba

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai — Lithuanian 
Cath. Religious Aid Auxiliary

6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629, USA

Aukokime kiekvienas pagal išgales. Nariai rėmėjai 
aukoja metams ne mažiau kaip 5 dol.. amžinieji na
riai — 100.00 dol. ir mecenatai — 1000.00 dol.
Visiem? aukotojams išduodami kvitai, ir jų aukos 
Amerikoje atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
ii

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO 

Liepos 14 — 11045.00 Rugsėjo 1— $925.00 

Liepos 28 —$1045.00 Rugsėjo 16 — $725.00

Gruodžio 22 — $875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio S — kaina $1136.00
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės |
TRANSLATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Sostk Beatos, Mass. 02127
Stt Wsst Brosdway, P.O.Boa 116 

Telefonas: (617) 268-8704
Savininkė: Aldona Adomonirnųė 

Air farse sakject to changes and govemament apvroteL
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Vietines žinios Pranešimai Bostono 

ramovenams

į Šių metų balandžio 4 die- 
| ną 3 vai. po pietų ^aukia-
ii ma-< Bostono skyriaus Ra-

BOSTONO SKAUTŲ 
MUGĖ

Ko-o 7 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos namuose 
Bostono skautai ir skautės 
buvo suruošę metinę Kaziu-' teratūrą platino Č. Kiliulis 
ko mugę. Tai jau 21-masisį Didelę paklausą turėjc 
toks renginys. Mugę prade-Į R. Veitienės tvarkoma geliu 
jo Baltijos tunto tuntininkė: prekyba, kur buvo duodam. 
D. Sodeikienė ir Žalgirio1 ir patarimai, kaip nupirkta 
tunfininkas V. Šnipas. Mu-lgėlę prižiūrėti, 
ges atidaryti buvo pakvies- Didžioji loterija buvo ge
tą daug nusipelniusi skauti- rai tvarkoma židiniečių. 
ninkė- Paulina Kalvaitienė, Antrajame namų aukšt 

veikė gausių patiekalų

neužmiršti mūsų menininkų! 
vos scenos uždangai nusi
leidus.

GRAŽIAI PAGERBĖ i gė šaunią vakarienę, kurioje
TĄ . jualyvavo ne tik koncerto Pianiste Aldona Dvano-I lni<atoliai, bet ir daug ki.

piaeno asi^ visuomenės, 
bostoniečių 1 , .. . . . . ‘ • meno atstovų,maloniuo e atsiminimuose,*

Ona Aleksaitė yra i Solistei Birutei O. Alek- 
jaukų pokoncertinį 

italo ti.tsio siekian- vakarą savo namuose suren- 
tu-'gė Alė ir Sta ys Santvarai, 

kuriame dalyvavo daug lie-

narte jau nuo 
lankvmo išliko

spaudos ir j

o Bii utė Ona Aieksaite yra
■eta įsikūrę jūros skau- j ubaii svarbiems "reikalams čia ->au sava intensyviai sa-:saitei 
rekiavo laivų reikmeniJ aptarti. Susirinkimas i .vks pz;-oifc-to u?.o siekian-

So. Bostono Lietuviu Pilie-;lĮ ypatinga menininke, u-; g 
j imti nuopelnų musu kolo-! k

Vi i į-amovėnai kviečiaminijak Tad jų koncertai Bos-. ?KOm»an?atoS
j.,i,tone ne tik buvo sutikti ir piotesonus. akompaniato- >u?n mnime dalyvauti. i , ... .. : • • j„..• ! palydėti gausiais ir nuosirJnus ir dai keletas, žymių

Skyriau* valdyba j džiai; aplodismentais salėj, j amerikiečių.

J Greta 
tai pi
mis ir su jūra
Ivkais.•»

Puošnus buvo vyresniųjų 
kaučių stalas. Skautišką li-

suristais da-

movės 5-gOS susirinkimas

Aukojo Tautos Fondui

Per įgaliotinį A. Janušką 
1976 m. Vasaho 16- ios mi
nėjimo progaXauto$ Fondui 
aukojo:

S. Augonis — $10, H. Če
pas — $10, Baltic Realty & 
Insurance Agency — $25,

RADUO PROGRAMA
Bernausią Uetuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
A stoties WL¥N, 1360 84- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc- veikia sekmadie- 
nia*s nuo 1 iki J .30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

kuri paaiškino Kaziuko mu
gių pradžią ir tradicijas. 

Trečiojo aukšto salėje iš.

vai
gykla. vadovaujama D. Liz 
denienės, kuriai padėjo V

statinėti stalai buvo apkrau-j Kriščiūnienė. D. Zikienė. A 
ti Įvairiomis gėrybėmis. Čia; Hodges, B. Mitkienė. G. Ba
didį pa-isekinią pirkėjų tar
pe tuiėjo gintarai, audiniai 
ir sidabro papuošalai. Labai 
gražių ir vertingų šios rūšie; 
gaminių buvo ištatę X. Lin- 
gertaitis ir J. Aukštikalnie
nė.

Židinio stalą puošė nema
ža austų juostų, staltiesių, 
gintarų, Vilniaus verbų, lė
lių ir kitų vei ty bių. Traukė 
akį M. Kvedarienės iš New 
Jersey puikūs audiniai.

R. Manomaitis buvo išsta
tęs skoningus ra;omojo sta
lo papuošalus.

Skautai parodė ir savo 
medžio darbus — koplytė
les, miniatiūrine: kankles 
li.akides ir kt. Visa tai buvc 
labai greitai išpirkta.

Šioje Kaziuko mugėje pir
mą kartą buvo įrengtas 
mainų stalas, kur už mažą 
užmokesti galima buvo pa
sikeisti išaugtas uniformas, 
pačiūžas, slide-. Taip pat 
buvo galima užsisakyti ii 
Skautu Aidą.

Pilkėjai išgraibstė ir vil
kiuku gražiai pagamintus 
paukščiams inkilėlius.

Gražu pasisekimą turėjo 
ir piešti atvirukai. Čia pasi
žymėjo R. čere-kaitė, Ras- 
tonvtė ir špakevičiūtė.

Traukė dėmesį ir paukš
tyčių laimė šulinys bei Ra
ganų namelis, padalytas iš 
pyragaičių ir saldainių.

Vykusiai išpaišytas Vyt. 
Dilbos planas atvaizdavo 
draugovės dvasia, c stalo su
tvarkyme apyniai buvo ma- 
tvti gražios Matulaitienės k 
fil. Vidusdrienė: pastangos 
ir ju su nauv’tytėmis darbo 
rezultatai.

čiulienė, L. VVeingortienė
I. Veitienė, Auštrienė ir ki
;os. Buo ir „Grandies“ v v •>
ų tvarkomas baras.

Naujovė buvo skautų būk 
'e įiengta skautų kavinė, tu 
rėjusi didelį pasiekimą 

Buvo ir vaikų darželis 
kur skaučių globai buvo ga
ima palikti mažuosius. 

Skautininke Paulina Kai
vaitienė šiais metais žiūro
vams pateikė vaidinimą 
'Paparčio žiedas“, kuri j 
pati ir parašė. Čia dalyvavę 
net 44 vaidintojai. Juo. 
ivarkyti padėjo G. Budrec- 
kienė ir R. Bačiulis, muzika 
pritaikė ir atliko A. Lineer- 
saitienė, dekoracijos Vyt. 
Dilbos, apšvietimą- A. Ba-

i Po koncerto Gražina iri Telieka tiktai pasigėrėti 
inžinierių aukos veiksniams į Juozas Bakšiai Aldonai 'gražia G. ir J. Bakšių ir A.

Vasario 16 d. proga Bos-'Dvarionaitei pagerbti suren- ir St. Santvarų iniciatyva 
.or.o ALIAS ikyriaus inzi- * WTiiimjjnwiinumnmiiw>i«ini«iisnn—

LiIXkhZ-SENIAUSIV LIETUVIŠKŲ RADUO PROGRAMŲ N.A.

menei ir Lietuvių Fondui. ;
Po 100 dol. aukojo J. Sta-- 

taitis. J. Vasys, J. Rasys. ;

A. ir A. Januškos — $30, A. J Bkalo reikalais kreiptis | . 
ir B. Monkevičiai — $25. J. Baltic Florists gėlių ir dova- 
ir A. Starinskai — $30, J. ir krautuvę. 502 E. Eroad- 
A. šilimai — $15, S. šmitie- So. Bostone. Telefo- •
nė — $15, P. ir A. Žičkai —’nas AN >0489. Ten gauna. ; 
$15.

Visiems aukotojams Tau
tos Fondo vardu reiškiama 
nuoširdi padėka.

tr K«4»ivta

75 dol. — Br. Galinis.
Po 50 dol. — A. Vasys, dr. j 

f. Gimbutas. Vyt. Žiaugra.’ 
3r. Makaitis, R. Veitas, B. į 
.'eitas, Č. Mickūnas. L. Ru-, 
Jžiūnas.

Po 45 dol. — Vyt. Izbic. 
:as, V. Kubilius.

Po 40 dol. — J. Štuopis. 
'. Vaičjurgis.

35 dol. — A. Girnius.
Po 30 dol. K. Barūnas, J. 

Dabi ila, J. Čereška, Vyt. Ei- 
kinas.

Po 25 dol. — J. Mikalaus
kas, D. Ivaškienė, K. Nenor
as. E. Manomaitis. E. Cibas 
V. Ser.uta, D. Šatas. R. Bud- 
eika, Z. Gaveli , J. Kuncai- 

tis.
Po 20 dol. — Alg. Kriš

čiūnas. R. Briekus, A. Lap- 
-ys.

15 dol. — J. Dačvs.

42 METŲ SUKAKTIES

KONCERTAS
1976 M. KOVO (MARCH) 28 D., SEKMADIENI

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos III aukšto salėje
2-3 vai. popiet — LINKSMOJI VALANDA: lietuviš
ki valgiai — dešros, kopūstai, pyragai, visokie ska
numynai — ir nėrimai

............................... .. Po 10 dol. — Ant. Kris.
muco. Kostiumai P^ut: (čiū j Balčiūnas, 
vaidintojų mamyčių. : Tautos Fcndui Po?tonr

Už visą tą nepaprastą pa-1 iiet inžinieriai paaukojo 
•engimą padėka priklausė f 890 dol.. ALTai — 225 dcl. 
visiems, prie Kaziuko mugės f LB — 135 dol.. Lietuviu 
uasisekimo prisidėjusiems. | fondui — 195 dol.

VILIJOS MOTERŲ KVARTETAS, vadovaujamas Liudo 
Stuko ii N. Jersey, kurį girdėsime Bostone pirmą kartą.

PAIEŠKOMA
BRIGITA VAITKEVICICTfi, 

dirbusi Vilniaus universitete.
Paieško buvusi jos bendradar

bė. dabar gyvenanti Lenkijoje..
Prašoma atsiliepti ar pranešti 

adresu:
J. Bigelis,

12.38 So. 581 h Avė.. 
Cicero, III. 60650.

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

- 5i -adijo programa trans 
liuojama sekmadieniais ii 
rtoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 ▼. 
popiet

Dažau ir Taisau
I Namus ii lauko \r rajuje.
" Lipdau popierius ir Uiaa J t 
viską, ka pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriauc-ią 
medžiaga.

JONAS STARINSKAS 
220 Sarta Hill Avo. 
Dorchester, Maaa.
TaL CO 6-5854

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
bū8 Broadrray 

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

::
•• -

::< I -1 1 I< I 
:: 
:: • I

Dabar lauksime ateinančių! viso inžinieriai sunuko- PROGRAMA prasidės 3:30 vai. popiet
metų

K. Nenortas

LITUANICOS V TOMAS 
RENGIAMAS SPAUDAI

Encyklapedia Lituanica 
leidėjas J. Kapočius turi vil
ties, kad lietuviškosios enci
klopedijos anglų kalba 
oenktasis tomas bus paruoš
as ir atspausdintas iki šių 

metų vasaros atostogų. Bu
vo tikėtasi šį temą parengti 
anksčiau, bet ne visi bend
radarbiai laiku atsiunčia pa
žadėtus straipsnius. Tai 
daugiausia ir lėtina LE lei. 
lyklo? darbą. •

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

UTHTANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... 86 — 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas S6 —

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

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

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759 į

tBALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

TeL 268-6030
S97 E. Broadsray, So. Boston, Mase.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
* Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
Ir nuo nelaimingų atsitikimų.
-• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

jo 1445 dol.

Buvo susirgęs J. Gaidelis

Pastaruoju metu buvo 
sunkokai susirgęs komp. Ju
lių- Gaidelis, kuris jau grį
žo iš Camey ligoninės ir ti
kisi vėl pradėti ruoštis gegu
žės 1 d. choro koncertui. •

PARENGIMŲ
KALENDuKiw»!5 |

Kovo 28 d. 3:30 vai. So.į 
Bostono Lietuvių Piliečių' 
d-jos III aukšto salėje Min-i 
/.ų radijo koncertas.

Balandžio 24 d. 7:30 vai. i 
/ak. L. Rėzos 200 metų su-į 
nakties paminėjimai Kultu-i 
/os klube, Tarptautinio Ins-Į 
titulo patalpa e. į

Balandžio 24-25 dienomi 
kaučių Židinio rengiama 
iailininkų Irenos Griežės ir 
Zyt. K. Jonyno kūrinių pa- 
oda So. Bostono Lietuvių 
čiliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos- 
ono Lietuvių Piliečių d-jos 
II aukšto salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer- 
as.

Balandžio 26-30 dienomis j 
Lietuvių Savaitė Massachu-i 
'etts gubematūros rūmuose, j

Gegužės 1 d., šeštadienį. į 
7 vai. vakare punktualiai i 
South Bostono Lietuvių! 
Piliečių d-jos III a. salėje 
Brocktono lietuvių šv. Kaži-’ 
miero parapijos choro kon
certas.

Gegužės 16 d. 4 vai. po 
j 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.

Elena Vasyliūnienė pasveikins radijo programą 
42 metų sukakties proga
Dainuos VILIJOS KVARTETAS, o taip pat ir solistas 
LIUDAS STUKAS. Bu; ir duetų. Akompanuos SAULIUS 
CIBAS
įžangos auka suaugusiems — $3.00, pensininkams studen
tams ir jaunimui — $2.00

Visus maloniai kviečia
STEPONAS ir VALENTINA 

MINKAI

SAVAI1 RAST I S

Nepriklausoma

LIETUVA
in for m uotą ssanytoju^ np»f pasaullmu* » l»«t»-.iasu«siao 
įvykius, deda aaug ir įdomių nvot^auKŲ Ir atvirai pasilaka 
apie vi>u«; mu»ų visuomeniniu.' bei kohitriniu* klausinius, 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku įkyriu, kuriame bukta- 
me abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yru dinamiška musą iū> 
rivijos laikraštia. Iešką* naufn henHmdarMu bei W?»n. vt- 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

I h d^h ia • aph Si a.aųA a i

SLA Si’SIVlENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau S0 metą lioiarlą
jo 4suKi»» ta* SZrTfNIS BlUONUS 
carlama

SLA—didžia ošia lietuvių frateraalioš crgaaiisdja — 
duoda gyvybės aMtandc lt ligoje padaigą, kori yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS netaiko peta* o teikta 
patams rimus savitarp'nės

SLA— jau turi daugfau, kaip ‘.ris
kapitalą, tad jo apdrasuk tikra ir 
lietuvia čtagaii gert jsaMą klasių 
apdrsadaa ano $100.00 Bd I10JMŪM

8LA—jaunimui duoda gara Tsepemąją
domment lasuraaee, kad jaoauelb gantą plataus 
aukitojo mokslo skndljime ir

SLA—duoda V AIKAMS ir jatmtmHmi
apdraudą: oi gl.000.00 apdrendoe tik 18.00 mokea* 
šio metam.

SLA—AKGIDSNTAL* APDBAUDA aaodtal 
amžiaus amnentaa refcMMmdaojama 
klebą ir draaglją nartams. Ui 8L000J0 
Išs apdraodon mokestis |L00 | metas

SLA—kuopos yra dangnmole Sstnvfą koloniją- KrsipkMs 
» kuopų ve*kėjua. Ir 'ta plačiau poaiiklns apta 
SvsiYieirijtmo darima.

Geoeite jpans Matas mfovmseljaą jslgs 
paraiysfto:
Utknantan AlHaaes sf Aamtea
>07 Wsnt SOtk tamst, Nsr Ynrk. N.Y. 10001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para. j Amerikos Lietuvių Taryba,
«ė Jurgis Gimbutas ir Juo. j 30 metų Lietuvos laisvės ko. 
<a« Danvs, 464 psl., daug j voje (1940-1970), paraše 
iliustracijų, kieti viršeliai, j Leonardas Šimutis, daug L 
u.na $12.00. iliustracijų, 500 psl., kaina

Balys Sruoga musų atsi-5
Palikimas, poeto Fausto 

Kirsos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knygs. ku
rią spaudai paruošė Stasy.? 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila,

minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
<roje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so. 
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

TAU, UETUVA, Stepo* 
ne Kairio, 480 pel., kai* 
na $2.00. t

DIENOJANT, Kipro Bie> 
•inio. 464 psl., kaina....$2.00 

PENKTIEJI METAI, Kip
to Bielinio, 592 puslapiai, Į Kaina $7.00.

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

Yuina .................. $2.00
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 $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj,

parašė Stasys Michelsonas,

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da. 
lis. Be kitų dalyku, čia telpa 
Įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl, kaina

gausiai iliustruota, 500 psl., I kaip ir I dalies — minkštais 
kaina $4.00. (viršeliais $5, kietais $5.50.
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Vietines žinios
i na Veitiene (tel. 698-1990), Klasikiniai filmai Bostono . Filmai bus demonstruoja- bejoti, kad 1977 metų nekil- 

I dėl jų eventualaus paskoli-; Meno Muzie iuie mi Meno Muziejaus salėse, nojamo turto mokestis bus
Šiuo metu ruošiamasi Lie-‘nimo. i J i Įėjimo kainos: muziejaus pakeltas, tik dar nežinia,

tuvių Savaitei Massaehu-į .... * Kovo 2-27 Bostono Meno nariams $1.75, studentam— kiek. Jis sako, kad pakėli-
setts gubernatoriaus rūmuo-! Be čia prašomos visuome- Muziejuje, Huntington Av.,- $2.00, nenaria-m* — $2.25. mas gali siekti 15-25dole- 
se (State House) badandžio;nės paramos Bicentennial bus rodomi kadaise buvę! . . , rius kiekvienam tūkstančiui.

DĖMESIO!

BALTŲ KONCERTAS 

BOSTONE

j 26-30 dienomis. Norintieji i komitetas negalės tinkamai garsūs ”juoda-«balta“ klasi- 
Švedijoje ir kitose valstybėse, . prisidėti darbu, aukomis, atstovaut Ma sachusetts lie- kiniai filmaL
susilaukdama labai gerų mu-j į,atarin?ais’ ar i^kantieji in-
zikos kritikų Įvertinimų. j P™?™

Paskutinis šio sezono kon-i • -'VS I dinatorių Longiną
certas įvvks kovo mėn 28 d ’ Bostono lietuviai maloniai švelni (tel. 444-7499) ar i 
3 vai. p.p. (sekmadienį) Lon-; liečiami aukšto meninio khu? Bicentennial komiteto 
gy School of Music salėje,»8io koncerte daly vauti. pianus.
(1 Follen St., Cambride). j į Sekantis posėdis, į kuri

Programoje dalyvauja žy- MINKAI PRAŠO i Į^čiami visi suinteiesuo- 
4 • • *- m, • tk i 1 tieji, įvyks s. m. kovo 2o d.mi estų pianiste Maaja Dues-i šeimininkės, kurios nore-' g val. vak So. Bostono Lie-

berg. Baigusi muzikos moks
lus Lawrence Universitete ir 
Manhattan muzikos mokyk

tu paremti seniausias lietu- tuvių Piliečių d-jos patalpo- 
vių radijo programai Nau- se 
jojoj Anglijoj 42 metų su

tuviams Amerikos 200-jo 
gimtadienio šventėje.

m. dr.

Kas tais filmais domėtųsi 
ir norėtų juos pamatyti, dėl 
smulkesnių informacijų te
gu skambina tel. 267-9300.

Mokėsime didesnį mokestį

Pasak Bostono vicemajo- Pajuokos bijo net tas, ku
rą Sullivaną, jau netenka a. ris jau nieko nebijo pasauly. 

5=

— o

loję, praeitais metais gavo kaktuvių proga, kovo 28 d.! Komitetas taip pat skel- 
yra pašomos iškepti kugelį, i kad J\s stengiasi išgauti 
p\ragą, ponėkų, knistų, tor- galutinį leidimą suruošti lie
tu, ar tai, kas geriausiai se- tuviškos spaudos parodai} 

.kasi. ir atnešti į metini kon- Bostono Centrinėje bibliote-Į 
Koncertuose reiškėsi kaip! eellą Ptskimadienį kovo 2g koje Copley Sųuare. Preli-i

solistė ir akomponiatorė, to-;(| j Bostono Lietuviu ' minavimai.-žygiai šiuo reika- į 
del labai dažnai ji girdima; Piliečiu d-įa, III aukšta. j bi jau atlikti. Tam tikslui
New Yorke radio ir televizi-i v \ . ?. , komitetas renka visus lietu-'

Nevalgykite namie si sek- spausdiniu? (knygas,’
brošiūras, laikraščius, žur-

stipendiją ir toliau savo stu
dijas tęsė Hannoveryje (Vo 
kietijoje).

jos programose, kurioms va- ma(|ienį įet šiame parengi--
dovauja Įžymus dirigentas, me j)a įtinkite, nes šeimi- 
David Randoiph. įninkės Monika Plevokienė

Nemažai savo rečitalių ji k .1°^ pagalbininkės ruo-ia 
turėjo Amerikoje, Kanadoje, dilius pietus.
Vokietijoje, Prancūzijoje,. S. ir V. Minkai

nalus), išleistus Massaehu-' 
setts valstijoje. Turintieji 
tokių ypausdinių. prašomi 
susisiekti su Algirdu Mitku
mi (tel. 969-1190) arba Ire-

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas r&ujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertė*

• 2-1 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILjECiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETUVIŠKA PICA I
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1035. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps. •
— VOKIŠKAS ALUS 4

— JAUKIAI IšDEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS :l
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACLV LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieni)
NIO 12 VAI.. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(Balandėliai, k'igtiis, dešros, kopūstai ii Irt » 

Atsilankykite ii būsite n-aioniai nestebint*.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore Ei—

i

COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP.

144 Milbury St

ftORCESTER, MASS.
ToL SW 8-2868

yra yienintelė oficiali įstaj- 
ga Worce*tery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces- j
kurio į Lietuvą ir kita* Rusi- ‘ 
jo* valdoma* sritis- Čia kai*

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

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir lotų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labu žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senu parvir»la ir negir
ta*.

Už nosies ne tik jaučiu* 
vedžiojau

Nerasi medžio be Sakam, o E. KARDELIENĖS DAINŲ į 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

Plood Sųuare 
3ardware Co.

Saroiafau N, J. ALBKMA 
*28 EAST BROAJi VA* 
€m.UT« 9CSTON. MASS. 

J'ELiJ>ONA8 8-414*
Bunjamio W«cns Dalai 

PvpMro- 8iao<MM
Stlčiaa Laagaura

Vto-'iUe reiknenyt eamam 
EcUunanya ptumbcriaau 
V>aoH« fotfcta*

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP • DINIS
OPTOMETRiSTA? 

Valandos:
nuo 9 tai ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nenriftnama 
447 BROADWAY 

Seuth Boston, Mam

Knyga yra geriausias žmogaus draūgasĮ

, Ę 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ftantaodams tiktai vaistus, tipildotno gydytoją m 
eeptus ir turime visu* gatavua vaistu*.

Jei reik vaistą — eikit t ttetaviiką vatatiną.
Sav. Eznanoel L Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tristanas AN MOSO

Nuo 9 vai. ryto IU 8 vnL v„ ttsfcvrus šventadienias tr sekm 

mnMSMsnooooooeoooesoooeaooooooooooonni

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

□ Krosnies, aptarnavimas
□ AutomatinuApilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

S k ambink ite

268-4662

Peter Maksvytis
Csrpsntsr & Bt9dsr 
•9 Choreli Street

M. Miliau, Haas.
Atlieku Hmm patetarmo, tume* 
to Ir proiaktaHuio darbas tt km 
ke Ir TMuja, gyreaamu namu I 
Manio pastatu, pasml J«uą reika , 
leviniu. Saukite visados IU t va* | 
landų vakare,

Telefonas: 0964075

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvoodį Ma. 02062 

TeL 762-6732

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

Paštu

TOL, AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,436 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TeL 580-7209

w W W — — — — — — ~ — ~ —--------

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mas*. 02127
Skambinkite 268-2500

ŠAME AT

AYEAR

r ***■ csmr«Mn4iooei

topodtStOOOl

681j~s-61#,*~
60(^5%
5.473-5’fc
TbsFsdsrsI
CSTtlfiCStBS S
eartifieatu fundi providsd rsts ri
WIXnOr EWvs m I
and 90 days intsrnt is forfsited.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. 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-tuooius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigahm.

Reikale ra tarnautojais galinta susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,000,000

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

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
-»

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
c/o

Trans-AtlanticTradingCo

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

393 We*t Broadvray, P.O.B. 118 

So. Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

-a: igfc ul

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mas*. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio sinn- 
čhun įvairius siuntinius į Lieta 
vą kr kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai nedaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap* 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią via 
tilkit gamyboa ir importuotą 
prekią ii kitą kraitą visai ie* 

kainomis. Be ta, siųstis- 
maistą, pinigus ir galite už

sakyti ją gamybos prekes, čia 
suatakMte pinigus, o gimtais 
tau vietojo galis pasirinkti už* 
sakytas prakas.

Taipogi tarpininkaujame psr 
tem tikras įstaigas atsikviesti 

ita pas savo į svečius 
apsigyvenimuL 

lliekamas grei
tai ir sąsiningaL Atsilanką įsiti* 
kiantis. Vedėjas A. Schyrinski į

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kanas Rusijos

garantsotas
Prekės parduodamos nuio* 
miatomis kainomis.
Galima užsisakyti rubBų 
certifikatus, autoasoMltaib 
šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TaL 2684068

t r »




