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suvis is senos bfrdankos
J JONĄ IR AUŠRĄ JURAŠUS

Vilniškė „Tiesa“ paskyrė net pusę puslapio Jurašams 
prakeikti. Pagalbon pražiodino net Virgilijų Noreikų.

Kad sovietinė spauda pik
tai reaguos į iš okup. Lietu
vos pasitraukusius meninin
ku Joną ir Aušrą Jurašus— 
galima buvo seniai tikėtis. 
Bet šį kartą vilniškė ”Tiesa“ 
Nr. 84 iš savo berdanko šo
vė net per garsiai, kietai už- 
kim'usi vamzdį tokiu pro
pagandiniu pikiu, kuris pra
skydęs turėjo pataikyti net 
į kelis taikinius.

Pirmiausia, abu Jurašai 
e.ą paskutiniai ”svoločiai“, 
nes Lietuvoje taip gerai ga
lėję gyventi — turėję pui
kias kūrybos sąlygas, — o 
atsisakę tarybinio tpyrago ir 
pasitraukę pas buržuazinius 
nacionalistus. Dar blogiau, 
kad ten ėmę šnekėti per 
Radio Liberty, o tas radijas, 
kaip ir visi kiti radijai, — 
tai Amerikoj Centrinės 
žvalgybos finansuojamas 
balsas... Čia tai ^jau tikra vel
niava!

Ta proga pusės puslapio 
straipsnyje „Tiesa“ Išefcai- 
čiavo viską, ką tik sovietinė 
KGB žvalgyba jai pateikė. 
Atitinkamai supainiodama 
faktu* ir laiką, išmislus ir 
teisybę, kad tik Jurašai bū
tų labiau apsmaluoti.

Taip kitko, „Tiesa“ visai 
nenori žinoti, kad Radio 
Liberty lėšas paskyrė ne 
CIA, o pats JAV kongresas 
be jokių paslapčių.

Kad Laisvės Radijas yra 
antikomunistinis, to nerei
kėtų ”Tie;ai“ nė įrodinėti, 
nes tai žino visi jo klausyto
jai. kulių po šio straipsnio 
tikrai bus dar daugiau.

Bet „Tiesą“ ypač piktina 
Aušra-Marija Jurašienė ir 
štai dėl ko:

„Ji didvyriais daro tuos, 
kurie pamišę puola po trau
kiniu, girti užsimuša auto
mobilyje, kurie, netekę pro
to, skaldo akmenis ir juose 
ieško filosofinio akmens. 
Jos stabas — Aleksandras 
Solženicynas, kuris nori Ta
rybų Sąjungoje atkurti mo- 
narchfją... Tasai Solženicy
nas, kuris įtempimo mažini
mą vadina nesusipratimu, 
didžiausia Vakarų klaida.“

Deja, kažin kodėl tik ta
me tarybiniame rojuje, ir y- 
pač Lietuvoje, gabiausieji 
mokslininkai, menininkai ir 
humanistai taip dažnai „iš
eina iš proto“, puola po trau
kiniu, nusiskandina ar būna 
kažkokios „pagalbinės ran
kos“ pastumti ant bėgių bei 
nuskandinti?

Tikrai, Auira-Marija Ju
rašienė ir Jonas Jurašai A. 
Solženicyną vertina taip, 
kaip ir tie Vakarų šviesiau
sieji protai, kurie jam sutei
kė Nobelio premiją.

tirštinti, į ją įvelia ir žinomą1 
solistą Virgilijų Noreiką, 
kurį ta proga irgi pražiodo.' 
O anot V. Noreikos:

t

„Menininko padėtį visuo
menėje lemia jo talentas, 
pilietiškumas, at sakomybės 
T0;ynei, visuomenei supra-' 
timas. Kas to nesupranta — < 
nueina klystkeliais ir degra-• 
duoja kaip menininkas, nori j 
ar nenori to, tampa imperia-j 
listinės propagandos įran
kiu.“

Iš tikrųjų, V. Noreikos 
minimas „pilietiškumas“ 
ra „kompartiėkumas“. o

Pasaulinė (Baltą Santalka. kurią sudaro estą. lat vią ir lietusią aukščiausieji veiksniai. Lietuviams 
į ten atstovauja Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komitetas. Santalkos valdyba kasmet keičiasi. 

... . .. _. ’ Šiemet ją sudaro lietuviai. Nuotraukoje Santalkos susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kairės į dešinę:
i Sovie- (liet.). A. Lejina (lat.), A. Anderson (estas), dr. J. K. Valiūnas (liet.), t’. Grava (lai

tų Sąjunga Tie faktoriai le- vfa,b L i>leer <estasL A Lajini (latvis); stovi: P. Saars (estas). D. Hazners (latv.), G. Meiero- 
mia daugiau negu talentas. vi<s (l»tv.), J. Simanson (estas), E. Vallaste (estas), A. Sabalis (liet.). A. Vedeckas (liet.), H.

.....................................i Raudsepp (estas).
Minėtą straipsnį pasirase t 

„Vytautas Tytuva“, nes tik-'
ra pavarde, matyt, net ir ta- UŽ ką komunistai__ Ji • • jr_ «• . • g_  i *rybiniam žurnalistui 
gėda jį pasirašyti.

buvo!
baudžia?

J. Jurašo paskaitos , Prašo išleisti
i

Illinois universitete Tomą Venclovą

BoštoTFiibiic LiSfai?,
Uthnanian VMri? 
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VAKARŲ EUROPA STOVI PRIEŠ
SOVIETINIO DURTUVO SMAIGALĮ

Nepaprastas Sovietų Sąjungos ginklavimasis ir jos 

karo pajėgų koncentracija Europoje kelia pagrįstą Va

karų valstybių susirūpinimą. Jį dar didina Amerikos pa

syvumas ir auganti izoliacionistinė nuotaika.

Kaip Ne\v York Times 3825 kcvos lėktuvų. Ir visos
bendiadaifbis Drew Middle- 
ton ra o, Vakarų Europa ;u 
didėjančia baime stebi ne
paprastai greitą Sovietų Są
jungos ginklavimąsi ir karo 
pajėgų koncentravimą euro-i

tos pajėgos yra rengiamos 
ne gynybai, o masiniam puo
limui.

Britų žvalgybos duomeni
mis. nuo 30 iki 40 sovietų

ninėie dai vie bei sateliti- i lėktuvV fabrikų per metus 
niuose kraštuose O toji so.|iPagamina nuo 900 iki 1000 
vietinių ginklų kiekybinė įov°s .lektuvi* lr 700 heh“

.persvara darosi dar pavojin 
gesnė. turint gaivoje JAV 
pasyvumą, Vak. Europos 
ekonominiu- sunkumus ir 
net politinėje srityje vieny
bės stoką.

JAV žvalgybos žiniomis. 
1976 m. sovietai prie jau čia 
turimų pajėgų dar pridės 
1000 kovos lėktuvų, 700 he
likopterių, 3000 tankų ir

Sovietų tankų gamyba 
yra 3000 per metus, šie skai
čiai toli pralenkia JAV lėk
tuvų ir tankų produkciją, 
ne;' 1975 m. Amerika pasi
gamino tik 651 tanką, o šiais 
metais užplanuota 869.

Be to, NATO narių rūpes
tį didina ir sovietinių gink
lų modernizavimas. Pavyz-

4000 šarvuočių kariuomenės džiui. jų tankai T-72 dabar

CIA apsaugojo nuo 

atentato
už tai, kad jis atkakliai ko- 

Kaip buv. JAV krašto gy- voja dėl totorių teisės grįž- 
nybos sekretorius Melvin t i į Krymą, iš kur Stalinas 
Laird savo straipsnyje Rea- ,1944 m. visus totorių* ištrė- 
der’s Digest žurnale rašo,
CIA žvalgyba du kartu ap-

! Omske (Sibire) komunis- Pietinio Illino'jaus univer- Jaunas ir gabus rašytojas 
j tų teismas nuteisė pustrečių sitete praeitą pavasarį buvo Tomas Venclova, negalėda- 
metų sunkiųjų darbų sto-; suvaidintas Algirdo Lands- mas versti sa . c kūryba Lie- 
vyklos totorių Džemilevą betgio veikalas „Penki stul-' tuvoje. prašo leisti jam iš- 

pai turgaus aikštėje“. Vai-! vykti į užsienį, bet tokio lei- 
dinimas turėjo pasisekimą, Į dimo negauna.
todėl šiemet, balandžio 30 į Garsusis JAV dramatur- 
ir gegužės 1-2 dienomi? te- į gas ArtUras Milleris kreipė- 
nai pat s tatoma Antano; į Lietuvos komunistų par

koj ’ Škėmos ’ Ataraxia“, kurią . tjjos j sekretorių P. Griške- 
v3»" i režisuos Arnold Kendale.

kilnojimui.

Tie patys informacijų šal
tiniai sako, kad šiuo metu 
Sovietų Sąjunga Europos 
srityje turi sukaupusi 1.1 
mil. karių, 36,400 tankų ir

rne j Sibirą.

Teisme vienintelissaugojo nuo teroristų pasi ... A .! u^ios liudininkas atsisakėkesmimo žymius politinius i.. ... , ,liudyti, kad Dzemilevas 
šmeižia Sovietų Sąjungą, ir 
atšaukė savo seniau duotus 
melagingus pareiškimus. Jie 

! buvę tardytojo išprietvartau-

asmenis.
Vieną kartą teroristai bu

vo suplanavę rinktą JAV 
valdžios pareigūną, o antrą 
kaitą — 1973 m. kovo 3 d. 
Manhattane išsprogdinti Iz
raelio premjerę Goldą Meir. 
kai ji lankėsi New Yorke.

Laird sako, kad Izraelio 
premjerei nužudyti buvo

ti. Bet teismą? vis viena 
Džemilevą nuteisė.

Teismo sekti buvo nuvy
kęs ir akad. Sacharovas su 
žmona, bet jų į salę neįlei
do. Dėl to kilo susirėmimas

parengtas automobilis, ku- - su policija. Sacharovas davė 
name buvo tiek daug sprog- antausį poHdninkui. Nuken- 
menų, kad butų žuvęs kiek- į lėjo ir Sacharovienė. 
vienas žmogus 100 jardų ra-

Vilniuje Valerijui Mare- 
sinui atimtas ketvirtadalis 
algos per 6 mėnesius. Jis, 
mat, „įžeidęs“ teismą, atsi
sakydamas liudyti gruodžio 
mėnesį nuteisto Kovalevo 
byloje (kuris gruodžio mė
nesį nuteistas 7 metu- kalė
ti ir 3 metus tremties), pa
tvirtinti, kad Kovalevas jį 

Muitų komisija pasiūlė pra-ė padauginti ir platinti 
pakelti importuojamų batų Solženicino knygą „Gulago 
muitą, nes iš užsienio įveža- archipelagas“. Taip liudyti 
ma apie 40G batų ir dėl tos reikalavęs prokuroras, 
vietiniai batų fabrikai bank-j ~ „ , . . —
rotuoja. darbininkai neten-' 0 Maskvoje teisė Taptau-
ka darbo. {tinęs Amnestijos Maskvo

_ ... skyriaus sekretorių Tverdo
. kordas atsisakė tą j chlebovą ir nubaudė jį pen-
komisijos nutarimą tvirtinti, j kerius metus Sibiro trem. 
Jo nuomone, suvaržius im- (tjes jį kaltino dėl Sovietų 
portą, nukentės vartotojai (Sąjungos šmeižimo, dau- 
bus aukšto? batų karnos, j giausja už ukrainiečio Plius- 

AFL-CIO prezį Meany y-' čo gynimą. Mat, Tverdo- 
importo ; chlebovas sakė, kad psichiš-

diuse. Sprogstamoji medžia
ga buvusi sovietinės gamy
bos.

Prezidentas už batų 

importą

Ta proga, dekanui prita
rus. universiteto lėšomis at
vyksta ir Škėmos 
Kristina.

ncių. užtardamas T. Venc
lovą ir prašydamas jį išlėk
ti. Jis pabrėžia, kad piliečio 

duktė teisę išvykti iš savo valsty
bės garantuoja ir Jungtinių 

Helsinkior» i • «. • ... Tautu charta, irPakviestas ir neseniai is ...T. . . , .... i susitarimas.Lietuvos atvykę? režisierius'
Jonas Jura :as, kuris kas va-į tas Millerio raštas T. 
karą po spektaklio įvertins{ V enclovai kiek padės, dar 
vaidinimą ir palygins su So-. nežinia, bet Millerį „Litera- 
vietų Sąjungos spektakliais.! tumaja Gazeta“ jau įrikia- 

a , ... , vo i šaltojo karo kurstytojus,
Be to. jis balandžio 30 d. nor fjar nesenjai jjs ten bu- 

skaitys dvi pakaitas teatro vo jabaj gerbiamas. o jo vei-
fakulteto studentams ir kaiaj statomi ir Lietuvoje, 
mokslo kandidatams. Jos 

1 bus pakartotos ir gegužės 1 
dieną.

Ir ateity tarnaus 

Maskvai

Kubos ir JAV-bių

pasigąsdinimai
Kubai įsivėlus į Angolos 

• vidaus karą, Jungtinė. A-

Ir komunistai bando 

grąžinti JAV protą
Kaip žinome, Kksingerio 

(patarėjo Sonnųnfeldito pa
reiškimas Londone JAV 
ambasadorių konferencijoj, 
kur jis „taikos labui“ siūlė 
sumesti i Sovietų S-gos gerk
lę visą Rytų Europą, suši
lau kė čia aštrios kritikos, ir, 
Kissingeri- buvo priverstas 
tokios politikos išsiginti.

Bet daug įdomiau, kad 
tą „Sonnenfekito doktriną“ 
nepaprastai piktai puolė ir 
•komunistinės Rumunuos 
dienraštis Scinteia. Partijos 
sekretorius Comel Butica 
4.000 žodžių straipsnyje

yra apginkluoti 122 mili
metrų pabūklais ir yra sun
kiausi, kokie iki šiol buvo 
kovose vartojami, o lėktu
vai SU-17 ir SU-19 yra taip 
pat nepaprastai patobulinti.

NATO vadovybės atkrei
pė savo akį ir į sovietų ka
riuomenės didinimą Centri
nėje Europoje. Sakoma, kad 
jie pastaruoju metu prie tu
rimo -kaičiaus dar pridėję 
apie 150,000 karių.

Šio ginklavimosi anali
zuotojai atkreipia dėmesį ir 
į tai, kad Rjrtų Europon 
slenkamos ir ginklų bei a- 
municijos atsaigos, jų san
dėliai, kad būtų galima 
skubiai aptarnauti, karines 
pajėgas, kai jos dideliu grei
čiu veršis pirmyn...

Vakarų kariniai specia
listai nė kiek neabejoja, 
kad Sovietų Sąjunga gink
luoja i ne taikos labui ir 
Europos frontas stiprinamas 
ne karui su Kinija.

Europiečiai kol kas dar 
guodžiasi amerikietiškųjų ar 
savų ginklų kokybe, jų di-

K. . . s, . . . , merikos Valstybės ėmė jai Neseniai pasibaigė Čeko- . . jeį,
slovakuos komunistų parti- * han(|ytų darJkur n0,į
jos kongresas. Jis paliko va-
dovauti tą patį centro komi- tokjas avantiūras jniotis. 
tetą ,u pirmuoju -sekreto-, a ni<kt> )rarf.
r.um Gustavu Husaku pnes-^ kokjos tos

a [galinčios būti, ypač vykdo-
Husakas ir per Ček-oslo- mos be kongieso sutikimo, 

vakijos sovietinę invaziją iš Tad net JAV žurnalistai ė- 
liko ištikimas Maskvai, tad mė tyčiotis, kad tie grasini-
jai tarnaus ir ateityjej | mai tesą tik tušti žodžiai.»
— — , ------- , I Dabar prasitarta, kad

' prezidento įsakymu galima 
Štai už ką baudžia „lais- be kongi eso sutikimo užmi-

rikoje ar Pietų Amerikoje į

kritikuoja Ameriko? tokios 
krvpties politiką ir giria dėsniu taiklumu, moderniš- 
prėz. Fordą, kad jis nuo to-i kais elektroniniais įrengi- 
kių Sonnefeldto svaičiojimų mais. Bet vargu jie gali pa- 
atsiribojo, pabrėždamas, jog
Amerika visada palaiky
sianti Rytų Europos tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
siekimus.

Taigi, net Rumunijos ko
muni tai stengiasi grąžinti 
Amerikos politikieriam pro
to likučius.

sigirti savo karių geležine 
disciplina ir jų -kaičiumi. 
Be to. dar didelis klausimas, 
kaip Europos konflikto at
veju prašnektų Amerikos 
senato ir kongreso pilvūzai.

(a griežtas batų
suvaržymo šalininkas. Jis kai sveiką Pliuščą paguldė 

Beje. „Tiesa“, norėdama Į reikalauja nustatyti, kiek psichiatrrnėn ligoninėn ”gy- 
savo užtaiso smalą dar su- batų galima importuoti. ;dyti“.

viausiame iš laisviausių“ 
kraštų — Sovietų Sąjungo-

nuoti vi:us Kubos uostus.
Į tai reaguodamas Castro

je. Čia tokie teismai pusę! paskelbė, kad tokiu atveju 
Amerikos susodintų į kalė- Kuba vėl priimsianti JAV 
jimus. [ oro piratus.

Gali sustreikuoti 

gumos darbininkai
Jungtinių gumos darbi

ninkų unijos vadai leido u- 
nijos prezidentui paskelbti 
streiką 4 didžiuosiuose fab- 
? ikuose, jei. žinoma, nepa 
vyks šalims susitarti.

"Pravda“ kaltina

j Kissingerį
i „Pravda“ kaltina Kissin- 
[gei į, kad ši kišąsis į Sovie- 
i tų Sąjungos vidaus reikalus 
[ir laužąs Helsinkio susitari
mą, įspėdamas Vakarų Eu- 

I ropos valstybes, ypač Italiją 
į ir Prancūziją, neįsileisti į 
vyriau y bę komunistų. Tai 
esąs taip pat tų kraštų vi- 
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Puslapis antras

KO SKAITYTOJAI PAGEIDAUJA? nors priešingoms, kritikos 
dogmoms nusilenkęs Jakštas- 
Dambrauskas?

PAS ITALUOS SOCIALDEMOKRATUS lATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
Kovo 13-16 dienomis Florencijoje jvyko Italijos So-1 

cialdemokratų partijos kongresas. į kurį buvo pakviesti 
rašo: 'Čiurlio- ir Rytų Europos socialdemokratų partijų atstovai. Vidu-Klauseikis

Kiekvienam laikraščiui gyvas kontaktas su savo skai
tytojais yra nepaprastai svai bus dalykas. Ir ryšys? ne tik
su tais prenumeratoriais, kurie laikrašti skaito ir tyli, bet . . T> * o a tt- •• i i * m T) ,. . , .... nio laikais lietuviai tik akis no ir Rytų Europos Socialistų Unijos delegatas T. Pro-*,ypač su tais. kūne įvairiom progom rašo redakcijai lais- . .... . , - , . , . , ,, , . , , .. .4 v-f ♦ • • • krapštėsi pažvelgimui i savo kopowicz pasakė sveikinimo kalbą, kuri buvo plačiai ap-

M. VAtttJLAITIS ♦

SOUTH BOSTONO LIETUVIAI 
AMERIKIEČIO AKIMIS

Atsivertus šviežiausią*)}, laisvalaikio, lėšų ir sugebė
tų namų re- 

dažymui, 
popieriais, 
(pabaltie-

kus, reiškia savo nuomonę, vieno ar kito straipsnio min-
čiai pritaria ar ją kritikuoja. E tokio "pokalbio“ su savo,^ Tad nenuostabll kad 
skaitytojais laikraštis gali išgirsti visuomenės pulso plaki-

ir į kitų tautų kultūrinį gy- rašyta Italijos spaudoje. Jis pareiškė:

"...Mūsų partijos yra priverstos veikti egzilėje. nes balandžio 30 d., "National Simu dali• T • 1 Ta* sKvre

visais savo skaitytojais.
Deja, redakcijos gaunamų straipsnių ir laiškų susi 

krovusios "atsargos“ bei išmestų popierių krepšys liudija
kad, ir geriausiems norams esant, su visais skaityto- į. .. * . ... ~ . viavu<,ju : dešiniaia noliti-jai; žengti koja į koją ne visada įmanoma ir net „e visa-'tebūtų buvęs (paties Gurbo- e ame ^zrieje^ musą edes nutrfat pas.p. do jaunesnę “LL >
da veita nio vaizdžių įssireiskimu!) amonių bangomis, vengrais po 1956 m., čekais ir lenkais

'vystykluose“, o dėl to, kad po 1968 metų. Rusijos socialdemokratų nauja organiza- 
lma !ta meno koncepcija, kuriai cija, kurią sudaro disidentai, atsiradę egzilėje. taip patMat. labai dažnai kuris nors vienas skaitytojas

, „ šitokio vie o pripažinimo
nio spektro pusę. Gero zo- darbščiais, tvarkingais, šva- 
dzio jame lietuviai sušilau- lji)ieiiaĮs lietuviai jau 

jau nebe pumą kaitą. senja; užsitarnavo. Užsitar-kia
primygtinai reikalauti, kad visas laikraštis atstovautų tik i jakštas-Dambrauskas pasida- prisijungė prie mūsų Unijos. (Tuo betgi nenorėčiau teig- navo ne tU.rv-t- v H fk k", ~ t’- - autoriaus speci-
jo vieno pažiūrom ar nuomonei bet kuriuo klausimu. O, įvg ieįste neleido jam Čiurlio- Helsinkio konferencija kuri Maskvo nuomone le- i orientacijos spauda apie !sk“liami dypūkai ,
be to dar ir ta io nuomonė bent kelis kartus nėr metus l • neiainKio Komerencija, Kun, MasKVO. nuomone, ie- orientacijos spauua apie įet (a)D pat n- senieji atei-

’ J ,nio suprasti. Beveik ne vienas galizavo jos grobį Europoje, turėjo pagreitinti mūsų kraš-1mus atsiliepia palankiai. Ši- vjaj piliečių Klubo na-
j modernesnis, laisvesnis lite- sovietizaciją. Mūsų kraštų konstitucijos yra keičiamos,' ta taisyklė. jei ir kada apy- rjams he abejo, bus malonukeičiasi ir visaip raito-i.

tas
ir mo- 

Bifcad-
klau imu yra santūresnis, kad jis neragina tokių "tautos seikejancio Jaksto-uam- stebėjome Lenkijoje drąsių protestų bangą prieš tuos Iway gatvėje.

brausko paramos. O kad ne ( Man of the Year )| Būtų dar geriau> -
straipsnio autorius būtų pa-

išdavikų“ išmesti iš visų organizacijų, boikotuoti šeimy
niškuose susitikimuos ir jau beveik paskandinti. Bet štai,

i

patsai nuvažiavęs į Lietuvą, po pusmečio tas pat "skais- 
turis patriotas“ jau graužia redaktoriaus gerklę, kodėl 
šis neraginąs nei senimo, nei jaunimo Lietuvą ko gausiau 
lankyti ir kad tuo klausimu jo laikraštis tylįs... Na. o prie
do — dar atsisako prenumeravimo.

Ir lygiai tokių pat "visuomenės nuomonės“ at tovų 
yra su kardu bėginėjančių tarp "organizuotos“ ir "reorga
nizuotos“ Lietuvių Bendiuomenės. taitpe dviejų Čiurlionio 

... galerijų, taipe Alvudo ir Montessori, tarpe Dariaus La- 
. pinsko ir Chicagos Lietuvių Operos ir, žinoma, — tarpe 

Vliko ir Altos, pasiryžusių nukirsti kaklą tai vienam, tai
• kitam pirmininkui. Tai koks gi laikraštis suspės tokiam 

skaitytojui atstovauti? O tada gauni laiškeli: "Prašau jū
sų laikraščio daugiau nebe iuntinėti, nes jis eina klaidin
gu keliu.“. ov

Čia jau nė neminime tų, kurie | laikraščio skiltis 
verkte veržiasi net su savo šeimyniniais ginčais, reikalau- 

r: dami. kad redaktorius būtų jo asmeniškoje byloje už pre-
•* numeratos mokestį pasamdytas advokatas ir tei ėjas.

Bet įdomiausia, kad dar atsiranda ir tokių skaitytojų, 
kurių vieni stato sąlygą, kad laikraštis būtinai įrodinėtų, 

_ jog Dievo nėra, o kiti — kad Dievas yra... Tokios temo? 
visada buvusios labai aktualios seniau, tad, girdi, kodėl

- dabar tuo klausimu visiškai tylite? Tokiu atveju jau be-
— veik garantuotai prarandami iš karto du prenumeratoriai.

Šia proga tenorėtume pasakyti, kad mielai sutinkame 
spausdinti paskirų skaitytojų laiškus visi e m s rūpi- 

r* mais klausimais, bet negalime ir nenorime kraipyti pagrin- 
„ dinės laikraščio linijos pagal kiekvieno skaitytojo 

valandinę nuotaiką ir jo pageidavimus, net jeigu jis atsisa-
kyfų iš mū ų skaitytojų šeimos.

Pagaliau supraskite, kad plačiajai lietuvių visuome
nei net gyvaplaukis bazdoje ne-ukrata, ar Texaso trijų 
asmenų lietuvių kolonijos pirmininkas savo iždininką pa
vadino durnius, ar tas iždininkas garbingąjį pirmininką 
plačiai žinomu paleistuviu.

Laikraštis turi savo pagrindinius principus, kurie 
*’ formuoja ir jo nugarkaul|. Jis nėra nei šiukšlių dėžė. | ku-
* " rią galima kiekvienam praeiviui nusispiauti, nei smulkių 

’ asmeniškų sąskaitų tvora, kurioje gali kiekviena? i-lipin-
w ti saivo plakatą.

Taip mes iki šiol manome ir linkime savo skaityto- 
* jams tai suprasti, kad jie nenorėtų per daug.

X tadt“Z vienpusiškai keitimus ir ryžtingus reikimus sąa„čs - gi Kudirk?; <6
„JS aisves, la,lsve’ profesinėms sąjungoms, žodžio laisves.ir(,975 m ta gal.bg teko Da.

laisvos informacijos. Deja. Vakarai nekėlė protestų pnes nje] patrick Moynihanui). kalbėjęs ne tik apie Piliečių
Žmogaus teisių tolesnj apribojimą Lenkijoje, gal būt. dėl v . ..... .. * ., Klubo pastato (gal ir kiek

Kai «mzioji Amerikos aupint;ni. > ”„wbmnm9«

siaurai galvota, puikiai rodo 
jokiai dvasinei vergystei ne- 
pasfdavusio kritiko Kl. Jur- 
gelionio pavyzdys.

Lyg ir stebėdamasis, kodėl 
Cvirka ir Korsakas “niekinę 
ir biauroję“ Čiurlionį, Klau
seikis toliau rašo: “Bet kai 
Cviika ir Korsakas "Tėčiam 
Fronte“ apie Čiurlionį rašė, 
laikai jau buvo kiti (suprask: 
nebe vystykliniai Jakšto- 
Dambrausko ir paties Čiur
lionio gyvenimo laikai. M. 
Dr.), tad sunku suprasti, ko
dėl anuodu taip rašė“.

, „ . . A abejotina) "modernumą4spauda užsimena apie lietu- u . CVQ,TZ , t-, j ,. . .. , ... ». . . , . , . , _ net svai niausią apie tai, KadKod Eunotpa yra padalinta, negalime turėti tikros tai- .vius. paprastai tai būna po- lag pastata.. vra jetos lietu-
kos. Kaip galima išspręsti mūsų kraštų problemą- Būdami litinių žinių ar komentarų1 vju_ Q r "taj ? v-50 mjes_
socialistai, negalime tikėtis sprendimo kariniu konfliktu, kontekste. Gi šį ykį gavo- tePo __ kultūrinis centras.
Vienintelė viltis yra evoliucija Sovietų Sąjungoje. Tuo' me vietų straipAnyje So. Kokioje gi kitoje Ša. Bosto-
pat laiku mū ų viltis — jūsų pagalba, pagalba i? viso i Bostono temomis. no vjet0je beveik kas savai-
socialistinio ir demokratinio sąjūdžio lai va jame pasau-[ Žurnalistas Francis Rus-(tę, o kartais ir dažniau, 
lyje. Kiekviena diktatūra ir kiekviena tironija yra vieno- ’ sėli rašo, jog "po Antrojo vyksta koncertai, paskaitos, 
dai bloga, ir todėl mes, socialistai, privalome prie? jas pasaulinio karo | So. Bosto- parodos, nekalbant jau apie 
kovoti net ir tada. kai jos yra prisidengusios klaidingu l nU atriedėjo pabaltiečių vi os eilės organizacijų vi- 
vardu ir spalva. Kovodami už demokratinę santj. arką i banga. Šiandien vienas iš sokius posėdžiu? ir susirin-

to, kad tai vyksta Sovietų imperijoje...

Čilėje ir Ispanijoje, neturime užmiršti ir Rytų Europos 
likimo. Deja. dar yra tokių, kurie vienybė? vardu norėtų 
užmiršti šimtus milionų žmonių, įjungtų | Sovietų bloką, 

nesunku jje norėtų užmiršti tragediją milionų solženicinų darboManding, visai
sprąsti, kodėl anuodu taip stovyklose ir net norėtų nutildyti laisvųjų socialistų egzi 
rašė. Juk jiedu buvo pasisa- jėje ba]Są Tačiau mes galime priartinti dieną, kada visos { 
vinę savo meto maskvinės diktatūros buš nušluoto? iš mūsų kraštų ir kada triumfuos 
kritikos normas, kurios ir ne- demokratinis socializmas tiktai per glaudesni solidarumą, 
leido jiems kitaip apie Ciur- ^^taj demokratinio socializmo santvarka gali užtikrinti 

laisvę ir soęjalinj teisingumą visiem?!“
J. V.

1 didžiausių ir moderniausių kimus. 
pa?tatų ant Brodvės yra Lie-1 7a prasme ir nėra visai 
tuvių Piliečių Draugijos. Pa- tiksli žurnalisto Russell pa- 
bailtieciai įsigijo aplūžusius 5taba. kad lietuviai didžiau- 

n didžiausią savo sją ,,avo )aiko ir energijos 
dal| skyrė namų taisymui. 
Nors turime gerų, dorų "gas-

ČIURLIONIS IR MARKSISTAI

lionį rašyti. Jei Cvirka Čiur
lioniui priskyrė “mistišką, 
pūvančią, nesveiką dvasią“,; 
tai dėl to, kad jojo plunksna = 
buvo, taip sakant, nulieta į 
Kremliuje. Tad ko nors “sun- i 
kaus suprasti“ čia kaip ir ne- i 
būtų. Į

J--------------"f---
Paraštėje įdomu pašte- kymu 194d metais Katyno 

bėti, kad tasai beveik visuo- miške, netoli Smolensko, 
tinai Ciurlionyje imatomas buvo nužudyta 10,000 lenką 
“mistiškumas“ vienus skatina barių belaionų. Neseniai pa. 
jį girti (prisiminkime čia toki , kad tokn* Katyn^
romantišką Vaižgantą), o ki buta lr (’a“?iau- 
tus, kaip Cvirka su Korsaku Praeitų metų gale Angli-
- ji pasmerkti. į°ie . Gibbon ,B1,eido

knygą, kun oje raUo, kad to
ls kitos pusės, galima, su- kia? lenkų karių masines žu- 

prasti, kodėl ir “tarybiniai“ dynes komunistai |vykdė ne
kritikai apie Čiurlionį šian- Į tik Katyne. 
dien atsiliepia palankiai, l Autorius savo knygai pir- 
Dalinai tai dėl to, kad sian- kartą galėjo panaudoti 

Į Britanijos atstovo Lenkfjos

rus žiaurumų kaltininkus ir padorių“, besirūpinančių tik 
JU pagalbininkus. savo šeimos ir namų reika

lais, didelė mūsų tautiečių
Paminklas Katyne dalis bent vienu laiku suge-

TEISYBES NEPASLĖPSI
Šiandien niekam nebėra į buvo žinoma, kad sovietų 

paslaptis, kad Maskvos jsa- komisija melavo, vi ą kaltę 
dėl tų žudynių suversdama 
vokiečiams. Autorius mini 
net vieno aukšto Anglijos 
užsienio reikalų ministerijos

Anglijoj gyvenantieji len- bėjo atiduoti duoklę tiek 
kai sumanė Katyne pa£ta- privatinei, tiek ir visuome- 
tyti paminklą. Tą sumany- pinci - kultūrinei sferai. Net 
mą parėmė ir kitur gy<enan- šiandien, kada mūsų jau
tieji lenkai.

Įdomu pažymėti, kad tam 
sumanymui priešinosi kai 
kurie anglų sluoksniai, net 
anglikonų bažnyčia. Tai vi?

ne nioji karta didele dalimi 
išsibarsčiusi po priemies
čius, o mūsų viešoji veikla 
pastebimai sumenkusi, lie
tuviai visgi tebesudaro kul
tūriniu atžvilgiu pačią jud
riausia So. Bostono "etninę

Be daugybės grynai proginių teigiamai iškeliamas Čiurlio- 
ir banalių straipsnių, praėjusieji .. t
Čiurlionio metai iššaukė ir vieną n,° kurybmis genijus , J. 
kitą įdomesnį pasisakvma. Prie Klauseikis “Naujienų“ 1975
tokių tenka priskirti J. Klausei- m 282 nr. rašo: “deja, ne 
kio rasin,, tilpusi spalio men. 9 d. .... . . .
“Nauiienose“. Jame Klauseikis visada lietuvių taip vieningai
stebisi, kodėl tam tikri jo pami- gerbtas ir vertintas Čiurlio- 
nėti rašytojai savo laiku visiškai . .. 
neįvertino Čiurlionio. Man gi nis '
raibti %ltaay"»ikėtlik' Zmoma' iia niek0 nuosta- 
Tą savo nuomone tuojau para- baus. Argi tokie Petras Cvir- 
šiau “Naujienoms“. Kadangi jos Ra bei Kostas Korsakas, lais-
spausdino, darau išvadą, kad nie- va vaba įsikinkę į bolseviki- 
kad jau ir nebespausdins. Todėl nės estetikos ir “socialistinio
atiduodu jį “Keleiviui“. Žinant, realizmo“ vadeles anuomet 
kokie santūrūs, tiesiog šilkiniai I’eanzmo vadeles, anuomet 
paprastai būna “Naujienose“ dar perdėm kategoriškas ir
straipsniai, joms šis rašinėlis pa- stangrias, būtu galėję su pra s- 
s i rodė galbūt per drąsus. ® . ‘.T .

JI/ Dr ll ,r P®™’!1’ tokj nežabotą in
dividualistą, kaip Čiurlionis?

kartu su sovietiniais nusikal
tėliais teisme, kuris teis vo
kiečius už tokius pat nu
sikaltimus (jis galvojo apie 
Niurnbergo teismą), bet, 
sako. reikė? sėdėti ir tylėti.

Tame teisme sovietų pro-
___ T o__ i___________ kuroras buvo iškėlęs ir Ka-

die "socialistinio realizmo“ į Britanijos atstovo Lenkfjos j lyno klausimą, bet vokiečių 
koncepcijas formuluoja kiek i užsienio reikalų ministeri-1 advokatas Stamer savo ar- 
jmantresni intelektai negu joje, 0 pat jr vajg.! gumentais prirėmė Ruden- 
Stalinas. Prisideda ir kitos tybinių įstaigų iki šiol sle- ką prie sienos... Katyno 
aplinkybės. Viena, Čiurlionis: piamus raštus, todėl ji? pa-! klausimas buvo išimtas iš 
jau gana seniai miręs, ir nuo j skelbė daug iki šiol nežinotų j teiimo darbotvarkės ir nu- 
savo gerbėjų nebegali atsi- faktų. (tylėtas.
ginti. Antra, Čiurlionis yra 
artimiau draugavęs su ano

dėl tos detentės, noro nesu-i (Cinuilį iimiJOLCi ijvo « • .9 « -j-) . • iiauoją į/vriuny
pareigūno pareiškimą. kad,!F^.intl k asįyos- Bet visos jej nebūtų lietuvių,
girdi, nepatogu bus sėdėti Jlutys. esančios pasalintos, gQ Bostonas pa i darytų

ir paminklas būsiąs atideng
ta? gegužės 3 d.

Toks pat ir estų karininkų 
likimas

Elmar Lipping Novoje 
Russkoje Slovo dienrašty 
paskelbė, kad 1942 metais 
Norilske komunistai nužudė 
300 ten kalinamų e-tų kari
ninkų.

- iŠiais dokumentais pasirė-’ Gibbon ne tik davė naujų 
męs, Gibbon tvirtina, kad jrodymų. kad Katyno žudy- 

meto socialdemokratais ir ra- teisybę apie Katyno žudy- nes ivykdė sovietai, bet jis
oac likorolinoiA or boiriiriii . •___ _ ii • • _ • _sęs liberalinėje ar kairiųjų 
spaudoje, o mes žinome, kaip

nes žinojo visi, kam tas rei- pirmas paskelbė ir apie pa 
kėjo žinoti, bet ji sąmonin- našias lenkų karių masines 

sovietai šiandien savo rei-j gai buvo nutylima. Puikiai žudynes netoli Bologoje sto- 
kalams išnaudoja pažanges-1 ___________ ties ir Dergači, arti Charko-
nius, sočiai iškai sąmoninges-Į vo (Ukrainoje). Pirmoje
nius praeities žmones (nežiū- • raį kadaise susilaukė už Men- vietoje buvo nužudyti kari-
rint kiek jie būtų šlykštėjęsi įdėlio ir Einšteino pasmer- ninkai iš Ostaškovo stovyk-
bolševikinės rūšies totalita-įkimą. 0 antroje — iš Staro-
rizmu). Trečia, šiandien Čiur-» . .x , . belsko.. . _ x. . . Butu įdomu kitąsyk pla-

JO darbus mačiusiųjų Kad ir pavėluotai, bet vislionis

Džiaugdamasis, kad 1975- Argi butų galėjęs laikyti ji‘ mas kultūrinius Maskvos ko

. . ,x.. . ,čiau panagrinėti sąveiką tarp nan ir paveiu
jau yra taip plačia. PrlP»zl^estetiniųkon<.eįK.jjų pohtinių daugiau teisjibės apie sovie-

Ta! J. ^rO sąlygu ir Čiurlionio vertini- 
r lietuvių kritikos tradicjo-me mon„ Te.smgas buvo v.enaa

je, kad Čiurlionio pasmerki-:.,.’* r Klauseikis savajame,

tais metais taip "įvairiai ir kuo kitu, o ne "dekadentu“, 
Įvairiose išeivių kolonijose toks nemažiau griežtoms,

misarus išstatytų panašiai pa
juokai, kurios mokslo komisa-

o aš poetas, eiliavęs,
kad Dievo malūnas malat

: lėtai, bet smulkiai. Jo gimo? 
Mykolas Dranga ; atskiria tikrąją teisybę, tik-

šitajame rašinėlyje.

TEN YRA IR LIETUVA

Praeitame numeryje iš
spausdintoje "Socialdemo
kratų kronikoj“ Vid. ir Ry
tų Europo? Socialistų Uni
joje dayvaujančių socialistų

kultūrinė dykuma.
Didžiojoje spaudoje ir 

populiariojoje sąmonėje So. 
Bostonas vis atspindi airiš
ku kampeliu. Įdomu, kad 
"National Review“ kores
pondentas Russell tai nuver
tina. tardama *. jog abejojąs, 
"ar airiu kilmės amerikie
čiai sudaro daug daugiau 
negu trečdali gyventojų“. 
Me? nuo savęs galime tarti, 
kad airiu matomumo prie
žastis glūdi tame, jog jie 
sugebėjo | savo rankas su
imti visą politini savivaldy
bės aparatą ir tuo būdu pa
statyti kitu.' | šešėH. O lie
tuviams kenkė ne tik tai, 
kad jie nesidomėjo vietinės 

įsigijimu,
partijų sąraše praleista Lie- ... 
tuvos socialdemokratų par-Į 1po’1?n^f’. .
tija. kurios atstovai ten da- »’ tai. kad jų visuomem- 
lyvatfja nuo pat unijos pra-’ n.® “ kultūrinė veikla, ueziū-
(IZ1OS.

temėi drėbėjimm Gi'ntemalo- 
lje tesite 39 ftektindeft. Dėl jo 
iuvo apie 23,000 Smonių, o .w- 
Seistų yra apie 75,000.

— o —
SocidH/dai .Austrijoje, parla- 

meitte turi 93 atstojus (5O.J,lr'r 
visų atstovų). O Suomijoje 
atšovus (25^1 visų atstovų).

rint kokia be galo |vairi ir 
intensyvi ji bebūtų buvusi, 
nepralaužė savosios etninės 
grupės, savosios parapijos 
ribų.

Todėl amerikiečių didžio
sios spaudos akis, jei ir pa
stebi lietuviu švarą ir pilie
tiškumą. dažniausiai nepa
stebi to kultūrinio gyvastin
gumo. kuris — bent mūsų 
akimis! — mus taip ryškiai 
charakterizuoja.
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Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin ii Lietumi!

AMERIKIEČIŲ NAMŲ TECHNOLOGIJOS 

PARODA SOV. S-GOJE

Penkiolika mėnesiu po i- 
vairius Sovietų Sąjungas 
miestus keliavo amerikiečių 
paroda, vadinama "Techno

Skaitykite 
šias knygas

Niekas dėl to nesuabejo- 
i ja, nes tai kasdieninis reiš- 
» kinys.

Ir staiga kažkas iš lietuvių 
gidą garsiai užklausia:

— O kodėl jūs tokių pa
rodų nesumokate Lietuvoj?

— Todėl, kad mūsų val
džia nepripažįsta Lietuvos 
inkorporavimo į Tarybų Są
jungos sudėtį! — taip pat 
garsiai atsako gidas. Mano 
kaimynas jau norėjo ploti, 
bet staiga nuleido ranka? ir 
apsidairė, ar kas nepastebė
jo tų jo pastangų.“

i
BOSTONIEČIŲ AUKOS LB RINKIMŲ REIKALU

,. a _ . Praeitame numeryje į LB
Amerikos Lietuvių Tarybos D. , . . _ . Jj ir 1 

skyriaus surengtame Lietuvos Kiną m ro » Ko-
Kubos diktatoriui C atro nepriklausomybės atkūrimo pa-1 misijos skelbimą rinkimų 

įsikišus į Angolos liaudies t K minėjime j reikalu jo paskutinioji pa-
laiivinimą“, ir prez. Fordas.
ir sekr. Kissingeris ėmė grū
moti. kad JAV tokių “rovo- _ _
bucinių misijų“ nepakęsian- čaplika?*?. *.. ? *.. T $100.00

KODĖL AMERIKA 

NEĮVEIKIA KUBOS?

vasario 15 d. aukojo:

Jadvyga Tumavičienė su 
šeima ................................ $150.00

Eleonora ir Aleksandras

ru ai labai stebisi, kai paro
dos aiškintojai atvirai kal
ba ir apie amerikietiškojo 
gyvenimo ydas ar trūkumus.

logy for the American H o-s Mat, sovietišku požiūriu tai 
me“, o rusiškai pakrikštyta, būtų jau beveik ”savo kraš- 
“Technika i žizn v SšA“. j to išdavimas“, už kuri toks 
Joje buvo rodoma amerikie- sovietinis gidas būtų griež
čių namų modeliai, naujos tai nubaustas. Be to, ameri- 
statybos medžiagos, Įvairūs, kiečiai įsitikino, kad Sovie- 
vidau? įrengimai ir gyven-, tų S-gos žmonės žino apie 
tojui teikiami modernios1 Amerikos bedarbius, bet vi-

Lietuviai sovietų architektų 

valdyboje

Sovietų S-gos architektų

čios, kad Kuba'galinti skau-l 
džiai nukentėti, tuoj pajusti 
to savo veiksmo sunkius pa
darinius.

Tada kai kas spėliojo, 
kad galinti būti paskelbta 
Kubos blokada aiba tiesiai 
pradėtas puolimas ar bent 
baudžiamais bombardavi
mas. Ta proga laikraštiniai 
strategai jau apskaičiavo ir 
Amerikos karines pajėgas.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų 11 da. 
us. Be kitų dalykų, čia telpa 
domios studijos apie poetus 

Leoną Skabeiką it Joną Aia. 
į. Knyga 374 psl., kaina 

kaip ir 1 dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 ipsl., kaina minkštais 
viršeliais $6.50. kietais — 
$7.25.

Dialogas sa kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Versmė* ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Amerikos lietuvių politika, 
parašė dr. K. Šidlauskas, j- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psi., kai
na $1.00.

Tiesiant kelią Lietuvos

straipa, * (prasidedanti 
džiai* “Norintieji balsuoti 
paštu...“, pakliuvo per Idai-
<k.

RedakcijaSteponas Janeliūnas .. $75.00

Po $50.00:
Sandaros 7 kuopa, dr. Joseph 

Mikalionis. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-ja. ir G. ir A. Stapu- 
liniai.

O. ir A. Bartašiūnai .. $30.00

Po $25.00:
Kun. A. Baltrušūnas, Longinas 

Izbickas, P. Janavičius, Stasys 
Lūšys, Kennebunkporto pranciš
konai, Sandaros Moterų klubas, 
Skrabulius, Tamošaičiai ir Zikas

Po $20.00:
Ona ir Antanas Andriulioniai, 

Ona ir Kazys Adomavičiai, A. 
Andriušienė, H. Gineitis, N. ir 
A. Griauzdės, O. Ivaškienė, Ma
rija ir Jurgis Jurėnai, Vincas 
Kazakaitis, Julija Leščinskienė, 
A. Lizdenis, dr. Bronius Mikonis, 
P. Paliulis, Račkauskas, Teresė 
Stankūnaitė, Jadvyga Škudzins- 
kienė ir J. Špakevičius.

Po $15.00:
V. Andriukonis, D. Giedraitis, 

J. Januškevičius, A. ir J. Januš-

NEW BRITAIN, CONN.

LB apylinkė* metini* 
susirinkimas

Kep o 28 d. Šv. Andriejaus 
lietuvių salėje įvyko LB 
New Britaino apylinkės na
rių susirinkimas, kuriame iš
rinkta valdyba ir aptarti ki
ti reikalai.

Susirinkimą pradėjo LB 
apylinkės įpirm. Vincas Vil
činskas, kuris pranešė apie 
valdybos nuveiktus darbus. 
Sekretorė Aldona Plečkai
tienė perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, o apie 
kasos stovį pranešė ižd. Ka
zys Zavickas.

Be to. buvo pranešta, ka< 
valdyba išleido anglų kalba 
virimo receptų knygą “Bi
centennial Cookbook“. Ji 
suredagavo Marija Elena

valdyboje yra 174 nariai, iš j kurios tuoj pat galinčios Ku
bą sugniuždyti. Mat, ši da 
bar komunistinė sala yra 
tik 90 mylių nuo Floridos 
kranto. Beveik pačioje Ku
boje — dar ir Amerikos ka
rinė bazė. Taigi šį nepaken
čiamą kaimyną galima visiš
kai užblokuoti, subombar
duoti ir net okupuoti. Tam

jų 4 Lietuvos architektų są-1 
jungos atstovvai: V. Čeka-

technikos patarnavimai. , siškai nieko negirdėję apie Į jau kas, A Rasteika, A. 
Kokį įspūdį sovietų pilie-Į bedarbiams teikiamą pašai- -prindys ir G. Valiulis.

čiui ši Amerikos technolo- į 1’4- žino apie didelius mo- , 
gija padarė? kesčius už aukotąjį mokslą ’
... , . .universitetuose, bet — nie-

Apie tai dabai paranoja ko apje -ja gausjaj dalina
mas stipendijas ir pan.

Daueiausia antiameriki
amerikiečių spaudoje tos 
parodos gidai ir administ
ratoriai. Iš tų pasakojimui
galima spręsti, kad dageli; ę - ngke. T buvo ir 

piliečių neCRejo., ia tnjkd toju
kad tokių .patogumų Amen- - An5erikos

nes

Gavo garbės raitus

Konservatorijos profesorė 
ir styginio kvarteto narė 
Kornelija Kalinauskaitė-

(Fledžinskienė (50 metų su- reikalui buvo išskaičiuotos
propagandos paveiktų kakties proga) ir rašytojas ir JAV karinės pajėgos. At- 

- * ’* ’ ii seit, tokiam baudžiamajam

‘koje esama ar kad jais eili
niai gyventojai gali naudo- , 
tis. Be to, parodos aiškinto-1" - 
jai būdavę užversti įvairiais J 
su pačia paroda nesusi ju-i 
siais klausimais, o publikoje i parocją aplankė ir lietuviai 
buvę primaišyta sudėtinių;
agitatorių ir provokatorių, Apie šią parodą esame 
turėjusių uždavinį sutrukdy-, 8^2 ir vieno mūsų tautiečio 
ti parodos gidams aiškini-; laišką, kuriame jis taip kįU 
mus ar per daug klausinė-'. k° rašo:
jančius savus piliečius nu-

! liečia tikrąsias gyvenimo

Stasvs Anglicka? (70 metų 
sukakties proga) apdovano
ti “Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Taiybos Prezidiumo 
Garbės raštu“.

kevičiai, Jungadvičius, B. Krikš 
T“. :—čiukaitienė, M. Mockapetris, P. sure-ciagavo Marija tiem 
žygiui galima butų tram-l Navazetekis,_ M. .Sodeika,^. .Son-Į Vaznedytė. padedama Elz 

bietos Liudžiuvienės ir kitų

o —

ANGLIJA

Lietuvių namų bendrovei 

25 metai

plausiu laiku sukaupti 7 At-jda, O. Vilėniškienė ir A. ir K 
lanto laivyno ’ėktuvnešius.įSi^
11 raketinių kreiserių. 41 
naikintuvą. 31 fregatą, 39 Po $10.00:
povandeniniu^ laivus ir dar;. T. Aleksoms, G. Ambrazie- 
daugybę kitų laivų, ir galas! £,°is p'A'veAo|Ua

Deja, ir po tokių baisių Averka, A.ir A Baikos B. Ba-
, . T . .. jercius, A. ir S. Baltušiai, A.apskaičiavimų ir į|rumoji- Bardauskas, J. Babravičius, K. 

mų, tur būt, net pats Castro Bačanskas, F. Casper, O. Eitas,

Knygos išleista 500 egzemp
liorių, kurių pusė jau išpar
duota.

Vasario 16 piniginę apy
skaitą pateikė Algis Dūda. nepriklausomybei, Vaižgan- 
Paaiškėjo, kad iš rinkliavų to straipsniai, 40 psi.. Kai- 
per minėjimą bažnyčioje, na $1.00.
salėje ir iš bufeto likučio Milfordo gatvės elegijos,

šypsojosi į barzda, nes žino- £• Greėdelytė^ S. Gruzdienė., A. | gauta $779.44. Pinigai pa- didelį susidomėjimą sukėlęs 
ninb,, i, ,uslaitls’M-G,edra,tyte. R. Ka-į gaj aukotojų pageidavimus poeto Jono Aisčio straipsniųjo, kad nieko iš to nebus, rosas F Karosienė, J. Kaškus,i«ttI.ttU?vuuJ9 .

kad Kuba bombarduojama B.ir A. Kamantauskai, J. Kapo-j pasiųsti centrams. ’ rinkinys. Kaina minkštais
gąsdinti bei nukreipti ių <!ė-!tos agitpro^o informacinė, Ki.ssin^,i» žodž.ia^
mesį į šalį. Šia proga paaiš-į priemenės apie parodą &Š ikune sprogsta; ne? ką 8™?*, _Mąrtinoni^ tle2ipatys

„%T . , . , . Londone veikia Lietuvių
Nei mūsų spauda, nei kl- namų akcinė bendrovė, kuri

, , .... l<a.rodą 8 d. šiandien bendrovė turis
kejo, ir kiek sovietiniai pi-, pusės žodžio nezioptelėjo. nuosavus namus ir netoli 
lieciai yra antiamerikir.es Tačiau mūsų liaudis ir pati Londono Sodybą. — vasar-yra
propagandos apmulkinti nėra akla ir kurčia. Iš Vil- namį, kuriame galima gy-

Parodo? gidė Dolores Har-» niaus ir kitų Lietuvos vietų ^.enĮj jštisus metu* 
r°4 sako: žmonės įvairiomis priemo- Uetuvi nainUQį ba_

“Kai tu lankytojams pa-’nemis eme plaukti j Mins- rag k iš/uomojami kai»ba- 
sakai, kad 72 procentai a- j ką» kaip į eudauną vietą. i rįai. Ten yra įrengta ir 

Paroda buvo Minsko sąior- spaustuvė, kurioje spausdi- 
to rūmuose. Iš Lietuvos at- namas Europos Lietuvis, Ni- 
vykusieji į parodą nuėjo ne- ^os klubo knygos ir kiti lei- 
skubėdami, o čia pne įėji- (jjuiaj
mo — eilė ilgesnė, negu ga- N laikraHis nei k Įima įsivaizduoti! Nusitęsusi, j ,nk y^t
gal apie kilometrų... , jo du(x)a namaj bcn(J_

T\ ai ką pi jzrnn milici- j rovė pajėgė sumokėti spau- 
ninkai. Manau, reikia pa-J(j0S skyriaus nuostolį, kurio 
gudrauti. Sakau, kad atva- j bQta $3 465 per 
z:avau iš Lietuvos, mano

Viena moteris ją pakiau-! įaugai ten eilės priekyje, 
susi, kodėl Amerikos mote-į^a^ leistumėte pas juos...

merikiečių turi nuosavus na- Į 
mus, tas faktas netelpa jų 
galvoje. Amerikos gyveni
mas jiems atrodo esąs anar- 
chinis — sergantieji žmonė- 
milžtą gatvėse, nes iiemsį 
neprieinamos ligoninės, c 
aplinkui visur siautėja “piš- 
tailietininkai“, kaip maty
tuose kaubojiniuose filmuo-
Ov •

| ---- -r- - _ -
lr •; Lietuvos konstitucinės tei-

nei padega. J. Matjoškienė, k. Merkis, m7 toms pačioms pareigoms:! sės klausimais, parašė Kob- 
ir naciu ameri- v^e^,Nev??r^nS- J>i«nininku — Vincas Vii* tautinas Račkauskas, 178

klėčių spauda bei atsakingi lr J. Renteliai, SLA Jatnaica'Vicapirm. į“#* ____ ..
nolitikai^nė aiškinti kad kuopa, Simanavičiai,Sim-, t)ud$ų sekr. —Aldona Plet> Nužemintųjų generacijų, 
Amerika Kubo - milti ’ir ins levičienė’J- Stašaitis, K. Stepon- kaitienė, ižd. — Kazys Za- egzilio pasaulėjautos eski-
įveikti negali... į nyla, J. ir J. Ulpa, Vyčių 17 kp.,

. ,'J. Vizbaras, Vaičaičiai, S. Venc- 
Pirmiausia. tokiam žygiui kus, K. Vasiliauskas, J. Valen- 

reikia kongreso sutikimo, tukevičius, Vieškalniai, M. Vait- 
j kevičienė, P. Raškauskas, X. X.■kūno dabartinis pacifistinis, A ir B poviiavičiaį $7.00 

ir net izoliacionistinis kong-.
resas tikriausiai neduos. i Fo

. i K. Adams, V. Bajerčius, J.
Antra, tokią akciją pra-»Bogušis, M. Dapkus, A. Dubaus-

dėjus, viduje atgytų ne tik Įkas- D- Gudienė, O. Girulienė, 
pritilusieji Vietnamo karo iV C. Janehūntenė,

nor? griauna,

viekas, visuomeniniams rei- zai. parašė Vytautas Kavo- 
kalams — Elzbieta Liūdžiu- ’ Ii», 77 psl., kaina $2.
vienė, kultūriniams reika
lams — Juozas Leiberis, 
valdybos narys — Juozas 
Liudžius.

Klebonas kun. E. Gradec-

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. G. Norom, 
299 psl., kaina $4«

EWAKENING LITHUA-
kas pranešė, kad gavęs iš į NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
vysk. V. Brizgio laišką, ku- &nyg4 parašė Jokūbas J, 
riuo painformuojama apie1 Stukas. Ji tinka skaitantiem 

• v . • , iJaKm*na’» T. Janukėnas, E. Ju-.p. v • ; Vnnnrpoj, v n ri c'angliškai ir norintiem susi*protestantai, bet visa gerk-'ęįūtė, V. Jurgėla,, M. Klimka, S. Euchanstinj konp^kui^į Lietuvos praeiti-

metus spaudos skyrius tik 7 
metus davęs 1,836 sv. pel
no, o kiti 18 metų buvę nuo-

rys tokios liesos? Bet čia pat — Čia ^visi is Lietuvos!—? SĮOyngj irdavę 16.322 sv
Į nuodelio. Taigi 
| kultūros reikalams iki šiol

įvyks rugpiūčio 
mis Philadelphijoje, ir pra
šoma aukų.

Apie dabartinę okup. Lie
tuvos padėtį, laisvės varžy
mus ir gyventojų nuotaikas 
kalbėjo Juozas Balčiūnas.

Jam susirinkimas nuošir
džiai padėkojo.

Juozas Petruška, buvęs 
Lituanistinės mokyklos ve
dėjas, pranešė, kad, praeitų 
metų rudenį nesusirinkus 
pakankamam skaičiui moki
nių, Lituanistinė mokykla 
šiais metais nebeveikia...

Be to. jis dar painforma
vo, kad rinkimai į LB 8-tąją 
Tarybą įvyks Šv. Andrie
jaus salėje balandžio 24 ir 
25 dienomis nuo 6:30 v. ry
to iki 12 vai. vidudienio.

Linkėtina LB New Britai- 
į no apylinkės valdybai ir

le imtu Šaukti ir užsienis, |Kazlas, A. Keturakis Jr., D. Ke- 
apkaltindamas Amerika ag- £“'^2:

nė, V. Leščinskaitė, S. Liepas, 
J. Liutkonis, V. ir S. Minkai, 
J. Ovirka, A. Puskepelaitis, 
Račys, P. Račiūnas, G. Razva- 
dauskienė, J. Skabeikienė, H. 
šatkus, Serenis, L. švelnis, O. 
Ulevičienė, S. Vaškelis, J. Wee- 

bių Organizacijos pritari-Jliki, Zailskas, Žiaugra, E. 2iž- 
niauskienė ir šeši pavardės ne
nurodę.

Buvo aukojusių ii' mažesnes 
sumas. Dvidešimt asmenų pažy
mėjo aukoją-ne Altai: Vlikui — 
$70, Tautos Fondui — $85.00, 
L. Bendruomenei — $45.00, Ba
tonui — $25.00.

Iš viso minėjime surinkta 
$2,164.50, iš tos sumos Amerikos 
Lietuvių Tarybai — $1,939.50.

resijos ir imperialistinės po
litikos vykdymu 

Trečia, tokio karinio žy-
kita lankytoja jai tuoj atsa- nelabai draugiškai atšovė Į nuosto!io. Taigi bendrovė i ^Lė^e^mlik^VaNtoi 
kiusi: milicininkas ir neparodė no-1 i Vi sird Praa«u ne *menKo? v aisty

“Tai dėl to k ul na< iuo< m fHu^lau sia tema kalbėti, j y,^ davusi 14.486 sv. lai ciei to, kad pa> juos Ta— ne mažiau poro, va_J* 
maistas yra taip nepapras- i_j„. , . , • PaP] landų teko trepsėti ant snie-
tai brangus, kad nega 1 jo b. vėjuje jr tiesų, — 
nusipirkti. ; ejjgS pikyje ir užpakalyje

Gidas Thomas Iiobertson ■ girdėjom besišnekučiuojan-
sako, kad apie 29 procentų 
parodos lankytojų klausia 
apie Amerikoje prekių kai
nas, apie darbininkų atlygi
nimus. nedarbą, medicinos 
aprūpinimo ir austojo moks
lo kainą, rasinę diskrimina
ciją. laužynus. Pradėjus tai 
aiškinti, dažnai prišoka 
koks agitatorių- ir savo 
klausimais pokalbį su publi
ka sumaišo ar pertraukia.

Daug su rasine diskrimi
nacija susijusių klausimų 
gaudavo gidas negrą- Carl 
Lee. Iš tų klausimų ai-k ė jo. 
kad sovietų piliečiai mano, 
jog vergija panaikinta tik 
prieš penkerius metus, kad

čius lietuviškai.
Po poros valandų pate

kome į sporto rūmu-. Žmo
nių — sausakimšai prisigiii- 
dę. Prie visų įkyrių spūstis. 
Parodos gidai, malonūs a- 
merikiečiai vaikinai ir mer
ginos, atsakinėja į lankyto
jų klausimus rusų kalba, 
nors su stipriu anglišku ak
centu. Tokioje spūstyje 
daug nepakalbėsi, štai vie
nas iii-as klausia:

— Ar tiesa, kad Ameriko
je labai daug gengsterių. ir 
žmonėms gatvėse pavojinga 
pasirodyti?

Gidas smagiai nusišypso

mo, o toji organizacija to
kio veiksmo tikrai nepalai
mintų.

Bet svarbiausia, pradėti 
karą su Kuba — tai beveik 
tas pat. kaip ir su jos globė
ja Sdvietų Sąjunga, nes jau

... . „ . . , tik žodžiu pagrasinus, sovie-nys pastebimas ir Kanadoje.L,. . Kubą‘tuoj pat atsiuntė

IR KANADOJ MAŽIAU 

ŽEMES ŪKIŲ

JAV-joje mažieji žemės 
ūkiai nyksta Tas pats reiški

1966 m. čia buvo 430,000 že
mės ūkių, o 1971 m. beliko 
366,000, bet kviečių produk
cija per tą laiką padidėjo 2 
mil. tonų.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. paraše Jum 
Daužvardiene. kaina $330.

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psl., kaina 
$6, *
ANGLŲ KALBOS GRA- 
MAT1KA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina............... $8.60
Vytautas the Great Grand 

Duke of Lithuania by dr. Jo* 
seph B. Končius, 211 paL, 
psl.. kaina kietais valeliai* 
$3.00, minkitais $2.00.

Lietuvių kalbos žodyną* 
mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio ‘jau seniai rei
kėjo mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

Lietuvi* vargonininką* ii- 
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust
ruota. 304 psl., kaina $5.00.

Kritusieji ui laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $5.00.

Vincas Krėvė savo lafU 
kuose. parašė Vincas Ma-

Altos skyriaus vardu dėkoju 
nemažą skaičių įvairiu tipų»v.is5’??nls aukotojams. Neaukoju-
. «-• * . «imi dar croli cavn ai tirą itoilrtikovos lėktuvų tik dėl atsar
gos.

Tad sakoma, kad reikia

sieji dar gali savo auką įteikti 
man arba Keleivio administra
cijai.

Edmundas CUtas, 
iždininkas

Red. p(t.stal)a. Jau anksčiau bu-
ne Kubą. o pačią Sovietų 

Tris ketvirtadalius kviečių. Sąjungą kaip nors priveikti, 
derliaus Kanada parduoda Į nes Castro daro tik tai, ką 
užsieniui. jam sovietai įsako. Bet tuš

čiais žodžiais, nors jie būtų 
šaudomi ir iš prezidento 
gerklės, sovietus dar mažiau
nugąsdinai negu Kubą.

Taigi, nors ir garsiai nie
ką sumalus, ir išbyra pro 
girnų ausį taip pat tiktai 
niekas...

HAMILTON, ONT. 

Kultūros reikalam* $10,050

Čia veikiantis lietuvių 
bankelis “Talka“ iš 1975 m. 
pelno lietuviškiems reika-

ir sako
negrų tarpe nėra vidurinio-- _ Taip> Amerikos spau
skis klasės ir pasiturinčių, f]oje apje tai esu skaitęs, bet} lams paskyrė $10,050. įstos 
kad jiems nepasiekiamas man pačiam ne karto asme-; sumos vietos lituanistinei 
aukštasis mokslas, o Bosto- niškai gengsterių nei susi- mokyklai — $4,000, Vasa- 
no autobusinės riaušės esąs nej jų matyti. Tačiau no 16 gimnazijai —$2,000, 

čia vieną mūsų gidą aną va- “Kovo“ sporto klubui — 
karą kažkokie užpuolikui 81.000, Londono, Ont.. litu- 
nurengė gatvele . nnisfcinei mokyklai - $750.

visos Amerikos reiškinys
Amerikos Technikos pa 

rodos gidai pastebėjo k r-d

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu. 
meratorių? O juk kiekvie ms naujsM prenumeratorius 
stiprina laikraitj.

vo paskelbtos inžinierių ir kitų! metais taip 'pat sėkmin- 
aukos. Jas pridėjus prie minėji- gai vadovauti ir vykdyti vi
nie surinktų aukų, gausime ben-į SUs užsibrėžtus planus, 
drą sumą Vasario 16-os proga
$4,129.50. Jonas Bernotas

GERIAUSIA’DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-

■ tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa- 
I žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-I sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
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Panevėžiečiai prisiminė 
•avo kankiniu*

Panevėžiečių klubo kovo’ 
21 d. susirinkime dr. Cerš-,
kus laikė paskaitą, kurioje Į 
pavaizdavo 1941 m. Fane-į 
vėžy jvykusią tragediją. Ta
da boLevikai nužudė tris li
goninės gydytojus—dr. Ma
čiulį, dr. Žemgulį ir dr. Gu- 
donį ir gailestingąją seserį 
Kunevičienę. Jie ginkluotų 
enkavedistų buvo ištraukti 
iš operacinės kambario ir 
sušaudyti.

Pa kaltininkas apibūdino 
tos tragedijos aukas, kurias 
gerai pažinojo, nes su tada 
nužudytaisiais dirbo toje 
pačioje ligoninėje. Jis ragi

— Maiki, aš tau pasaky- čiau- užlipo kažkoks spyši- 
siu, kad lietuviškuose susi-'ninkas. Jis, girdi, prieš tai 
bėgimuose nėra jokio pa- dar išbiro zys, kas čia bus 
rėdko. Visokie vakaruškų J pagrajyta. Nu, ir kai pradė- 
rengėjai tiesiog žmogų ap- jo virozyti apie visokius bi-

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti | Keleivio skaitytojų klausimus teisė* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendrt 
nformacinio pobūdžio. Klausimus ir ai 
jakymue spausdinsime Siame skyriuje 
t^USke r^kia pažymėti. kad esate Keleivio

Į -tkaitytojaa.
siusti ticHiog l»-«t

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai M*. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

Tačiau, kadangi Tamsta dar 
nebuvai to darbdavio pa- 

Gyvenu Kanadoje. Šioje -samdymas darbininkas, tai 
apylinkėje labai daug be- jr iš uni jo- jokios pagalbos 

no yipač gydytojų organiza-, darbių. A- jau trys mėne- nesusilauksi.
ei jas smulkiai aprašyti tą į- Į131? ^ąi nedirbu ir gaunu Tamstos kaimyno pasiel- 
vykį ir paskelbti įvairiomis J bef,arbl° PasalP4 <G1V). gimas yra teisiniai smerkti- 

Prieš porą savaičių man nas. Jis gali būti patraukia- 
iš darbo įstaigos paskambi- mas teismo atsakomybėn dėl 
no, kad turi man darbą ir sutrukdymo gauti darbą, 
darbdavys pas mane atva- Tei iniai tai vadinasi ”inter- 
žiuo iąs. Atvažiavo. Susita- ference with an advanta- 
rėm žodžiu su darbdaviu dėl geous relationshiip“ arba 
darbo sąlygų. Buvęs pas ma- ”interference with a cont- 
ne mano kaimynas tą mūsų ractual relationship“. 
susitarimą girdėjo. Patariu pasitarti su vieti-

Mano kaimynas turi savo ??u Kanados advokatu dėl 
giminaitį, atvykusį iš kitos, Sltofk’c galimumo, 

kuris dirba to-!

kalbomis 
Panevėžiečių klubui pir

mininkauja Betfkauska?, ir 
klubas turi 170 narių. Gegu
žės 1 d. B. Pakšto salėje jis 
rengia pokylį.

Parodos
Jų buvo per visą žiemą, o 

ir dabar netrūkstame. Jas 
surengė dail. Bugailiškis, V. 
Šiugždaitė, Ant. Petrikonis,

Klausimas

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psi. ro
manas, kaina $5.00.

Vytautas Alantas, ŠVEN-] Pagairė, premijuotas ro- 
TARAG1S, istorinis romą-1 manas, parašė Jurgis G liau- .
nas, I dalis, 405 psL, kainai * — • - -------
minkštais viršeliais $5.00.

Šventaragis, 11 tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas* 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., irišta. kai
na $6.00.

Naujųjų metų istorija, —
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

Abraomas ir sūnūs.- pre- 
mi j uotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

ROMANAI

da, 270 psl., kaina — $4.50.

IMKITE 
IR t 

SKAITYKITE
MES VALDYSIM PAr 

ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl„ D to
mas 248 psi. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, «•» 
psl., kaina $10.00.

LIETUVOS ISTORIJA.
VI-ji laida, parašė dr. V«jg-
da Daugirdaitė-SruogMOt,

i provincijos, ..v...., ..... 
Vida KriHolaitytė, V. Pet-1 je pačioje specialybėje, kaip! 
ravičius ir krti. Buvo ir įdo-- jr aį Mano kaimynas su sa- 
mi istorinė senosios lietuvių vo giminaičiu nuvyko pas( 
išeivijos paroda, kurią su- mano būsimąjį darbdavį ir*

Ką tik gavome
Devintoji pradalgė, lite

ratūros metraštis, 389 psl., 
kaina minkštai? viršeliais

___ -- - $7.50, kietais— $8.50.
tai tau parodo katiną... jnas^’ atvažiavom j išrinkti atstovai į SLA 59-jį ' _ ! Joje yra 27 autorių poezi-

— Kas gi tave taip apga-| s^vo kontrė-ri Amen- kuris šią vasarą jusi- į?aP.° darbdavys, gal būt,' jOg, prozCs ir kitokio žanro
vo ar suklaidino, tėve? |ką, kad, mums bevalgant Chicagoje. Išrinkti: Pattkėjo jais ir paėmė kai- kūrybos bei straipsnių. Tarp

. steiką ir maišant gyvatinę}^ Kalvaitis, J. Rutkus. K. myn*° giminaity j daubą, o paskutiniųjų įdomūs dr.
su dzmdze, ruskis jau uzka- g^ilauskas ir Bal. Brazdžio- man paskambino, kad jam, Vinco Maciūno 
navo Afrikos juodukus, kad nis paskinta $io sveikini- darbininkas nėra reikalin- ją Vaižgantą, Bronio Railos 
reikia visiems vieningai su- muj geimo programoje. J«-as« Dėl -io nuotykio aš apieMagnyrestorano vaka- 
dėti savo pinigus j vieną ke-į ! daug nukentėjau, tunu daug rienes, į kurias rinkdavosi
purę ir atiduoti tik vienai- Buvo suurinkę šauliai ’ nuostolių ir dabar tebesu be-‘
varganizacijai, o kitai paro- ? Kovo 28 d ivvko nirma- darbis. Į-kritikai, žurnalistai ir kt.

Ar aš galiu iš ko nors rei- ? Lietuviškoji skautija, pa 
Jurgėla.

gaudinėja... Tau žada ant 
steičiaus parodyti levą, o,

molius, vicevočes. fortes. pi
nosimus, paskui dar apie tai,

rengė Draugo laikraštis.

SLA 322 kp. susirinkimas

Sunkiausiu keliu, romą- 414 drI., daug paveikslų, 
nas, parašė Jurgis Gliaudą,
251 psl., kieti viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Kiauros rieškučios, romą 
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Andrius Valuckaa, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuclcas, NE 
MUKO SŪNŪS, n tomas.
128 psl, kaina $4.00.

Ii žemėlapiai, tvirtai 
Kama ....................... . $£

Kad Ji būtų gyva, Emfl$»
jos Čekienės straipsnių rill- 
kinys, 216 psk. kaina $5.00

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė, 664 psi-, 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija New Yorke, 104 psį., 
didelio formato, daug iliūot- 
racijų, kaina $3.00.

Radvila Perkūnas, ištari-

kai nueini ir užmoki dolerį.j kada Žemaitija atgavo vai-į Jig jvy)(0 kovo 26 d Jame ninkag

jam pamelavo, kad neturiu 
tam darbui tinkamų įrankių 

i ir kad aš esu prastas darbi-

Noskandintas žiedas, 15! nė pjesė, parašė Balys SrųD- 
novelių, parašė Juozas Tini- ga. 130 psk, kaina $4.00, 
nis, 200 psk, kaina minkštais Lietuvis savo tautoje, valr 
viršeliais $3.00, kietais — lybėje ir visuomenėje, papų- 
$2.50, kietais $3.75. šė Stasys Baizdukas, 258

Meilė dvidešimtajame psk, kaina $6.00.

— Nugi aną kartą net 
pat: ai Zaciika visiems sa- 
liūne skaitė iš gazietos ap- 
znaiminimą, kad rengiama 
visai lietuvių ir žemaičių 
tautai didelė parė. Sako. bus 
ne tik dešrų su kopūstais, 
bet pasirodys ir muzikantai, 
ką jie gali. Sako, kai užgra- 
jys ant aimonikos, kai už- 
triūbys ir dar kai užgiedos, 
tai 9alės langai išbyrė?, o 
publika nuo krėslų nuvirs 
ant žemės.

— Tai -kas tau tenai nepa
tiko?

prancūzu rašytojai, poetai.
varganizacijai, o Kilai paro-- Kovo 28 d. įvyko pirma- 
dyU. špygą. —- tai mano du- gj., rinktinės susirin-5
slalį. .no.lr. lt£e^° Pasl* kim^s savuose namuose, ku- kalauti .-usdariusių nuosto-, ra’ė
•vai'kscioti At-imenu, sap- rių saiėje telpa per 300 as- lių? Ar reikalauti iš pro-vin-i 332 DS1 su aaugvoe musira-
nuoju. rodos, ant kalnelio p- Ruanaitis dė- eiios vvriausvbės kam ii -- ? nau^?e ”1U u.a.
baubia nėr diena rieDaeirdv- - - Isganaitis de- cijos vynau^yoes kam Ji cijų knyga, kurioje išsamiai
♦o utrJSTS vlslems- kune pnside-’leidžia įsibrauti j danbus at-Į pavaizduota Lietuvos skau-
Sd mano Sa^al"'jo prie namų ir W vykusiems, o vietinius pahe-įtu veikla nuo 1917 metų iki
silsį, mano tėUas plaka dai- sutvarkymo. Namams dar ka be danbo? Ar reikalauti § 

j°5;os’ pne? Velykas daug ko trūksta, todėl vi o-' iš darbdavio, kad jis nėsilai-i 
skerdžiame kiaulę, o ta taip j parama dar labai reika-į kė savo žodžio? Ar reika- 

.. ... .. baislal žviegia, ka d ir Pa-.Hnga. lauti iš kaimyno, kuris mane
^an- ^aikb muzika budau. Nugi ziunu, kad Za-« Gegužės 1 d. rengiamasi žiauriai įžeidė ir padarė

ĮLJĮ —7 l -IL L L ■ 11 n Ii i, 1 1 • P, .P..at(namų atidarymo banketas, j daug nuostolių?
ši-eje apylinkėje aš dir-

Petrai Tai

amžiuje, paraše Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas. 
365 psl.. kaina $5.

Atlaidų pavėsyje, roma
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00. 

Dailininko žmona, romą-

Napoleonas, Baltija, 
rika, parašė Vincas Trumflė, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00.

Žemės ūkio gamybinė 
operaci įa Nepriklausom®!* 
Lietuvoje 1920.1940 (r||m 
dr.. VI. Bublys, J. Fledfim. 
kas, J. Glemža, J. St 
P. Rudinskas. L. Dargia, 
šeštokas. J. Vilkaitis, L.

pačios jaunystės mylėdavau 
armoniką. Kai Plungės va
karuškose koks geras mu- 
zikontas ja užtirlindavo pa
siutpolkę. tai ir mane tikras 
pasiutimas apimdavo. O čia 
sako. kad dar bus ir triūba, 
ir basetlė. gal ir cimbolai, ir 
būgnas....

— Tai kuo tu šį kartą bu
vai nepatenkintas. Juk tas

Įnamų atidaiymo
kratines knarkia" kiek tik"i^į I euvažiavi-! ..
neša sveikata, o mnzikontai Toronte išrinkti 46 at- bai, ,au m - 10 metų, n ma 
jau lipa nuo steičiaus... stovah Rinktinė dabar tun

per 600 narių.

barzdom atsirėmę į savo

— Tikiu, kad galėjo taip 
ir būti, tėve. Aš ir pats ži
nau, kad dažname lietuviš
kame parengime kalbėtojai 
taip be saiko ilgai plepa, net 
neturėdami ką naujo pasa
kyti, j°g sugadina visą tokio

B. B.

LACONIA, N.H.
Mirė A. Stulpinas

Balandžio 3 d. Laconijos

no darbo pažymiai yra labai 
geri.

Skaitytojas iš Kanados

Apsakymas

Darbo Įstaiga,

koncertas, tur būt, įvyko. , rengini0 programą ir nubai- 
Vot, šito, Maiki, tai irjdo publiką nuo kitų tokių

nežinau, nes per tą laiką ne-( minėjimų ar pagerbimų, 
išgirdau ne tik armonikos . . ,. ,balso, be, net ir gaidžio gie-l . “ Ma*\ tokiems spyke- 
dojimo... . . nams paskui reikėtų neduo-
- Kaip tai atsitiko? Į fUr gepiau> reikgtų i§ jų imtJ 

Matai, kadangi tas ug godį po dolerį, tai tada

šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Lietuvių literatūros isto
rija. II tomas (apima 1907- 
1928 m. laikotarpį), parašė 
Pranas Naujokaitis, 582 psl. 
kaina $10. Graži dovana 
kiekvienam. (Keleivyje dar 
galima gauti ir piimąjį to
mą, kaina $10.).

Atspindžiai ūkanose, —
Vytauto Alanto novelės, iš
leistos Bostone 1976 metais. 
1000 egz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, karna — $6.00 

The Brothers Domeika, 
Liudo Dovydėno apy aka, į 
anglų kalbą išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 me-

nas, parašė Juozas Tininis, Į_________
kaina $5.00. j riūnas, A. Reventas), 287

Rene Rasa, MEILĖ TRI-' psl., kaina minkštais 
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- liais $9.50. kietais $10.00« 

3.50. Amazones džiunglėse,
Alpis, romanas, autorius manas, paraiė Jose Ei 

Kazys Karpius, 227 psl., kai- Riv?::.. vert ė P. Gaučys. 
na $5.00. S n-l. i.o?r>q $6.00. > v

Aidai ir {eželiai, premi-Į ANTANAS SMETONA 
juotas romanas, parašė Va-ĮTR JO VEIKLA. Paraži nį
cys Kavaliūnas, 234 psl., Ausustaitis, 
kaina $5.00. na $1.50.

Viena pasauly, romanas, Karūna, istorinė trilog$H 
parašė Danutė Brazytė-Bin-į poema iš Mindaugo epochai 
dokienė, 241 psl., kaina —J1237-1268. parašė AnatdH
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koncertas buvo taip gar-iai 
šlovinamas tai nuėjome i jį 
visi trv? f rentai: Zacirka. 
Bambickas ir aš. O kad ge
riau girdėtum e, tai prieš tai 
ausis dar truputi išsiplovė
me ir gyvatine. Sakome, gal 
reikės šokti, tai reikia pa
imti ant dra«cs. Tr tikrai, net 
akys prašvito, kai pamatė
me tiek instrirmentu! Skrip- 
kos tai skripko^, bet dūdos 
tai kain žalčiai suraitytos, 
tik ž ii^a. tęk blizga, net 
akys raibria. Nu. dabar, sa
kome. tai bus muzikėlės 
kaip per Zacirkos veseilią!

jie greitai užsičiauptų.
— Aš šį kartą, tėve, visiš

kai sutinku su tavo nuomo
ne.

RAŠYTOJŲ PREMIJOS 

KOMISIJA

Į Lietuvių Raižytojų D-jos 
premijos komisiją įeina: 
Jurgis Blekaitis, Gražina 
Krivickienė, Alfonsas Nyka 
Niliūnas, Antanas Vaičiulai
tis ir dr. V. Vengris.

kuri at-
ligoninėje mirė Aleksandras, siuntė pas Tamstą darbdavį,
Stulpinas, gimęs 1891 m. bent prospektyvų daibdavį, 
vakario 12 d. Lietuvoje. Jis žinoma, turi būti tuoj pain- 
paliko liūdinčias dvi sese-}formuota apie šį įvykį. Ta- 
ris: Mariją Roubo Laconi- čiau jos traukti atsakomy- 
jo. e ir J. Songailienę Lietu-j btn Tamsta negali. Taipogi 
veje, (pusseserę Oną Vait-1 darbdavys negali būti ver- 
kienę Brightone, Mas-. ! damas Tamstą priimti dar-j tais, 238 pis., kaina —$6.00.

į ban, nes darbdavys turi tei-! Alijoiiaus lapai, humoris- 
SOVIETU ŠNIPAI ls£ darbininką samdyti ir at-’tiniai dr. S. Aliūno eilėraš- 

lei ti savo nuožiūra. Tiktai i čiai aktualiom visuomeni- 
Toronte leidžiamas ”Tab“ unijos, kurios turi sutartis |nėm temom su Antano Gus- 

laikraltis paskelbė, kad So- su darbdaviais, gali šitokiais, taičio eiliuotu jvadu, 87 psl., 
vietų S-gos ambasadoje du reikalais su jais ginčytis, i kaina — $2.25. 
trečdaliai tarnautojų yra _ ------------
šnipai.

Čekoelovakijos dailiojo,

$5.00.
Rudenys ir pavasariai,

I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

jus Kairys, 318 psl.. Riju 
viršeliai, kaina $6.50.

Lietuvos policija 
ir tvarkos tarnyboje, 436 Mk 
iliustruota, Įrišta, kaina $9.

1 — $925.04 
lf, — $725.00j|

čiužinio čempionas 1948 m. 
pabėgęs ir apsigyvenęs Ka-’ 
nrdoje O. Jelinek sako. kad 
dabar sovietų ambasadom 
Ottawoje aviacijos patarė
jas mjr. V. Vasilevas 1969'^ ... 
m. buvęs i&varytas iš Leba-15**~ 
nono iž bandymą pavogti ! 
prancūziškos gamybos ”Mi-i

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 

Praiome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

aukoju $

Vardas ir Pavardė

Komisija vertins praėju-
— O kas ei atsitiko, kad I šių metų grožinės nteratū- rage“ lėktuvą, o iš Britanį-

nieko neeirdėjai? Iros nepremijuotas knygas, jos buvęs ištremtas dabarti-
— Maiki, kai jau atrodė, "—!-------------- *“ ”*

Pilnas adresas

kad pradės grajyti, ant stei-
Premiycs mecenatas — Lie- nis II sekretorių? konsuli 
tuvių Fondas. niams reikalams V. Vėberis. Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
ii

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPftSE:

Liepos 14 — $1045.00 Rugsėjo
Liepos 28 — $1045.00 Rugsėjo

Gruodžio 22 — $875.00
Dvi naujos grupės su Varšuva (4). Krokuva (2), 

Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1130.00 
Prie Šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu Nevr Yorke.

REGISTRUOKITĖS 18 ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICB 

SMth Boston, Mass. 02127
393 Weat Broadway, P.O.Bos 110 

TelefoMs: (017) 208-S704

Savininkė: Aldona AdommiaaS 
Air fares subject to changes and govemament approval.

tomas.ro
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Vietines žinios Aukojo

Gubernatūroje balandžio

V. K. Jonyno ir I. Griežės* 

dailės paroda

Dailininkų Vytauto K.

Gegužės I d. 7 v. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
didžiojoje auditorijoje įvyks

BROCKTONO LIET. SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
CHORO, talkinant BOSTONO VYRŲ SEKSTETUI, 

komp. JULIAUS GAIDELIO vadovaujamas

Jonyno ir Irenos Griežės kū
rinių paroda įvyks balan- 

, džio 24-25 dienomis So.
! Bostono Lietuvių Piliečių

KONCERTAS

1

i 26-30 dienomis ruošiamų 
•renginių išlaidoms sumokė-
• ti aukojo:
; So. Bostono Lietuvių Pi-
• liečiu d-ja — $50.
: Po $25: LB Bo tono apy-
;take, Mykolas Manomam*..d<į ati<1 mas a Utadie-
Iiostono ramovėnų skynus . baland|io 24 7:30 v.l

Kun. Antanas Baltrusu- , * ca J •• S9n į vakare. Atidarymo progra-:
i o * ta -r a i™4 pai'.airins įdistė Viole-'' PV?t naKe’1U,’AT ta Balčiūnienė, akompanuo-l
• ka. Aleksas Dubauskas, y . S HuiCjbut
.fonsas Baika, dr. Alfredas J # _ |

*• Kri.iukėnas, Jonas šilimas, j Sekmadienį, balandžio 25* 
1 Povilas Plikšnvs. id.. paroda bus atidaryta |

Po $5: Antanas Mafjoš- l’:30val. ryto iki 3 vai 
Feliksas Zaleskas. ‘ P° P»etų.

Kazys Šimėnas — $3. J. į Visą Bostono ir apylinkių 
į Vizbaras ir A. Keturakis —( visuomenę maloniai kviečia- 
suo$2. * me atsilankyti.

ka.

I Ačiū. šiems aukotojams. į
Laukiame ir kitų.

A. Andriulionis,
komiteto iždininkas

1
Rengėjos - Židinietės

db £
1
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GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 

1976 M. KELIAS I LIETUVA

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ i LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ I 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Viena savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurto

Balandžio 30-Gegužės 8 $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 .. $ 779 
R--:>•»• jo 16—24  $779 Spalio 14—22   $779

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

Gegužės 16—30............ $979 Liepos 15—29
Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

$1099

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 raču Veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J :30 vai. die. 
nų. Perduodama: Vėliausių 
naaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreipus | 
, Baltie Flcrists gėlių ir dovi- 
Inu krautuvę, 502 E. Broad- 
! wey> So. Bostone. Telefo- 
■ nas AN S-0489. Ten gauna.

M»t«4vteProgramoje:
Kantata lietuviškam žodžiui
• Atlieka choras

• Muzika Juliaus Gaidelio
• Tekstas Bernardo Braz

džionio

• Solistai Daiva Mongirdra- 
tė-Richardson ir Stasy* 
Liepas

• Pianistas Wayman Chin
• Choras atlieka naujas, dar 

negirdėtas dainas
• Bostono Vyrų Seksteto

visų mėgiamas repertuarą <
Kompozitorius Julius Gaidelis

Antroje vakaro dalyje— ‘

VAIŠĖS ir ŠOKI AI f

Veiki turtingas bufetas ir baras, bus loterija 

Šokiams gros 5 asmenų orkestras

Stalai iš anksto užsakomi: ' ;
Bostone — pas D. Eikinienę, tel. 961-3523 
Brocktone — pas L. Šukienę, tel. 583-2830

V. Sužiedėlienę, tel. 588-3364

Bilietai bus parduodami prie įėjimo.

Rengėjai

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

Lmn ANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... 86.—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 86.— 

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

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

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

Tel. 268 7730, vakarais — 282-2759

Dėkojame ;
I • •: Seniausių lietuviškų radi-i 
; jo programų Naujojoj Ang- 
, lijoj vedėjai Steponas ir Va- 
• lentina Minkai nuoširdžiai 
dėkoja visiems, atsilankiu
siems į jų radijo programų 
42 metų -ukaktuvinį koncer
tą kove 28 d. Dėkoja vi
siems, kurie davė skelbimus 
ir sveikino koncerto progra-, 
mos knygoje, visoms šeimi
ninkėms, kurios iškepė ir 

ku- ■
ne davė pinigines aukas,!

Abu mėnesiai pelningi

! Balandžio 15 d. buvo So. 
į Bostono Lietuvių Piliečių 
I d-jos mėnesinis susirinki- 
1 mas. Kadangi kovo mėnesi 
‘teisėto susirinkimo nebuvo,
; tai fin. sekr. Adomas Druz- 
į dis davė vasario ir kovo mė
nesių apyskaitas. Abiejų šių 
mėnesiu apyvartos prašoko , . .
$20,000. Vasario mėnuo su- suau-koJ» Skanumynus, 

vestas su $2,589 pelno, o ko
vo — $2,965 pelno. Valdy- 

* ba ir susirinkimas dėkojo 
’ reikalų vedėjui Algiui Šmi- 
: tui už vaisingas pastangas 
pagerinti draugijos padėtį.

: Priimta viena nauja narė.
Draugijos kiepšinio koman
dai naujai uniformai Įsigyti

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, persikėlimas, bagažo aptarnavimas,

autobusais transportacija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono. New Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškųjų kelionę kreiptis į:

Dažau ir Taisau
Namns ii lauko 'r viduje.
Lipdau popierius ir raišai 

ristis, ka pataisyti reik?*. 
Naudotu tik geriausių 

medfiagt.
JONAS dTARINSKAS 

220 Sarte Hill Ava. 
D^rebetter, Maaa
TaL CO 6-5854

mmmmmmmm**************** { -

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road 
Neurton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

or
Galaxy Tours A Travel 
141 Linden Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
b96 Broadway 

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

< r< >
:: < > < >

Monikai Plevrtkienei ir jo? i 
padėjėjoms už skaniai pa-j Brockrono lietuvių šv. Kaži-1 
gamintus lietuvi kus val-,m’ero parapijos choro kon

certas.gius. i
Dėkojame Vilijos moterų} Gegužės 16 d. 4 vai. po'

kvartetui ir jo vedėjui solis- į . So. Bostono Lietuvių
tui Liudui Štukui ir akom-i Piliečių d-jos salėje Sanda-,
paniatoriui Sauliui Cibui už iros Moterų Klubas pagerbs 

nai naujai unnormai įsigyti t, . . .. Inašliu karalieneįdomia ir gražią programą, j nas,1|l Karalienę. 
į askiita $200. Mat. koman- c,. * . . . „ • r*:wr»u 19 <-1 Rnoin *i q o o Elenai Vasvliunienei uz» birželio 12 d. 8o. Bostoną gegužes 8-9 dienomis To- . . . ,, s t • . • <iY,, .i • i. sveikinimo kalbą. i no Lietukų riliecių d-jos,

1 rnandu 3 ^vai^vbose^'toflėi dėkojame visiems, kurie salėje Bostono Lietuvių Tau-, 
:ne,.augu ten rodyta apdris- L^.ku0„,Š±ĮO prie kon-iUnių Šokių Sambūrio ban-į 

■ kusiem-’.
’ L. Švelnis painformavo a- 
; pie lietuviu renginius guber- 
• natūroje, kurie bus balan-' 
į džio 26-30 dienomis, ir kvie- 
■ f ė visus, kas tik gali, atsi- 
1 lankyti. Vieną dieną daly-’ 
į vaus ir gubernatorius.

certo pasisekimo.
Steponą* ir Valentina 

Minkai

ketas.
Birželio 12 d. Šv. Petro 

i parapijos salėje Tragiškojoj 
; Birželio minėjimas, kurį 
,rengia LB apylinkės valdy- 
iba.

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

TeL 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Bostono vyrų sekstetas 
dainuos New Yorke

Bostono vyrų 
j balandžio 24 d. dalyvaus 
i Darbininko sukaktuviniame 
koncerte. Koncertas bus 
Kultūros Židinyje. Pradžia 

’7:30 vai. vak. ‘

RENGINIŲ
KALENDORIUS i l

: Balandžio 26-30 dienomis R S O
: Lietuvių Savaitė Massachu. PROG 
setts gubematūros rūmuose.: Si radijo programa trans* 

Gegužės 1 d., šeštadienį, liuojama sekmadieniais ii 
*7 vai. vakare punktualiai stoties WBUR 90.9 FM 

sekstetas i South Bostono Lietuvių banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
Piliečių d-jos III a. salėje popiet

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
laformuola sauirtojus apu ųasnuliniun tr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bet kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų akyrių, kuriame bukin
ote abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvienu vtsiema 
svarbia problenuu
'NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA“ yra dinamiška mūsų te 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bet idė;n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metine prenumerata JAV-se $10.00. 

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

BANGŲ“
RAMA

v « « « • • ■ v 4

Grįžo ii Toronto

Iš Toronto grįžo Birutė 
Šakenienė. ten aplankiusi 

M savo seserį ir svainį Vilučius 
ir kitus bičiuliu?.

SLA SUSIVIENIJIMAS

UETUVIV

AMERIKOJE

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponai Kolupaila, para., "ŽURNALISTIKĄ“
še Jurgis Gimbutas ir Juo. į "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daugį įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, |t.uotoj„ Kaina $600 
s r.na $12.00. >

Balys Sruoga musų atn- metų Lietuvos laisvės ko.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

; Fortūna Fnel Co.
padės jums sutaupyti

lbo dolerių 00 centų $100.00
įsisėdus bet kurių spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

e oro pažeminio šildymo (baseboard) sistemų

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS! 

Pasiūlymas baigiasi 1976 m. Hepaa 36 d.

FORTŪNA FUFL Co.aic.
Ofisas ir 
parodos 
kambarys

Oil Būram CITGO Heating OHs
470 Adams St. Ouincy, MA 02169 

Boston 436-1204 So. Shore 773-4949

Atidaryta 24 valandas

SLA—jau 90 metų taniAvte lietuvių vtradmeMl Iri 
jo daugiaa uup &£prfNlS MHJONU9 
nariam*.

SLA—didflaosla Betuvių frateroaltat orgaabadja » 
duoda gyvyhūi ap6fe«d< ir ligojo patelių, kurt yta 
pigi, nes. SUSIvnMtnMAS *>Mb» psteot o Ufltte 
patarnavimus savita

SLA— jau turi daugiau, kaip Irte
kapitalų, tad jo apdraudė' tikra ir sdugt 
lietuvis dtegfU fauK į<0Mų ktesh) 
apdraadra noo $160.66 ftt$10.060.06

8LA—jauahnui duoda rte$ Tkupomųjų Apdraudų — 
doirment lasarsueat kotf jauauOBb fteltg 
aukltoje teskilo studtjtett ir

SLA—duoda V AULAMS ir jauMoHdao !
apdraudų: ui 01.000.00 apdraudos tft $8.00 
«o metam

STA—AKC1DBNTALB APDRAUDA 

smilaus ssmsntef
klubų ir draugiją Mttetete Ui 91,000.00 
Ms ipdraodOr tedltesMi JLOO f testai

SLA—kuopos yra dauguflOlo BoCUvfų kotoidjų. KrulpMBi 
* knonn vofMlna. ir tjo plnfiin psaMkteo aute

panirsite:
NmrYavk, N.T. 10001

minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję 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-

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00.

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

n. r.Wo, <80 tat Santvaras- Kaina W 
na $3.00. į PMtavta paraiyta, Anta-

no Smetonos kalbos ir pa-DIENOJANT, Kipro Bm- 

rfnio, 464 psl., kaina....$2.0(i
PENKTIEJI METAI, Kip 

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina .................. .. $2.00

Sukilimas Lietuvos

reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10a*.*- » * «««« « « v-—

į Sukilimas Lietuvos suve- Neseniai išėjo iš spau- 
i renumui atstatyti, dokumen. 1 dos Janinos Narūnės knyga 
J tinė apžvalga, parašė buv.! VAIKYSTĖ. Rašytoja apra-
! Lietuvos nepaprastas pa- 
! siuntinys ir įgaliotas minis- 
1 teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių iieivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yj«.

Melagingas Mikasės lail» 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.
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Vietines žinios
LIETUVIŲ SAVAITE

ŠVENČIAMA OFICIALIAI

Massachusetts gubernato
rius Michael S. Dukakis ofi
cialiai skelbia balandžio 26- 
30 dienas Lietuvių Savaite 
Massachusetts valstijoj. Jos 
renginiams vykdyti paskir
tos Doric Hali ir Nurses‘ 
Memorial patalpos senaja
me State House.

Lietuvių Savaitė? nugar
kaulį sudarys pastovi paro
da Doric salėje. Parodoje 
dalyvaus šios valstijos lietu
viu dailininkai ir folkloris
tai. Bus taip pat ir istorinių 
bei visuomeninių eksponatų. 
Parodą bus galima lankyti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai.

Be to, kiekvieną dieną 12 
vai. prasidės trumpa žodinė 
ir muzikinė programa. Pir
madienį smuikuos Izidorius 
Vasyliūnas, antradienį bus 
atliekama Jeronimo Kačins
ko sonata smuikui ir forte

pijonui, trečiadienį dainuos 
Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos vaikų choras, ket
virtadienį bus atliekamas J. 
Kačinsko -aksofono kvarte
tas, o penktadienį šoks Onos 
Ivaškienės tautinių šokių 
grupė.

Ketvirtadienio dienos pro
grama prasidės 11 vai. ryto.

Kalbėtojais bus kun. An
tanas Baltrušūnas. Algir
das Budreckis, Aleksandras 
Čaplikas, Mykolas Drunga, 
Joseph VVhite ir kiti.

Pats gubernatorius žada 
asmeniškai lietuviu? pasvei
kinti penktadienį. Visi kvie
čiami gubernatūrą Lietuvių 
Savaitės metu bent kaitą 
aplankyti.

Savaitę rengia Lietuvių Bi
centennial Komitetas, Ma. 
Bicentennial Commission iri 
Bicentennial Activities Of-! 
fice, Department of Com-; 
munity Affairs.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tek SW 8-2868

yra yienintelė oficiali įst»«- 
ga. Worcestery. mari siunčia 
■šimtinius tiesiog ii VYorces-

Aurio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jpe valdomas sritis* Čia kai*

iietuviikai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau* 
nių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Laisvėn Varpo sukakties 

minėjimo

Kovo 7 d. sukako 22 me
tai, kai veikia visuomeninio 
ir kultūrinio pobūdžio lietu
sių radijo valanda Laisvės 
Varpas. Toji sukaktis bus 
paminėta balandžio 25 d., 
per Atvelykį, 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje ipavasarihiu koncertu, 
kuris bus jau 33-čias Lais
vės Varpo kultūrinis rengi
nys.

Koncerto programą atliks 
iškilioji Chicagos Lietuvių 
Operos daininirikė Aldona 
STEMPUŽIENĖ su komp. 
Jonu ŠVEDU, kuris jai a- 
kompanuos.

Po koncerto veik? lietu
viškų valgių bufetas ir gė
rimų baras, bus šokiai, gro
jant latvių orkestrui.

J koncertą kviečiami visi. 
Atskiri < įkvietimai niekam 
nesiunčiami. Kiekvieną sek
madienį laukiame Laisvės 
Varpo programos, o atei
nantį . sekmadienį Laisvės 
Varpa? ląukia mūsų. Per 22 
metus, jis mūsų neapvylė, tai 
neaipvilkime ir jo. Gausiu 
dalyvavimu parodykime,

kad jo dąpbas įvertinamas.
. Mūsų jaunimo reikalams 
Laivės Varpo programose 
skiriama labai daug dėme
sio. Tai vienintelė lietuvių 
radijo programa, kurioje 
taip plačiai buvo populiari
nami visi trys jaunimo kon
gresai, sudarant sąlygas 
kiekvienoje programoje pa
sisakyti paties jaunimo at
stovams. Todėl labai svar
bu, kad mūsų jaunimas ga
limai gausiau atrilankytų 
Juk ranka ranką mazgoja.

Kaip visuomet, taip lygiai 
i? šį kartą koncertas prade
damas punktualiai, tad visi 
raginami nevėluoti. Salėje 
vietos nėra numeruotos, tai
anksčiau atvykusieji turės1 
jų pasirinkimą, o vėliau pa
sirodę turės tenkintis tomi? 
vietomis, kurios dar bus 
laisvos. Koncertui prasidė
jus, į šalę bus įleidžiami tik 
tada, kai bus baigta atlieka
ma daina.

Į koncerto rengimą yra 
įsijungus visa eilė Laisvės 
Varpo uoliųjų rėmėjų ir tal
kininkų. Visiems kitiems te
lieka koncertą paremti tik 
savo atsilankymu.

Tad iki pasimatymo!
Rėmėjas

I Duosnūs aukotojai j Dar viena karalienė Bostone Pamiritas S. Augonis

j Žinomi Bostono lietuvių Ryšium su JAV nepri- Keleivio nr. 14 paskelbta- 
kolonijos veikėjai Ona ir An* klausomyibės 200 metų su- me L. Bendruomenei auko- 
tanas Andriulioniai atsiuntė, kaktimi. liepos 11 d. Bosto- jusiu sąraše per klaidą pra- 

ne lankysis Britanijos kara- leista Stasio Augonio pavar- 
lienė Elzbieta II. dė. Jis aukojo $25.

įSkautybės Fondui 100 dol. 
j čekį, prašydami jų auką įra- 
išyti a. a. Zofijos Kiliulienės 
‘atminimui.
i Dėkojame O. ir A. Andriu* 
Įlioniams už tokią duosnią 
‘auką.
Į A. Andriulionis yra Bosto* 
j no Balfo skyriaus pirminin- 
jkas. Už nuopelnus Lietuvių 
į skautų sąjungai yra apdova- 
i notas ordinu.

K. Nenortas

Paaukštinimas tarnyboje

Bostone plačiai žinomas 
Charlestown Savings Bank 
savo ilgametę tarnautoją Da* 
nutę Izbickienę pakėlė vedėjo 
padėjėja (assistant manager) 
Jai pavesta tvarkyti banko 
išduodamas paskolas.

Šiuo metu D. Izbickienė 
dirba Charlestown banko 
Allstono skyriuje ir tikisi 
greitu laiku gauti naują pa
skyrimą.

Sveikiname ir linkime ge
ros sėkmės jaunai finansinin
kei.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO

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

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

L-----------------------------------------T  -- ----------

Senas parvirsta ir negir- Ui

Flood Sųuare 
Bardware Co.

K. 1. ALBSMA 
EAST BBOAPnTA?

SOUT? flCSTON, MASS. 
TELEFONAS AM 8-414S

Besjamio Mrora Dalai 
PupMron Siaaama

Stiklas
Vto*'ida reikmenys 

Reikmenys pluml
Visokis celeMee telktai

mm —uni tetelwa—e——i

I
 Telefonas: AN 8-2805

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

PIDINI8 
MSTR1STAP

Valandos:
nuo 9 tat ryto Iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADKAY 

South Borisą, Maaa

Knyga yra geriausias žmogaus draūgasĮ
— ■ — ■■ --- --- ------— I

rgaeoeaooeeooooooeocoooooooooooeaeooooooeooooooeoeęl

J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistės, išpildoma gydytoją ra 
esptus ir tarimą visus gatavus vairios.

Jei reik vaistą — eikit i Kriavišką vairiiuą.
Sav. Emanuel L Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 6-9029
Nm 9 vsL ryta Iki 8 vnL vw išskyrus šventadienine Ir sakau 

nouuueuaououBuessouooooiaso

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkit.

268-4662

ne tik jaučius Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDEUENES DAINŲ

Peter Maksvytis
Carpanter ft BaUėsr
49 Chnreh atrast 

|L Milten, Haas.
e ^ea-a-.r

aaaaMiaaaaa«aaee«MiaMwiaaaaaaaaaaa

AMteMMlMIMiee
TEL AN h-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTt

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečia&eniaie—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.
(95 Rosemary Street 

Norvvood, Ma. 02062 
TeL 762-6732

PLOKŠTELE

administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokitelą. Kalinu $6.00.

Paitu

I

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL Brockton, Mase. 02402. TsL 580-7209

Laisves Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 , H
Skambinkite 268-2500 ’ H mML

SAVE AT
bi m (mr 
S \\ I \ (. s

F RATE

298MMS,
•"ri

i*mvssr nsa dmdt

6jQ0%~53/4^’=

5472=51fc’
rROJUI VOpimVRMm gvIMCKVnf »WW WvW^|

CBttifioBM Moto promoturo wilhdroMrol8 Ofl ttoiftto 
OBTtlfioBtB tunto prooitod roto of bitoroit on oroount 
nhhtfrasn h rsduori ttf the psasbook rm (5Mayw9 
and OOdeyt busrast h forfsited. _ _   _ —

Bankas atidarytas ano pirmadieaio iki 
penktadienio noo 9 vai. ryto iki 3:39 
t«L po :

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boule.ard 
Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 19:30 vaL ryte Iki 
5:30 vai. vakare. ŠEŠTADIENIAIS — 
ano 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi ano įdėjinro 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudinuu

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

Ais banko direktorią taryboje ym 
sdv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yrn viri 9274,000,900

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 j Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

1 Globė Parcel Service, Ine.

C/O

Trans-Atlantic Trading Co

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 We*t Broedtvay, P.O.B. 118 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01804 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio stua- 
šiam {vairius siuntinis* į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomos 
pistas! Startiniai sadaroart E

ava, nurista ir 
nių. Turime vietoje įvairią vis. 
tinis gamybas ir importaotą 
prekią iŠ kitą kraštą visai ia- 
aramia kainomis. Ba ta, siunčia
mo maistą, pinigus ir galite iš
sakyti ją gamyboa prekes. Čia 
somokėrite pinigas, o giminia 
ten vištoje galia pasirinkti at
sakytas prakas.

Taipogi tarpininkaujame psr 
tem tikras įstaigas ateikviesU 
gimimą čb paa save į svečias 
ar naekriJaiam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atUakaaua grei
tai ir sąžiningai. Ateflanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IS BOSTONO | LIETUVĄ 
ir Intas Rusijos

Pristatymas greitas h 
garauluotas

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, ntttomobiMuab 
ialdytavua ir pau.
Naujas vedėjšo . 

Atidaryta darbo

nuo 8 vnL ryto fld 2 vaL p*

litnrimą telefonu,
388 W. Broadvray 

Sėt Boston, Maaa. 08127. 
TaL 2888088

i




