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OKUP. LIETUVOS PROBLEMOS Sporto žaidynės 

VAKARIEČIŲ SPAUDOJE Toronte

Okup. Lietuvos halsas Vakarų spaudų ėmė vis daž
niau pasiekti ne tiek dėl mūsų įvairių memorandumų, kiek 
dėl iiryškčjusios kovos su okupantu pačioje tėvynėje ir 
su ta kova susijusių tsensacingesnių įvykių.

Š. m. .ccgužės 8-9 dieno
mis Toronte. Ontario, įvyk 
26-sios šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio ir tinkli
nio žaidynės.

Šios žaidynės vyksta jau
Dar tik prieš kelerius me- lietuvių laiškas dėl Mindau- J"?..19®0 “• be "“trauk/mo, 

tus okup. Lietuvos proble-'go Tamonio nužudymo. kelcian‘ ''le!°veį ta,P 9“’ 
mas iškelti diliojoje Vaka-* Eltos redakeiją ffi^oTTp^to“^
ių spaudoje būdavo labai j k- 1976 sau io ir kovo daugi šiais metai- Kanado- 
sunku Net geriausiai argu-, Newg„ ,numeriai. je PasauHnė olimpia-
mentuoti musų memorandu- TaJ veikliųjų ir gerai d a, tai šių metų lietuvių žai-
mai įvairioms valstybių gal-' , - . • . ,o. isusioiganizavuhiųjAustrali- dynes taip pat vyks chmpi-voms, ar straipsniai, rašyti 
tie iai redakcijoms, tik re
tais atvejai tebūdavo pami

PAVERGTIEJI LATVIAI KREIPIASI 

I LAISVUOSIUS PABALTIEČ1US
Pavergto.io* Latvijos krikščiony* demokratai at

siuntė laišką, adresuotą laisvojo pasaulio latvių organi

zacijų pirmininkams, Estijos ir Lietuvos diplomatiniam* 

atstovam* ir Baltų Santalkai. Jame, tarp kitų dalykų, pa

brėžiama* religijos persekiojimas okupuotoje Latvijoje 

ii į pijama neklausyti priespaudos pagražinto jų propa

gandos.

Radio Liberty paduoda! ruoštas netrukus po to. kai 
žinią apie Latvijos Krikščio-! slaptai buvo paminėta Lat-

ijos nepriklau omybės die 
na, lapkričio 18-ji, ir buvo 
išklausytos Radio Liberty, 
Vcice of America ir kitų 
Vakarų radijo stočių trans
liacijos. paminėjusios šią 
sukakti. Jie pastebi, kad Ra
dio Liberty transliacijos 
vra sunkiai girdimos, nes 
labai trukdomo/.

Asociacija kreipiasi į vi
sus latvius, tarp kitko, ra
gindama juos gyventi dorai 
krikščioniškai, nes tai priar
tinsią Latvijos nepriklauso
mybės atstatymą.

Laičko autoriai ypatingai 
yra susiiūpijaę babtistų liki
mu Sovietų Sąjungoje. Jie 
per. pėja vakariečius netikė
ti kai kuriems Latvijos dva
siškiams, kurie nupasakoja 
religinę padėtį Latvijoje 
klaidinančiai optimistiškai. 
Autoriai tarp kitų cituoja 
Rygos liuteronų arkivysku
pą kun. J. Matulį, tokio 
klaidinimo pavyzdį. Jis esąs 
suteikęs klaidingų informa
cijų World Councis of Chur- 
ches uvažiavimui Nairobi, 
Kenya. Be to, pastebima, 
kad kun. Matulis tame suva
žiavime negalėjęs asmeniš
kai dalyvauti, taigi ir jo laiš
ko autentiškumas negalėjęs 
būti patikrintas.

r.ių Demokratų Asociacijo 
laišką, be datos, spėjama 
įaiašytą 1975 m. gruodžio 
mėnesį. kuris dabar pasiekė 
Vakarus.

Laiškas yra adresuotas 
Latvijos Charge d’Affaires 
\Y e. shingtone Anatolijui 
Dir.bergui, Laisvojo Pasau
lio I atvių Federacijos pir
mininkui LHdžiui Gravai, 
Latvių Centrinės Tarybos 
Švedijoje piimininkui Iman- 
tsui Freimaniui, Latvių Tau
tinės Federacijos Kanadoje 
pirm. Talivaldžiui Kronber- 
gui, Estijos Pasiuntinybės 
šefui, Lietuvos atstovui Wa- 
shingtone Juozui Rajeckui,

t <1 Va ‘ 1^°’ Pasaulinė, Baltų Santalkos
IUStų simpattkUS ai Judo Etabicoke Olympium yra Prof. Steponas Kairys, Nepriklausomos Lietuvos Socialdemokratu piimininkui Maido Kari ir 
grasiais apmokamus zurna- & moderniausi ų salių Partijos pirmininkas (1879.1964). visiems „tikriesiems“ lat-
n— Hetuvh? Toronte- k“'. .telPa da'«iau: :viams Pasaul”e-

duoda apčiuopiamų vaisių, ka’P 3,000 zlūr0,v1L į . . u____t......... ..... ’ Laiško autoriai pasisako,
nes jų pusėje stovi faktais Šių 26-tų’jų žaidynių pro- AOmuniStOl ir V€l

ga Prisikėlimo parapijų? sa
lėje bus suruoštas ir didelis prakišo 
sportininkų šokių vakaras, j

Į šias žaidynes iš Bostono . Poriuialijos parlamento 
keliauja net 4 komandos, linkimuose komunistų parti- 
Bostono Lietuvių Skautų Są- kk? paskutinėje vietoje

los pabaltiečių biuletenis. nėje dvasioje.
Šiuo metu Australijos pa- .i n« ~ • a - Tikimasi, kadbaltieciai veda energingą žaidynės

nimi. gal kiek dažniau tiktai tkamDaniia už N Zelandiios sutrauks daugiau dalyvių,
amerikietiškoj spaudoj. At-! VVriausvbės Baltijos kraštu negu bet kada an,ksčiau- seit, kas ten domėsis Lietu-’& Si- Dalyvaus daugiau nei 70 ko
vos vargais ar ipolitiniais ’ -inimo mandų su 700-800 sportinin-
Vlaiicrmaie Vai cVaifvfniai * pHZ <| Vii. Tnkin HiHplinklausimais, kai skaitytojai 
netgi nežino, kur ta Lietuva 
yra....

Dabar šiuo atžvilgiu pa
dėtis yra gerokai pasikeitu
si. Pradžioje okup. Lietuvos 
vardas ir jos politiniai klau
simai plačiausiai laisvojo 
pasaulio spaudoje nuskam
bėjo ryšium su Simo Kudir-*

’ ^Rf^einsacinga byla, jo įka- 
Hnimu ir išlaisvinimu. Vė
liau .sekė Romo Kalantos 
tragiškas susideginimas ir 
šimtai sovietinio teroro ak
tų, atskleistų Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos ir 
kitais būdais Vakarus pa-* 
siekusių informacijų. Ir da
bar Lietuvo? problemos ir 
Vakarų Europos spaudoje 
nėra retenybė. Štai keli pa
vyzdžiai tik iš pastarųjų 
dienų.

Paryžiuje išeinąs lenkų 
kalba žurnalas „Kultūra“
1976 m. nr. 3 skyriuje „Lie
tuviškoji kronika“ įdėjo iš
tisai Tomo Venclovos laišką 
su trumpais redakcijos pa
aiškinimais. Taip pat atvirą 
lietuvių laišką, adresuotą 
Vakarų intelektualams H.
Boehl. G. Gros?, L. Kola- 
kowski, E. Jonescu, A. Si- 
niavskij, A. Solženitsyn ir 
A. Sacharov. Laiške kalba
ma apie Mindaugo Tamonio 
nužudymą.

Milano laikraštis „II Gior-I "Uos vyriausybę, 
nale Nuovo“ kovo 28 d. lai
doje išspausdino ilgoką 
straipsnį, antrašte „Baltų 
kraštų nacionalizmas“. Au
torius — Sergio Federici.

kų. Tokio didelio masto 
Briuselyje f lamų ir pran- įtmgtynė? yra ' paskeltuos 

cūzų kalbom!- išeinąs trimė- kanadiečių spaudoje, radi- 
nesinis „Lettre du Foyer O- juje ir televizijoje, 

numeris išspausdino Nijo.esSadūnaitės nuotrauką ir jos 9 ^igtynfe^s
paskutini zod) teisme. Etobicoke Olympiim, Eto-

Žinoma, nėra lengva at- bicoke Centenhial paike, 
remti sovietų propagandinį 590 Rathtoum Road, kurių 
melą, kuris infHtruo’jfcmas į pradžįa bus eekmadienį-d  ̂
Vakarų spaudą per komu

patvirtinama tiesa.

Pekinge bombardavo 

sovietų ambasadą sporto Socialistai tikėjosi gauti
oo oAtnot,, 5; kk>bo krepšininkai dalyvaus taurumą balsų, bet tesurin- 

Balandzio 29 sovietų zi- gu jaunuči c komanda ko 34.9V., liaudies demo-

jungos „Grandies4

ta bomba. Nuo sprogimo so- me^čenųrionai *Taip komunistai tepajėgė urink-

nei jų šeimų nariai nenuken- Pat vyksta praėjusių metų »> tikta, H.o
tėio bet žuvo ar buvo sun- vynf kr?P8inro čempionai. 
iriii’<a.i.;rfi 81, kiniai,! «,r atstovaudami So. Bostono 

* 1 Lietuvių Piliečių d-jos k,lu
’ bui.

Humphrey pirminiuos rin- kad jo tekstas buvo‘buvo pal 
kimuos atsisakė dalyvauti, J 1
bet, jei konferencija ji pa- J==================^
prašysianti „sutikti“ būti
renkamu i prezidentus, tai
jis paklausysiąs „tautos va- 1 UrtUOllO Hughes 
Uos".

Sen. Jacksonas dėl lė:ų testamentas 
tokos taip pat linkimuose

aktyviai jau nebedalyvaus. Praeitą skaitę buvo ras- 
bet savo kandidatūros neat- tas neseniai mirusio keistuo- 
sisako. -Iio bilionieriaus testamen-

Iki šio! vis daugiau balsų ta?- k?ris perduotas Neva- 
gauna Jimmv Carter. kuris. mu* tvirtinti.
sakoma, kitoje vietoie vis Testamentas vra ranka

Dėl to jvykio Maskva į-: 
teikė Kinijai griežtą protes-
«Ma^Ts^ŠSkrisį”!^ G™™Sov.Gruzijos

daryti mažumos vyriausybę.
, Komuni tai norėtu valdyti 
i kartu su socialistais.

Mirė rusų maršalas 

A- Grečko

Mažėja demokratų 

kandidatai
Kiniečiai kaltina, kad Ui ™™OSe

esųs -IkontreMoliucionierių“ į pa9kutiniuoju metu Gnj. 
daubas, o gal ir pačių sovie- zjjoje fpragdinami ir pade. 
tų provokacija. ginėjami valdiniai nkmai.

Toks sovietų ambasados Spėjama, kad tai spekulian- 
„bombardavimas“ yra pir- tų protestas dėl sustiprinto 
mas Sovietų Sąjungos ir Ki- jų persekio’jimo. 
nijo; pašlijusiuose santy-*- govietų Sąjungoje speku

liacija yra paprastas reiški- kandidatų skaičius pradžio- 
nyi?, bet Gruzijoje ji gal ge- je buvo didelis, bet dabar 
riausiai klesti, ką rodo ivisa jau gerokai umažėjo. 
eilė dėl šios rūšies nusikal
timų iškeltų stambių bylų. •

Pats partijos galva še-!
« . x o • - o j- vardnadze sako, kad sodi-’Sovietų Sąjunga ,8 3d.- ninkalų 10.15 to.

dziųjų JAV eksporto bend- nygpgi mų, užuot pardavęs 
rovių nupirko 31 imi. tonų foVkraHžiai, nuveža į. 
kukuruzų ir 300,000 tonų Magkv< ten panJuoda, 
kviečių. i juodojoj rinkoj, pelnvda-

Kanadoje ji nupirko 2 mil. mas 50.000-60,000 rublių. O 
Tenai taip pat yra straips-i tonų kviečių ir Australijoje. tokiu prekiautojų ten vra la-' 

nis apie areštus Estijoje irll mil. tonų. j bai daug. *

Anglijoje leidžiamas mė
nesinis žurnalą^ „East- 
West“ š. m. kovo numeryje 
išspausdino Lietuvos po
grindyje atgaivintos „Auš
ros“ vedamąjį.

Eltos redakcijoje gautas 
paminėti „ABN Correspon- 
dence“ 1976 m. sausio-va
sario numeris. Vedamajame 
„Spiritual Superpower“ au
torių; Jaroslav Stetsko tarp 
kitko sako: „Jeigu žlugo 
Vakarų imperijos, tai kodėl 
Rusijos tautų ir žmonių ka
lėjimas turi egzistuoti?“

kiuose.

Sovietai vėl perka 

grudų

Respublikonų kandidatai 
Fordas ir Reaganas tebesi- 
varžo pirminiuose rinki
muose. Daugiau žymesnių 
konkurentų jie neturi.

Demokratu prezidentinių

Italija rinks naują 

parlamentą
Italijos prezidentas palei

do parlamentą. Nauji rinki
mai gali būti birželio 20 d.

Spėjama, kad šiuose rin
kimuose komunistai gali 
'rauti dargiausia balsu, nes 
j’g? pasiskelbė jau esą de- faUifikuot„ 
mokratiniai“ — nepriklausą lab'ltlkuotas- 
nuo Ma kves, pasiryžę gerb- Jei tesamentas bus pa
ti įvairiausias paskiro indi- t. ii tintas, laimingiau ias iš 
vido ir visuomenės la’sves, paveldėtoju bus buv. me- 
be to. remsią net ir religiją, chanikas Melvin Dummar, 

kuris 1968 m. rado šį bilio- 
nierių sukruvintą Nevados

jo valia.
Hovard Hughes turtas y- 

įa vertinamas 2.5 biliono 
dolerių. Jo dalis paskirta 
medicinos tyrimo institu
tams. labdarybės organiza
cijom . dviem jo buvusioms 
žmonoms, bilionieriaus pa
dėjėjams ir daugeliui paski
ra asmenų.

Šiuo metu dar aiškinama, 
ar tas testamentas nėra su-

MOTINOS DIENA
Kiekvienais metais, gegužės mėnesio antrąjį 

sekmadienį švenčiame Motinos Dieną, šios šventės 
proga sveikiname visas motinas ir mūsų skaitytojas 
ir linkime joms daug laimės.

Tegu ši diena atneša visom motinom daug 
džiaugsmo ir tegu ji leidžia užmiršti visus rūpesčius 
ir motiniškus vargus. Tegu šią dieną išsipildo mo
tinų troškimai ir viltys, sudėtos į jų vaikus 1

Praeitą savaitę širdies 
priepuolio ištiktas Maskvoje 
mirė Sovietų S-gos krašto 
apsaugo, ministeris marša
las Andrejus Greeko.

Šis 3.5 milionų sovietų 
ginkluotų pajėgų vadas bu
vo didelis "detentės" pnesi-
ninkas. pasižymėjo labai ka
ringom kalbom ir, neboda
mas šimtų bilionų rublių iš
laidų, nepaprastai sustipri
no ovietų žemyno, oro ir jū
rų karo pajėgas, kuries kie
kybe pralenkė ir JAV gink
lavimąsi.

Jis kadaise buvo geras Ni
kitos Chruščiovo draugas, o 

tyruose, manė. kad tai koks j vėliau visiškai ištikimas L. 
valkata, parvežė į Las Ve- Brežnevui.. Jis taip pat buvo 
gas ir dar paskolino 25 cen-j pasižymėjęs kovo e prieš 
tus. Dabar jam testamentu nacių Vokietiją Ukrainos 
palikta apie 125 milionai fronte. Mirė sulaukęs 72 m.
dolerių. į amžiaus.

1
Deja. M. Dummar nuo to-į Grečko vieton Sevietų Su

kios netikėtos stambios do- jungos krašto apsaugos mi- 
vanos iau susirgo — gavo nisteriu paskirtas civilinis 
nervų sukrėtimą... ' a muo Dimitri F Ustinov.

Nijo.es


Puslapis antras ' alLETvaS, SO. BOSTON Nl. 1», 1976 m. gegužės 4. d.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU I *** KUR,E iYMESN,EJI LIETUVOS SOCIALDEMO- i j„s vyriausybei
- ~~ ~-----------------~—-- - Y KRATŲ PARTIJOS VEIKĖJAI , prantama, kad

PARTIJAI 80 METŲ

Tą. dieną prieš 80 metų, kai dr. A. Domaševičiau, 
hute; Vilniuje, įvyko slaptas susirinkimas. padėtis Lietu
voje daugeliu atžvilgių buvo panaši į šiandieninę. Lietu- • 
va buvo Rusijos pavergta, lietuvių tauta engiama, laisvės Į 
žodis persekiojamas, patriotai 'kišami į kalėjimus ir tre- Į 
imami į katorgas. Mū ų kaimyninės tautos nešė panašų' 
jungą. Pati rusų tauta pergj|;eno caro valdžios sauvalę.

Nuo pat XIX amžiaus pradžios buv. Didž. Lietuvos 
Kunigaikštystės plotuose kartojosi sukilimai ir neramu
mai, kurie kiekvieną kartą buco žiauriai malšinami. Ne-, 
pavykusių sukilimų dalyviai traukdavosi į Vakaru , orga- ; 
nizuodavosi, leido spaudą, gabeno slaptai ją į savo kraštą 1 
ir tuo būdu toliau vedė kovą dėl savo tautos laisvės. Ša- ■ 
Jia šviesuolių toje kovoje dalyvavo ir liaudis bei darbinin- ' 
kfja, daugumoje jaunimas.

Kaip ir šiandieninėje Sovietų imperijoje, taip ir prieš 
šimtą metų kovos prieš de potizmą priešakyje stovėjo in
teligentija. rašytojai, tautos elitas. Taip atskirų tautų 
lak/, ės -kovotojų tėvynėje ir emigracijoje būta solidarumo 
ir gan glaudaus bendradarbiavimo. Daug emigrantų stu
dijavo Vak. Europos universitetuose, perėmė iš Vakarų 

' laisvės, lygybės ir brolybe idė jas ir sva jojo pei kelti jas į
savo kraštus.

To laikotarpio moderni politinė idėja buvo socializ
mas. Nelegalios socialdemokratų organizacijos dygo kaip 
grybai po lietaus ne tik Vakarų Europoje, bet plito ir 
rytų linlk. 1892 metais įsisteigė slapta lenkų .ocialistų par
tija (PPS), kuri siekė savo veiklą išplėsti ir į buvusios 
Rzeczpospolitos žemes, t. y. ir į Lietuvą. Į tai turėjo rea
guoti ”litvomanai“, t. y. lenkiškai kalbą Lietuvos patrio
tai. ir lietuvių inteligentijos naujoji karta.

Kaip matome iš dr. K. Griniaus, S. Kairio ir K. Bie
linio atsiminimų, ir kilusi mintis įsteigti Lietuvos social
demokratų partiją, kurios programai priimti 1896 m. ge
gužės 1 dieną buvo sukviestas čia minimas susirinkimas. 
Tą dieną dr. A. Domaševičiaus bute susirinko dešimt so
cialdemokratų ir trys svečiai iš draugiško; vai-pinin-kų 
draugijos. Tai buko labai mišri kompanija: jauni gydyto
jai, ekonomistai, darbininkai, kurpiai ir gimnazistai. So
či aidemc-kratams atstovavo dr. A. Domaševičius, A. Mo- 
lavskis, A. Birinčikas, A. Gulbinas, F. Korčmarčikas, R. 
Maleckis. J. Olechnavičius, P. Suknelevičiu?, F. Deržins- 
kis ir K. Kasperovičius. Svečiai varpininkai buvo: dr. J. 
Bagdonas, dr. K. Grinius ir dr. S. Matulaitis.

Alfonsas Moravskis 
(186S-1941)

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

APIE „DEMOKRATINIUS KOMUNISTUS ’ 
IR „NEPRIKLAUSOMAS” KOMPARTIJAS

Todėl su- 
ir lietuvių 

jaunimo tarpe yra socialistų 
gerbėjų. VLSDD palaiko ar
timus ryšius su SPD (Vokie
čių socialdemokratų partijos)
'centru Bo’nnoje, o daugelis
• partijos nariai. Prancūzų ir italų kompar- jos hegemonijos. Čia daly-
! Draugijos narių yra ir tos tijų vadų praėjusio rudenio , kai dar nėra visiškai aiškūs;

deklaracija daugelyje galvų ; g: »’ -ma teoretiškai 'jsivaiz- 
IS JAUNIMO VEIKLOS sukėlė nemažą sąmyšį. Pvz., į duoti, kad šalia Maskvos ir 

mūsų gerai pažįstamas žur- į Pekino kiek savarankiškiau 
Keleivyje jau buvo naijatas Gediminas Galva t kuriasi ir trečiasis — Pary- 

Lietuvių §. m balandžio 17 d. „Drau- žiaus-Romos — tarptautinio
Kaip 

■rašyta, Pasaulio

Andrius Domaševičius 
(1865-1935)

(1877-1967) 
Vladas Sirutavičius

Mykolas Biržiška 
(1882-1962)

•Jaunimo Ketvirtasis kongre- ge“ visai nėra linkęs abejo- 
įsas numatytas 1979 metų va- ti, kad Vakarų Europos ko-
'sarą Europoje. munistai iš tikrųjų „atskilo! vyktų, tai dar savaime ne-
1 Oficialiai laiką ir vietą pa- nuo Sovietų rikiuojamo' reikštų komunizmo ”'ude- 
skelbs kongreso komitetas. tarptautinio komunizmo, at-. mokratėjimo“, kaip aiškiai 

i Vokietijos Lietuvių Ben- metą proletariato diktatūrą. Į liudija Pekino — beatodai- 
druomenės Taryba savo po- na irin-ko demokratinį būdą• riskiausio stabnizmo židi- 
sėdyje pritarė Kongreso ruo- kovoti ir tvarkvtis“. Galva 1 ni° — pavyzdys.
Šimui ir pasiūlė Vasario 16-s net pakartotinai pasisako a-Į _ .wavV:n;
aimnaziios patalpas ; »ie "demokratiškai nu itei-i T.ac!aa 'ma'klai .abejoh-

An"li os Lietuviu Saiunca k'lp!u’ komunistus“, skelh- "a lr tai ar prancuzu-i alų 
Anglijos Lietuvių -ąjunga ’ kompartijos iš ne-~u reisika-

siūio pasinaudoti Lietuvių , SI’!si savaranki kai maskvinės
Namais Londone ir perre-Į lon kovon Plies komumsti-, atžvyeju K- Amerikos
___ _  o-n-.u___ ‘ nes santvarkos priespauda“, i "te . d* ... . ...pradėjo įspėji—» AX c VV ų nvsvtv

shin-gtonar neima jų 
malonės glėbin.Be to, siūlosi kongresinin- 

kus priimti Hamburgo, Pary
žiaus bei Beigijos lietuviai. I Ne visi tačiau

komunizmo centras. Jei 
toks proceas iš tikini jų ir

I ir stebėdamasis, kodėl Wa-1 .
savo1 netl * axan3 Europos valsty- 

i bes prieš vietinių komparti-
• jų įsileidimą i vyriausybę, 

šitokios Maskva (o taip pat irneku- 
Tai tik pirmieji atgarsiai. ’ šnekos įtikinti. Tebūnie leis- r’e europiečiai) ėmė šauktis 

Spėju, kad Kongresas įvyks Į ta suabejoti tuo tariamo Helsinkio ir barti amerikie- 
Vokietijoje. | „pasirinkimo demok»-?H'niu °ju? už kis'mąsi

Į Kongresą nori Įsijungti būdu tvarkytis“ nuoširdų- salies

Kaip priimtoji partijos programa rodo, liet. socialde-1 
mokratai. panašiai kaip ir lenkų socialistai, nuo pat pra
džių nutarė atsiskirti nuo Rusi jo.. Tas tuoj pat sukėlė 
konfliktą su Rusijos socialdemokratais, kurie tuo laiku 
buvo dar nesusiorganizavę, bet jau tada labai skersai pa
žiūrėjo į lietuvių darbininkijos seperatistinį sąjūdį. Ly
giai ir lenkų socialistams nepatiko lietuvių planai išstum
ti jų organizaciją iš Vilniaus ir visos Lietuvos. Bet ta lie
tuvių socialdemokratų kova dėl lietuvybės išlaikymo dar
bininkų tarpe nesukliudė lietuvių ir lenkų sociali1 tams 
toliau bendradarbiauti kai kuriose veiklos srityse, kaip 
slaptai gabenant per sieną nelegalią literatūrą ir pan.

Lietuvos socialdemokratai spausdino užsienyje, daž
nai bendradai biaudami u varpininkais, lietuvių politinę 
literatūrą ir Ją gabeno platinti į Lietuvą. Pirmieji jų laik
raščiai „Lietuvos Daibininkas“ ir „Darbininkų Balsas“ 
buvo labai patriotiški, bet tuo pat laiku — tolerantiški 
kitų tautų ažvilgiu. Tie laikraščiai ir atsišaukimai siekė, 
kaip ir priimtoje programoje buvo užfiksuota, susitarti 
su I-enkijos, Latvijos ir Gudijos darbo žmonėmis išvien 
kovoti prieš juos vi us slegiančią priespaudą. Lietuviai 
ragino savo kaimyninių tautų socialistų partijas įsirašyti 
į savo programas taip pat panašius — demokratinės res
publikos, atsiskyru ios nuo Rusijos — reikalavimus.

Kipras Bielinis 
(1883-1950),

Dr. Antanas Žvironas 
(1899-1954)

są neri Įsijungti 
Škotijos senųjų ateivių jau
nimo grupė bei Londono Lie
tuvos žydų jaunimas.

Į PLJ Ketvirtojo Kongreso 
1Komitetą iš Anglijos jau pas
iirti Bendruomenės atstovas 
Algis Silnickas, Sąjungos at
stovas Aleksandras Vilčins-

reika-u=
i ne savo 
Formaline

protestas tunmu, ypač, kad š. m. vasario Pra ™e 
mėn. įvykusiame prancūzų pagrindo. Ragindamas eu- 
kompartijos suvažiavime šis r°u1pčius saugotis tam tikros 
„demokratinis būda “ buvo politines nartuos pakliuvi- 
pasirinktas 1,700 balsais;11}0 1 vaWžia_. Kisrngeris iš 
prieš nuli. Tebūnie leista su-1 ^a-j EūH ka unamas
abejoti ir pačiu „demokra-j kišimusi“ į kitų valstybių 
tinių komunistu“ sąvokos į rel^a*u -
nuoseklumu, nes juk demo- •kas, o Prancūzijos Bendruo- kratija _ ;n<livi.' O k« gi galima būtų paša-

VOKIETIIA

Iš socialdemokratu veiklos

Nors lietuviai socialdemokratai solidarizavo su Ru
sijos proletariatu, kc/. ėjusiu prieš carizmą ir už laisvę, 
bet lietuviams carizmo panaikinimas buvo tik priemonė 
nepriklau omybei atstatyti, o ne galutinis tikslas.

„Lietuvos Darbininkas“ Nr. 3 (1899 m.) vedamaja
me rašė:

■ - „Lietuvoje, kur sumaskolinimas eina dideliais žings
niais. tautinis klausimas turi didelę svaiibą... Lietuvių tau
ta gerai Jaučia maskeliškos valdžios prie paudą... politi
nė priespauda, pilna sauvalė ir caro valdininkų šlykščiau
sias elgesys stumia darbo klasę ir apskritai visą šalį į di
džiausią valgą... įvairių nepriklausomybė; ir savivaldos 
pasireiškimų persekiojimas žadina (lietuviuose) maiš
tingas mintis, prispaudėjų ir rusifikatorių neapykantą...“

Kovai prieš tą priespaudą buvo gimusi Lietuvos so
cialdemokratų partija. Nuėjusi ilgą kelią per pogrindį, 
kova dėl laisvės, nepriklausomybės laikotarpį, svetimas 
okupacijas, — LSDP šiandien vėl stovi kovotojų dėl ne
priklausomos ir demokratinės Lietuvos priešakinėse po
zicijose. Jos eilėse, kaip ir anais laikais, inteligentija. 
Jaunimas ir darbo žmogus.

J. V.

menės — Sisita Kondrataitė Į i • • • • ’ i • kyti apie Maskvos kišimąsicj?nis. lr J,vairovei Q kurnu-.. 1 f -it!.
Kaip iš pirmųjų atsiliepi- nizmas__nartiior-valstvbės J Vakaru Euiopo> įeikalusnarnas partijo vaistyoes • ti • kc.mpaKiiu pagal

ėli utį zmas individų bei fea? (Pa?tebėkime a. 
Įvairoves są-kaiton. govietu intervenciją j

Praeitą savaitę šioje skil- Hytų Eurono? valstybių gy
tyje dėstėme ir gynėme nuo--venimą visisyai ir nebekal- 
m-onę, ‘jog prancūzų bei ita-!^ama . Helsir-Aio aktais 
lų kompartijų laikysena yra Jos. tvi^a? 11 nedyipra-mis-
padiktuota grynai taktinių įa!..pxatlb?.tos ^J^v03 

------------ o........—r----  iSeknimnvimn - bai“). SlCia, gal būt, ir gludi
pose bus sukviesti buvę Vas. *Sk .alcia -.OmU^J1 i Mar^hais-Perh’n<mer dek-la-non valdžios, tačiau Pran-: 1Ylai/na‘s-^en..nguei aeiua- gimn. mokmiai, tauUmų, cūz.joj .f Italijoj jie jog : racijos prasme: sudaryda-

pasiekį- nei karu. nei revo-'?13 lsPyfb’ kad prancūzų- 
liucija. Kas jiems belieka? į,tatab? komnartijos yiy tik- 
Dadyvartti parlamentinėje'rai. savarankiškos, n Majk- 
sistemoje ir tikėtis rinkėjų vai

Chicagiškis N. Kulys Ke- Pramos. Kadangi nėra Jo-; tmarkesn!em? 

leiviui rašytame laiške siūlo 
JAV nepriklausomybės 200 
metų proga pastatyti pa
minklą „Liepsnose degantis 
Romas Kalanta“, kuris pri- 

! mintu mūsų kovas dėl lais-i
vės, o taip pat ir Ameriko j P—miH.cu pr^p tupti prie§ JAV-b?ų
Tai būtų išliekantis pėdsa- ™os Įprastiniu prakeikimu., e,aTnag j r dar malimas na-
kas. nes šia proga rengiami t?;.net?n‘vt stangas tu nartim isigalėji-
koncertai, šokių šventė ir ki- laimėto absoliučios daugu-į^. Ta'prasme
ti renginiai metų eigoje bus į °; ?enausi.u atve-lu’Jlk i tokios deklaracijos, kam 
pamiršti. ■ koaliciniu pagrindu su kito- Marcbais-Rerlinguer. Mask-

mis partijomis dalinti; vai-; politikai vra rafinuotai 
' džia, komunistams būtu pra-!gaisringa iš anksto toms ki. j Penkios.

Sunkiai susirgo didelis į toms partijoms, savo eveu-' Įdomu, kad panašiu žes- 
Keleivio rėmėja Jonas Bar-’ tualiems partneriams, skelb-, tų „nepriklausomybei“ pa
tašius (Bartosh). Jis gydo- fi. kad ių galutinė ir tikroji reikšti neseniai ėmėsi ir bri- 

intencija — jas likviduoti.

p is pirmųjų atsiliepi 
mų matoma, Kongreso idėja 
[sudomino Europos lietuvių 
jaunimą bei lietuvių yisuo- 
menę.

Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga per Sekmines 
ruošia jaunimo suvažiavimą.
Vasario 16 gimnazijos patai- padiktuota grynai taktinių

gresą.
Vakare Lietuviu Kultūros *■

Draugija suruošė turtingą 
meniųę programą.

i16
šokių būreliai ir t.t.

R. S.
LIEPSNOSE DEGANTIS 

ROMAS KALANTA

Vokietijos Lietuvių Social
demokratų Draugija (VLS-! • / . .r/
DD) gegužės 1 dieną BonnojeJ Kasparas Dikšaitis išrink- 
iškilmingai minėjo Lietuvos :*as naujuoju Minties poli- 
Socialdemokratų Partijos 'tikos ir kultūros žurnalo vy-
(LSDP) aštuoniasdešimt me-į niausiu redaktorium. Min
tų sukakti. Šiai progai pritai-j^ls » kurį leidžia Lietuvių So- 
kytą paskaitą skaitė Jonas eialdemokratų Partijos Užsie- 
Glemža, ilgametis LSDP na- nio Delegatūra, su savo tre
jas įčiuoju numeriu pasirodys šią

Po minėjimo sekė VLSDD iasara’ Spausdinamas ”Ni- 
visuotinis narių susirinkimas.dos'‘ spaustuvėje Londone, 
su valdybos bei revizijos ko- — o —
misijos narių pranešimais.; Vokietijos Lietuvių Social-

Kra1 te dar
infiltracijos 

Europos
kad rinkėjų tarpe būtų ko-Į °°btmi audmi. Be to, ka- 
kio nors pastebimesnio ne-',7an9? tas VTkan’ komparti- 
pasitenkinimo pačia parla-. k,911aomo,„ M„akva HeI.

komunistei nebetiki tos' r • , • •...... .. . . • fcrmabai te^inra ar<mmen-

kiu duomenų, liudijančių,! 2yoqj,ins ’ Vakaru

SUNKIAI SUSIRGO 
JONAS BARTAŠIUS

Buvo peržiūrima ligšiolinė demokratų Draugija vis pa 
veikla bei diskutuojami atei- sipildo naujais nariais. Nerei- mas §v Pranciškaus ligoni- 
ties planai, buvo išrinkta kia jų Įtikinėti ar prikalbinti, { nėje Hartforde. Ct. 
nauja valdyba bei revizijos nes V. Vokietijoje stipriai! Mielam Keleivio bičiuliui 
komisija ir du atstovai į So- reiškiasi socialdemokratai,’ linkime greičiau pasveikti 
cialistų Internacionalo kon- šiuo metu jie net vadovauja ir grįžti namo.

Lietuvos SoriaMemokraty Partijos atstovai Rylų Europos Socialistų Unijos konferencijoje 1961 
Romoje. Is dešinės į kairę: Jonas Glemža, Juozas Vilčinskas ir Vilėinskienė.

tu bei ispanų kompartijos. 
Kai pusmečio bėgyje vienaVertinant prancūzų-itelų! p0 kitos tampa -fa,a,.anki5. 

kompartijų laikysena- reiks- komis„ vj 1 j
mę ir motyvaciją, svarbu’
nesuplakfci dviejų gana skir
tingų klausimų. Vienas klau
simas — tai ar šios kompar-

visą
aklai Kremliui tarnavusios 
kompartijo', reiškinys ver
tas susimąstyti, šioje švieso-

....................... x • i - i ! je Kissingerio isnėjimai at-tvos is pnneipo atsisakė ko-Įrrdo rimti jr netik{tai ižval. 
munizmui budingos totalis-!
tinė,; -visuomenės doktrinos.!^’ , '
ar, priešingai, tesiekia pas-Į Mūsų anksčiau minėtam
tarosios Įgyvendinimo ”de-;koTnentato,iui (ir. beje, ne
mokratinės“ laikysenos ma-:jaTn vienam) tačiau neaiš-
nevru? Nežiūrint Galvos'jn, kodėl Kissingeris toks

j samprotavimų viršminėta- į p,’kta . Vakarų Europos ”ne-
»me ir kituose straipsniuose,! priklausomoms“ komparti-
1 atsakymas į šitą klausimą Homs jr tokst draugiškas
!turėtu atrodyti visiškai ne-’Kremliaus ir jo„prikiauso-
. dvejotinas ir aiškus. Kitas moins« Eurooos kom-
; klausimas sukasi apie tai, ar ‘ o -i, ... . partijoms. Sios mįsle,; gvu-salbamos kompartijos bent ' ® .
dalinai ateipalaidavusios iš den,mo 'ms™es klt9 •eav»'- 

•lirų (maskvinės) komparri-.tę.
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CHICAGO, ILU 

Chicago Tribūne pasmerkė

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

šen. F. Savicką
Dienraštis Chicago Tri-

’KEKOMBINUOSI — NEGYVENSI4

I bune balandžio 4 d. išspaus
dino senatorių Franką Sa
vicką smerkiantį straipsnį. 
Jis smelkiamas dėl to. kad 
nevykdą; savo pareigų, kad 
nuo 1973 iki 1975 metų ne
dalyvavęs I8V4S Illinois 
seimelio posėdžių, o 1973 
metais — 21%.

Mums, lietuviams, yra 
svarbu, kad pirmas lietuvis 
bu.o išrinktas Illinois sena- 
iorium. Juk mes ilgiau nei 
50 metų kovojom ir reikala
vome i; demokratų partijos 
vadovybė pripažinti teisę, 
kad lietuvis būtų išrinktas į 
valdini postą.

Aš nepatenkintas, kad 
Chicago Tribūne apkaltino 
ir pasmerkė šen. Franką Sa
vicką.

Senatoriaus pareigos yra 
labai svarbios, nes senatas 
priima naujus arba pakeičia

VYTAUTO K. JONYNO IR IRENOS GRIEŽĖS 
DAILĖS PARODA BOSTONE

“Sovietinio turto grobstv- matuojant ir apskaičiuojant 
mas ypač pavojingas nusikal- pirkėjus", 
timas“. Taip rašo Julijonas Grobstymai praktikuojami 
Mikalauskas, vadinamas oku- antoservisuose, paminklų 
puotos Lietuvos vidaus rei- dirbtuvėse, siuvyklose, smul- 
kalų ministras, savo straips- kaus remonto dirbtuvėse, fo- 
nyje, pavadintame "Socialinė toatelje ir 1.1. Statybose 
nuosavybė — neliečiama" grobstomos statybinės me- 
(Komunistas, 1975 m. Nr. 12) džiagos, neatliktų darbų pri-

Toliau straipsnio autorius rašinėjimai, neteisėtai išmo- 
rašo: “Daugiausia grobstymų karnos pensijos ir kt. 
paplitę žemės ūkyje. Iš ben- Tai, kas čia mūsų aprašyta 
dro respublikoje užregistruo- iš ilgoko paties vadinamo vi- 
jamų grobimų skaičiaus be- daus reikalų minist. straips- 
veik kas ketvirtas išaiškina- nio apie grobstymus, lietu- 
mas šioje liaudies ūkio Šako- viai, besilanką Lietuvoje, jau 
je“. Po šio pasisakymo eina seniai pradėjo parvežti iš ten 
visa eilė išvedžiojimų, kodėl žmonių posakį: “Nekombi- 
tai vyksta žemės ūkyje, nes nuosi, negyvensi“. Žmonėms 
ten esanti nepakankama vi- gyventi reikia, jie kombinuo- 
suomeninė kontrolė socialis- ja. Be to, jie gerai žino, kad 
tinei nuosavybei apsaugoti, komunistinės santvarkos šu-
Dėl pačios kontrolės tohau lai labai stambius Fobsty-į"^lv^ludamaVšvaAfel! metų yra buvę gal i. ne.laug S patriotinių
rašoma: Kasmet LTSR Vi- mus atlieka legaliai jiems • . ....ictovina. o v 6 , a I se senaito posėdžiuose. Mes!
daus reikalų ministerija ir jos skirtose specialiose parduotu- uuvome natikėie ir natiki 
organai vietose rengia profi- vėse - jie ten visada ir visko , me> ka(,
laktinio pobūdžio priemones: gauna, pigiai mokėdami. Bet Franka? Savickas gins mūsų
patikrinimus, masinius reidus žmonėse liaudis, negalėdami interesus. apgins ir mūsųįma, ne visi susilaukė į vairių tikrai draugiškai, nors jis 
(kratas. E.). Tai pagal tradi- iš savo “legalaus“ aprūpinimo Marųuette Parko lietuvių į skonių publikos entuziastin- gal ir nepaklusnus kuriam

palydovė Irena iš tikrųjų y- 
,ra labai jauna dailininkė, 
i palyginus su barzdočiais. Ji 
į ir viešumoje dar ne taip se- 
• niai pradėjo reikštas, nors 
meno studijas išėjo dar gy
vendama Bostone. Na, o jau 
pirmųjų jos parodų teigiami 
įvertinimai bei šiais metais 
gauta premija liudija jos
kūrybos vertę.

I. Griežės paveikslai —
tai spalvingi tapiniai. Saky
čiau —žaismingi. Jos tech
nika yra išradinga. Beieško
dama spalvų ir formų išraiš
kos, ji sunaikina įprastą 
•. palvotų pieštukų braižą. 
Tertka susimąstyti, kokios 
rūšies dažai čia 'Vartojami. 
Ankstyvesnieji jos darbai 
buvo didelio formato alieji
nė tapyba, niūresnių ir pri
gesintų spalvų, o dabartinia
me periode ji pragiedrėjo.

I Ir keista, kad mažame for- 
j mate jos technika yra daug 
’ laisvesnė ir nepažabota, ne- 
į gu didelė e drobėse, kur yra 
daugiau vietos pasišvaisty
mui su teptuku.

Dabarties izmų ir srovių 
' karštligėje tenka nustatyti.

I
it

Dailininkas Vytautas K. Jonynas ir dailininkė Irena Griežė - Jony nienė savo darbo studijoje New 
emr įstatymus. Aš taip pat Į Yorke. Sienoje matomas Irenos tėvelio Stasio Griežės - Jurgelevičiaus portretas, 

nenorėčiau tikėti, kad šen.
Lietuvių menininkų dai- jo iliustruotas knygas ir vai-į Su Jonyno pirminiais dar- kokiai klasei I. Griežės dar- 

lės parodų Bostone per eilę džius vardu Įsaky.i išmesti bais, kaip ir vėliau pasileis- bai .priklauso. Manyčiau, 
kusių Are sąjūdžio grafikų kad tai individualūs ieškoji- 
Petravičiaus, Valiaus, Au- <mai. Tai abstraktinis menas,

F. Savickas padalytų lietu-
Ė* I

namų visus
|se senato posėdžiuose. Mes‘mažiau kaip ir aukštesnio brangiai pirktus jo paveiks-

ciją daroma pavasario sėjos pragyventi, turi imti, kas tik koloniją, 
ir derliaus nuėmimo metu. jiems po ranka pakliūva.
Šiuose masiniuose reiduose, Liaudis nekalta, nes ne ji su- 
be milicijos pareigūnų, daly- kūrė šią sistemą, bet didieji 
vauja liaudies kontrolieriai, Markso-Lenino “evangelijų“ 
draugovininkai (asmenys, ku- vykdytojai, o Raudonoji ar- 
riems rotaciniu būdu kolek- mija, ant durtuvų atnešusi tą 
tyviai pavesta dienom ir nak- sistemą, užkrovė ją Lietuvai, 
tim sekti reiškinius jų gyve- (ELTA)
narnoje apylinkėje. E.), ne-'
etiniai milicijos darbuotojai,: 
daugelis kitų aktyvistų. Šių!

Adv. Charles P. Kai

PRAGARO NEREIKIA 

IEŠKOTI

lygio koncertų. Kone visi lūs? Ne, per daug būtų nuo- giaus ir Rato, prasidėjo reto kada ieškoma būdų savo vi- 
■ )jj0 originalumo lietuvių grafi- dau? balsui išsakyti.

Taigi. Bostoną; ji priėmė J kos klestėjimą-. Tas polėkis Griežės -kūryba yra gryna 
buvo tiek gaivalingas, kad tapyba, nors jinai ne visada 
ir iki šios dienos užtinkame /(.pčiuopialmai naudoja ta-

go sutikimo, nors jų kūriniai nors ne mūsų parapijos pir-1 tų menininkų įtakos gyvų pytojų-spalvininkų išbandy-

zymesmeji dailininkai rodė’stolio 
čia -avo darbus, bet. žino-’

meniniu požiūriu būtų buvę j mininkui. {atgarsių net tik lietuvių gra- tus metodus, kada sugretm-
ir labai vertingi. To nereikia , Šioje parodoje V. K. Jo- fikoje išeivijoje, bet taip tos kontrastingos spalvos 

pat ir dabartinėje Lietuvoje, viena kitą sustiprina. Bet 
Šiandien jo grafikos dar- >. šV'n^ Ą čia Pat

“Pragaro nereikia ieškoti 
kitame pasaulyje. Mes galime1 
įrodyti, kad pragaras yra dar 

27 išradimų autorius 1 tarp gyvųjų: Kremliaus orga
nizuotas ir nuo 1918 metų pa

metu (1975 E ) navasar;o sė t-3?* techl?ikos m°k^y ka?” laikomas pragaras Sovietų 
metų (1975, E.) pavasar.o se ((j1(jatas> vienas iš jaunųjų Saiuneoie“
jos reidų išaiškinta 54 mate-j Kauno p0|iteehnikcį insti-! įašo prof Stefan T

atvejai. Buvo iškeltos 32 bau- Ka°ŽJS. DaūgmuI jo sukuri X
džiamosios bylos ir patraukti tų naujovių įvykdyta Kauno f/t kalinius Ta studija iš- 
atsakomybėn 57 asmenys“, j popieriaus fabrike. jtimus kalinius. Ta studija is

Prie turto grobstymo pri- , spausdinta Case Stud.es on
klauso ir grūdų dingimas iš; Lenino premija J. Avyžiui;Human Rights and Funda- 
aruodų, pinigų pasiėmimas iš • ... . .. Jmenta^ Freedom, A World
kasos, neužpajamuoti turtų, į Ka;> tojui Jonui Avyžiui
ypač gyvuliu, prieaugliai, nu- * Paskn,ta P1 eml.la _uz

- . i*- ’ romaną Sndvhn tusteu-rasymai neva kritusiu gyvu-1 *.. . .. . .. . įmo metaslių, įsijungimas iš privačių i 
asmenų gyvulių, įvairių Įren-I 
girnų, mechanizmų ir kt. Tai J
vis esą nepateisinami grobi-Į Balandžio 22 d. Vilniuje 
mai, išeiną iš piktnaudžiavi- i mirė geografijos mokslų 
mo. Grobstymo eilė eina to-; daktaras prof. Vaclovas 
liau: “Ukmergės rajono Mar-Į Chomskis, gimęs 1909 me-( 
tinonių kolūkis sudarė sutartį tais, baigęs Kauno unive. r- 

klajojančiais amatinin- i ritėtą 1936 m.

Mirė

Survey“ I tome.
Antrame tome yra apie 

tustėji-JIOO psl. studija “Discrimina-
cija ir valdžios sauvaliavimas 
Sovietų Sąjungoje (autorius 
dr. Walter Dushnyk), kuriai 
apsčiai panaudota ir lituanis
tinės literatūros, tarp jos ir 
Eltos leidiniai.

su
Balandžio 10 d. Kaune

IŠ 28 KNYGŲ 7 GAVO 
PREMIJĄ

nė laukti.
Bet, štai, balandžio 24 ir

25 dienomis So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je vykusi dailininkų Vytauto 
Kazimiero Jonyno ir Irenos 
Griežes-Jonynienės paroda, 
galima sakuti, turėjo jau iš 
ankšto‘garantuotą pasiseki
mą. Ir ne tik dėl te, kad abu 
Jonynai yra buvę beveik 
“bostoniškiai“, ar kad Vy
tautas K. Jonynas yra išgar
sėjęs dar ir savo smailu žo
džiu bei spalvingu gyveni
mu. Daug arčiau tie os, kad

* nynas išstatė 38 savo dar
bus. o Irena Griežė — 18. 
Ir per porą dienų iš to me
niškojo turto mažai kas be
liko.

bai, kaip ir čia išstatyti eks- ™als labai tatensyvus tonai 
ponatai, nereprežentiioja vi- ?‘Psup»>ti ir sukomponuo- 

IK2- , . „įsojo nueito h!• sudėtingo kū- ?.'«<>. P«?<» skaKlnuusios
Parodu ątidaryn.0 zo<h' rj.binio kelio. Jo gabumai ‘r stipriausios domės tun 

tarė dailininkas Viktoras' rįiž4liasi ir vitražuo£i, ir de- da'*’au vaizdines jogos, ne- 
Vizgirda, tad užuot patys ninėje tapybc;je. ir akvaVe. gu dažas išneša, 

įkalbėję. tlendame jam cią Uje/ir skSptūi-oje. Dekoi-a- «?!. šaunama su abst- 
kai kūnas mintis pakartoti.. tyviniuose menuose jg^. laktrniu menu tai daugeliui

DAILININKAS j^Ž^r^

V.KTORAS VIZGIRDA: >t«£

\ ytautą Kazimierą Jony- tai liudija io virtuoziškumą. į___J®1 . ~R’ n®Į Šoninių.
nu -Ii +n o-nritaii noini Žiūrėkite j jj ir klausykitės
savittė! a Ir ne todėl, kad k Plokštelių muziko,... Ir jei-

Dėl to ir Vytautą K. Jonyną (barzda
— ”darbas meisterį giria!“ savo tė<ą. Ir ne todėl, kad jo k - h kūrvhinio * • r v - • -b-'V-nai +« g- Vvtnnto v ___i an. x___ ai a___ kui ie, oe o KuryMiuo gu jųms pamyks išsiaiškinti.v u-t • • i a yia tik truputį trum-, imasi dar ir kokios kieno roortretas ar koks UDe-
sunku butų Įveikti organi-Į pesnė už mano tėvo barzdą, :r tllM- *leno <Portr?tas ar koks upe

■ ‘ ha + _ k-tad mnnn +av«s miri vlbUomenine^ veiKlos ir turi • ]ls yra atvaizduotas Bruknėje t kad mano teva. mirė joje nuopejnų Vytautas K..rj0 simfonijoje, tada gal ir
nrisimenu’ J°nynas jlf tUrL Pakanka‘ abstraktiniame'paveiksle į ka g n mažai JĮ pi įsimenu, mai dMelis n ]nas 1

o Jonyną pažįstu dar is Me-, jau yjen Fl.eiburge dailŽ8
Wo.hi.wrf n i. p m u , n<> mokyk os laiką. a moky,kĮos—Ecole dės Arta
AVashmgtono n Romos kop- eaibanotu plaukų jaumkai-! t */>+;«»«= G+aaifri^oc Toityčias, nuversi nuo pjedes-l nevaikščiojo Meno mo. « M.e.tlels “ l?tel.gImas-Je’

Vnnr.Akffpi-nfJn • , , . , J" “. šiandien mes tunme gyvy-Kennebunkporto vie- kyklos koridoriuose, o tie-;bingą ,ietuviškų tra(Mcij,

zuotu piketarrimu. anonimi
niais laiškais ar net ir petar
dą slaptai pakišus po lova... 
O negi dabar iš piktumo im
si ir sugriausi jo Įrengta

talo

kais, kad pastarieji pagamin-! 
tų įvairiu metalo gaminiu:j
ėdžių, girdyklų ir pan. Ver-jkatedros
teivos atliko užsakymą... išį\e_^ja. r* €-’. -a ♦nu
pavogto metalo“. Iš straips-’?imu;1192a m’Kupis“ Premijuotos šiemet klubas ca je
nio matvti kad kolchozai —f kl° raJone- ’;lels Au3tra,hJ°Je gyvenan-! Fnndn

. Balandžio 23 d. mirė če- čios Aldonos Veščiūnaitėsrašoma^ ūkiai - pusvelčiui generolas A-f eilėraščių rinkinį “žodžiai 
pardavė privatiems asmenims {pOnnarijus Liustikas, gimęs kaip salos“ ir Bronio Railos 
įvairių markių traktorius bei. Xovosjbirske, o balandžio
kitą techniką . i 21 d. mirė inž. Anastas A-

Pereidamas prie pramonės' ]eksiukas, taip pat atėjūnas
įmonių, Mikalauskas pirmo je į iš Ukrainos, 
vietoje randa, kad daugiausia) - - ------

mirė Kauno Medicinos ins- Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fontas yra išlei
dę. 28 knygas, iš kurių 7 yra

essay rinkinį bendravimo su 
kraštu temomis “Bastūno 
maišta- arba (priešpaskutinis 
do-re-mi“.

nuolyno Mariją, sudeginsi ^ lakstė < dūko. iš
nusliuogdavo žemyn(nebttg tos mokyklos nuo 

lioiĮ.tų turėklais n-net nebu-Įnas? A- nesakau> _
, vo galima uspeti ą nois i -j mokyk]os nebfitų buvę, tai 
giau su juo pasikalbėti. Ve- u,-,+«

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 15 d. 9:30 vai. 
ryto Jaunimo Centre, Chi- 

prasidės Lietuvių 
Fondo suvažiavimas.

Fondas š. m. sausio 1 d. 
turėjo pagrindinio kapitalo

liau. baigęs Kauno Meno 
mokyklą, išvyko j Paryžių. 
Paskui teko susitikti 'jau su 
jo kūryba 1932 m. surengto
je Ais kolektyvo parodoje. 
Tada V. K. Jonynas buvo 
jau subrendęs, originalus.

turto grobstymų vyksta mė-, ČEKISjq ANDROPOVO 
sos ir pieno pramones įmonė
se. Kai kurios lengvosios pra-) “DEMOKRATIJA“
monės įmonėse grobstoma i .................1 šnipai, išdavikai ir bude

liai paprastai vengia viešu
mos, o ypač siūlyti visuome-

Tolimesnėje ateityje nu-:t ta $354^2. 
matyta išleisti Petro Klimo:

m -in-?- a individualaus braižo ir sti-$l,lll.2‘>n 197., metų gry- ,, menininkas.
nas pelnas — $48,643.

1962-1975 metų laikotar- Kai daug triukšmo sukė- 
pyje įvairiems švietimo ir lęs Ars kolektyvas savo ma- 
kultūros reikalams išskirs- n.’feste ypatingai pabrėžė 

liaudies meno vertę, tai Jo

žaliava, pusfabrikačiai ir ga-Į 
tava produkcija. Prekybos 
įmonėse, ypač stambiose, pvz. 
Švenčionių bakalėjos preky
bos bazėje, buvo išaiškintas 
880 tonų cukraus trūkumas. 
Pabradės universalėje par-

“pažiūra.-“nei savo 
kinti savo “filosofines sarn-’ 
pratas“. Bet kitaip elgiasi

t.ienoraštį iš 1915-1919 me
tų, Juliaus Kaupo raštus ir 
kt

Klubo nario mokestis $25. 
Klubo adresas: G. Vėžys, 
6349 So. Artesian Are., Chi- 

ar als_jcago, III. 60629. ..................

HOT SPRINGS, ARK.

įsteigatas naujas Altos 
skyrius

nynas. vienas iš ryškiausių
'■ Ars kolektyvo grafikų, dar 
įžymiai anksčiau, prieš pa- 
5 rodą, jau buvo atkreipęs dė- 
imesį i lietuvių liaudies me- 
(no palikimą. Šventieji, ma- 
dono-

žiūrėsit apčiuopiamus daik
telius, kurie tinka jūsų buto 
papuošimui.

Jeigu mes gulime aukštiel
ninki ant žolės h* žiūrime į 
debesis, tai visados ten gali
me įžiūrėti ir liūtą, ir kupra
nugarį. Taip ir I. Griežės 
kompozicijose, jeigu kam 
būtinai reikia turinio, gerai 
įsižiūrėjus, gal bus galima 
atpažinti Vermonto pavasa
rinius kalnelius ir slėnius, 
upelio dugno akmenėlius ar 
ranką su septyniais pirštais, 
kurie sliuogia per saulės nu
blizgintą moters nugarėlę. 
Jeigu tokį vaizdą jums pa
vyks pamatyti, tai kuo grei
čiausiai paveikslą pirkite ir 
neškite? namo.

Kadangi šios parodos abu 
dalyviai, kaip tapytojai, yra 
labai individualūs ir skirtin
gi vienas nuo kito. tai labai 
prašyčiau vyro nuopelnų 
nepriskirti žmonai. Irenos 
Griežės kompozicijose, jei
gu labai norite, galite suras
ti liūto galvą, bet ir su padi
dinamu stiklu nepamatysite 
kokių noi:> svetimo braižo 
pabraukimų ar pakoregavi-

mūsų gyvenime būtų likusi 
tik tuštuma. Mes, gal būt, 
vistiek turėtume Viesulą, 
bet tikriausiai jis būtų visai 
kitoks ir vargu būtų piešę? 
saro seriją lietuviškų dainų 
motyvais. O liaudiškasis 
Ignas irgi subrendo Freibur- 
ge. Per Freiburgo mokyklą 
mes išsaugojom ir lietuvių 
dailės palikimą, o ne tik po
rą iš tėvynės išsivežtų atsar
ginių batų lagaminėly. Tai
gi ar dėl to nepriklauso V. 
K. Jonynui kreditą*?

šalia Jonyno čia ekspo
nuotos kūrybos matome ir 
dailininkės Irenos Griežės 
labai spalvingas pasteles.

Kalbėti apie moterį jau 
yra žymiai sunkiau. Čia ne 
visada dera prisiminti pra
eitį. skaičiuoti metus ir per

. Hot Springs, Ark., balan- *'• Pjęmeneliai su liau- 
idžio 10 d. įvyko steigiama- raižiniuose pa;Mkarto- 
sis Amerikos Lietuviu Ta- Janclals S1™boliais jau buvo 

susirinki- J° mef’zl° ’’a’z’mų motyvai.
ciij, ancuviuuu ii I potuiauniiu^ ai panui

rybos .-kyriaus susirinki- JO h1*”*10 r»»*,nių muiyvai. jua? susiki0vusius nuopei- mų. Vytautas K. Jonynas
jungos “demokratiją“, kuri mas. Išrinkta laikinoji vai- Gilinęs studijas Paryžių-j nūs. nes vien gimimo dienos1 gal ir duoda savo žmonai

duotuvėje stigo 59,000 rublių, luošio: policijos steigėjo ir viena tesanti “tikroji“ ir ga- dyba: pirm. Kostas Plepys, je ir Įsisavinęs akademiškai Į paminėjimas gali kenksmin- kokiu patarimų, bet, kaip
“Kaip mažmeninėje prckvbo-j jos teroro palaimintojo Le- rantuojanti piliečiams įvai-! ižd. Antanas Kruklys, sekr. tobulą grafikos techniką, jis gai susendinti aptariamą as- ios darbai rodo, ji jo ne-

i— i' * i,,/* _^l_l.. nmtaiaa ia. Vi+rtViao I .Turataoa fi i'rtKa, i a lr ta u Vtanrl covra Viiwhra'-’o rlomnn .b’uVn . m..r. i klHUSO. Kaip IF HŠ SHV0 ŽRIO-

šiuo atveju reikia pa- nos neklausau. Ji vra atsflri-
___kad čia savo kūrybą ras kūrybinis individas, ir

, bo< virtuoziškumą, _  • rodanti Jonyno gyveniniĄtokią ją reikia priimti#

Sovietų S-gos vyriausias če-» 
kišta,: Andropovas. Jis slap-

SAaaaaaaaaaaa a* x a

klijentų apgaudinėJ kalbą, kurioje tarp 
jimo faktai, apsveriant. ap įkėlė j padanges Sovietų Są-lą tik ir tegalima išgirsti, Petras Stakauska*

I

Stud.es


KELEIVIS, SO. BOSTON is, įyiti m. gegužės 4Puslapis ketvirtas

Pras-

NUTRAUKITE KAUKES ŠNIPAMS! ,
1976 m. sausio pirmomis lę, traukit atsakomybėn par-' 

dienomis Maskvos aųtomobi- tinius biurokratus, kurie ty- (
lių fabriko "Lichačev“ rajone čiojasi iš žmonių. ,
buvo išmėtyti lapeliai, pasi- Streikuokit, gindami savo. 
rašyti NTS — Narodno-Tru- teises.
dovoj Sojuz (Liaudies Darbo Nutrauk it kaukes šnipams-i 
Sąjunga). Lapeliai pašvęsti skundėjams, aktivistams, re-i 
visuomenės padėčiai Sovietų žimo bendrininkam.
Sąjungoje jos KP XXV šuva- Visuose rinkimuose boiko- 
žiavimo išvakarėse. Lapeliai tuokit partijos pasiūlytus 
taip skamba: PILIEČIAI! SS kandidatus. i
KP XXV-sis suvažiavimas — Sekite žmones aplink save, 
tai dvdešimt penktoji grandis Įsidėmėdami dorus, drąsius, 
mūsų kraštą sukausčius dik- patikimus.
tatūreje. j Ruoškitės valandai, kai

Mūsų valstiečio darbą tauta paims krašto valdžią į 
kompartija pavertė pačiu juo- savo rankas, 
duoju, pačiu nedėkinguoju Vasaris

— Blogai, Maiki.. 
tas reikalas...

pomniką raudoną flagę ir 
dar visa gerkle rėkei, kad

— Kas bloga? Koks tas. gyvuotų komunistų parti-
prastas reikalas?

— Jeigu šitaip bu1, tai
mes Lietuvos iš ruskio neva
lios jau neišvaduosime

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Sveika uskienė sutiko at*a- 
<y ti į keleiviu skaitytoj* klausimus teisia 
reikalais. Tie klausiami turi būti bendri 
rjormarinio pobodžio. Klausimus ir st* 

sakymus spausdinsimo ifauno skyriuje, 
uaiške r«»kia psl* mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
klausimus prašome siųsti tiesius ftHe 

adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attoreoy st Ia*.
lioMlon Five Building
1893 Centre Street
VV. Rovbury, Mass. 02131

Kadangi mažai advokatų- 
j yra Amerikoje, kurie su-; 
) pranta mūsų žmonių oku* - 
• puotoje Lietuvoje padėtį, tai' 
reikia labai nuodugniai juos 
painformuoti, kad jie galėtų 
testamentus surašyti tokiu 
būdu, kad būtų naudos tiem, , 
kam turtas yra paliekamas* 
o ne sovietams.

teismo priežiūroje. Patikėti
nis negali daryti tai, kas 

Skaitau Tam.-tos teisės jam naudinga. Tok? sava- 
patai imus. Esu labai susirū- naudišikas ”trust“ vykdymas

Klausimas

darbu. Krašto maitintojas ta- Liaudies Darbo Sąjunga J pinęs savo palikimo reika- yra itin pavojingas patikėti- 
po bežemiu bernu, baudžiau- p . n • ’ laks. Turiu giminių Lietuvo- niui. Jam grėstų kriminalinė
ninku be paso. Jis negali pats 1 kUS-Jos soi>. ans ai Siunčiu jiems daug siun- atsakomybė, ne tik civilinė,
spręsti dėl savo darbo. Ne (Versta iš I rankfurte leidžia-5 tinių, ir jie jais labai paten- Patarčiau, jei turi vien
jam priklauso net ir jo dirba- mo rusų žurnalo i’osev, 1976 
mas plotelis — kiekvienu me- m. vasario numeriui. (ELTA) 
tu valdžia gali ji atimti. Jis
stumiamas kaip šachmatų 
”pieška“: jeigu nori išvažiuo
ti, neduoda paso; jei nori pa
silikti, kelia ji į masines gy-

MAFIA

Ką tik gavome !
Kinija — Azijos milžinas,

parašė 20 metų Kinijoje iš
gyvenęs Petras Urbaitis. To
je knygoje ne tik daug įdo
miu informacijų apie Kiųi* 
ją, bet ir daug spalvotų ir Ki
tokių iliustiacijų, 362 pg|., 
kaina $15.00.

Lietuviškoji išeivija, pata
šė M. Ki •ūsaičius, 140 pri., 
kaina $3.00.

Liūdnai linguoja lelija,
kinti. Suprantu aš jų gyve- pri vačius patikėtinius, o ne I Petronėlė - Orintaites poeži- 
nirną, ne aš laibai gerai pa- banką, pranešti keletai pa-1 Jos rinkinys. 152 psl., kai- 
žistu bolševikus. Tačiau aš šalinių patikimų žmonių, Įna $2.00.
iau esu per 70 metų amžiaus kad esi sudaręs testamentą' Immigrant* Story,
ir labai noriu savo reikalus bv Arėjas Vitkauskas, 192 

psl., kaina $3.75.
Joje yra 27 autorių poezi

jos, prozos ir kitokio žanro

ir kur tas testamentas yra. 
sutvarkyti. Taipogi gali savo testamen-

Štai mano klausimas: ar tą už tam tikrą kuklią sumą 
giminėms į pasidėti teisme: Probate ar-

ginimą iis aria svetima buki i • • •• J Lietuva, kiek pinigų palikta ba kai kuriose vatetijose va-|kū' J"bos st' aĮPsn’M- TMp
ginimą jis ana svetimą lauką' minaj»stu organizacija esan-j 
daugel kartų apmokėtu, bet ti giliai įsisH . ei busi Į įsta-,“ 

tymų leidžiamąją ir vykdo-j 
mąją valdžią, kur susilaukia i U^noi 

iur;oLsau palankiu sprendimų, SU-I > «
legalumu’ Atsakymas

pnoeng'tam juodam -biz- Patarčiau Tamstai nieko Teisme nedings ir. Tamstai

Tai gana dažnai čia gir 
dimas vardas, susijęs su ga

TT. , .................na stambau ma.<~ nusikal-j ..pjv;., nmaktivenvietes. Uz elgetišką atly-J t:maSs. Sakoma, kad ši kri.......... 1

dar vis ne jam priklausančiu, 
inventoriumi.

ja?“ Prie to dar trečias; 
prieksėda ėmė šaukti ant

Mūsų darbininkas, 
vardu kraštą valdo kompar-’(*a-’an^1? "ojvgiis le 
♦iin PHūengtam "juoda

vi t

Keleivio skaitytojas

i>.

dinamą Surrogate Court. i naskutmiųju įdomūs dr. 
Gausi kvitą — receipt,—ku-; y^nco Maciūno apie rašyto- 
rio originalą gali paduoti . & Vaižgantą, Bronio Railos 
vvkdvtojui (Exeoutor), o ' aJ>le restorano vaka-
nuorašą — kuriam nors ki-|ilenes- 1 kurias rinkdavosi 

rašytojai, poetai,tam patikimam asmeniui.' ])r.a?tcu.zu>, ras3J°J^
Teismo narliT>orc iv Tamctai 1 kl ltlzOl. ZUlTialistai ir kt.tija, jos monopolio pavergtas 

Pasisavinę šeimininko vardą, 
CK ir Politbiuras sprendžia:

• Lietuvių literatūros isto
rija. II tomas (apima 19(W-

niui“. prie kurio tei ingumo 
organams nėra lengva pri
kibti. o dar dažniau — są-! ninigu liks ir kiek tu pinigų 

Visų ir KieKvieHo 11^ nenorima jo pa- į pačiam nrireiks. Tai vienas
virskapitalistų valdžios nera i Hesti I Ant,a? _ iš

Kokia šių organizuotų kri- u^en’°» kaip Tamsta žinai, 
.minalistų ‘ įtaka, galima ^ra cenzūruojami, ir žinios 
spręsti ir iš Mafios "biznio“»atrtmKamoms

i metines apyvartos kuri SUJ įtaigoms. Toks ”alvkas nė-
mosuojančius kumštimis vi- domoje nudvasinto aparato.; ,’ ; .‘*>f. , ... '>ra Tamstos giminiu naudai,
sus išstūmė pro duris. Tai ką Be prošvaitės yra jo ateitis. - J, np1 ‘ I Nėra reikalo, kad kas žino-

'Sunkus moterų darbas griau-1 jAy Mafia sudaro apie tų’ kiek Tamstos giminėms 
kad na visu sveikata ir spimaJ-«A« asmenų" kurie pasi- ^us siunčlama ateity.

ketvirto, kad ano boba pa
vadino jo bobą bergždžia

— Kodėl? Juk visada bū- telyčia, kuri baubia svetimo 
buliaus. O paskui, Maiki.davai toks optimistas ir toks 

karingas, o šiandien jau vi
siškai liūdnai pragydai.

— Aš, Maiki. vakar vaka
re įsitikinau, kad mūsų var- 
gonizacijų apicierių tarpe 
nėra vienybė . Jie, Maiki, 
išvedę mus i vainą, vienas 
savo šoble rodo mums kelią 
i žiemius, kitas i pietus, tre
čias j dangų, o ketvirtas stu
mia tiesiai i peklą. 0 paskui

jau pa ipyJė tokie rusiški irkur pabėgti, prieš ją negalima 
angelski keiksmai, kurių ne-j streikuoti, ant jos negalima 
galiu čia garsiai nė tau pa-'skųstis. Žmogus yra pavers- 
kartoti, kol klubo gaspadinė,tas sraigteliu mašinoje, val-

tu dabar pasakysi?
— Pasakysiu, tėve, Kau na visų sveikatą ir seimą.; .yppp 

tokiem- tavo minimiems <vi- Darbo nuveidinimas, neviltis,
suomenės vadams trūksta ne gyvenimo tuštuma ir sutryp- 
tik vienybės^bet PjriyaJčiau- ta žmogaus savigarba stumia* 

į abuojumą ir girtavimą.šio padorumo, visuomenes

apie sumą giminėms nera- mirus, nereikės ieškoti testą 
syti. Tam ta nežinai, kiek mento.

m. laikotarpį), paratt 
Pranas Naujokaitis, 582 pat, 

! kaina $10. Graži dovana 
i kiekvienam. (Keleivyje dar 

Vienam mirus, imamai ir j galima gauti ir pirmąjį to- 
santaupos automatiškai tek-Imą, kaina $10.). 
tų gyvajam arba gyvajai* Lietuviškoji skautija, pa* 
(survivor). Tokiu atveju’, ra’ė Petrą? Jurgėla. Tai 
galėtų tas, kuris išliko, par-'832 psl. su daugybe iliustra- 
duoti namus. Kai kurie for- cijų knyga, kurioje išsamiai

"Keleivio“ skaitytojams 
Floridoje

te tarpusavio sutartimis; Nežinau, dėl 
seimas“,

dar visi taip savęs faituo
ja:i. Šitaip jokios vainos ne-'reikalu supratimo, geros va 
isgrajysi.

— O kur tu tokius leiski- cijos. Tokių niekad nereikia
nius pastebėjai? Į linkti į atsakinga? vietas or- n*s uždavinys yra būti visuo-j

— Matai, aš vakaraučiau j ganizacij-ose. Jie tegali tikinės protu ir sąžine. Tuo! 
į Piliečių klubą užkąsti lie-!iššluoti salę prieš kurį nors;tarpu ji verčiama teisinti,; 
tuviškos picos, kurią sako| viešą parengimą. Pagaliau, (stiprinti ir garbinti diktatūrą 
dabar visi patriotai valgo.!ne iie Lietuvą ir išlaisvins,(Mokslas, kultūra, švietimas,;
Taigi, sėdžiu pirštais tąsy-1 o tik tie dabartiniu ar būsi-į įstatymai, etika — viskas turi1 ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
damas tešlą ir užgerdamas' mųjų kartų idealistai, kurie-tarnauti partijos interesams, 
sprangumą gyvatine, o greta j yra ar bus pačio-je Lietuvo
prie kito stalo — keturių* je

— Bet aš, Maiki, galvoju 
kitaip.

— 0 ka gi tu dar geresnio 
gali sugalvoti?

— Aš mislinu, kad viso 
svieto lietuviai turėtu išsi
rinkti karalių, kuri? tikrai 
uadaMu parėdką.

— Tėve. matyt.

mūsų vargonizacijų prieksė- 
dų skodas. taip pat su gyva
tinės pavilgymu. Vot, tas jų 
skodas mane ir nusmūtnino. 

— O kas gi ten atsitiko? 
— Pradžioje. Maiki, jie 

ilgai ant picos blyno, kaip 
ant mapes. šakute ilgai ve
džiojo. vis paženklindami, 
kur per trečią svieto vaina 
eis ruskis. kur žygiuos dai- 
nuodama« vokietis, ligi kur 
nujos turką? ir kaip iš dan
gaus ant Kremliaus stogo 
nusileis amerikonas. Bet 
kai priėio prie Lietuvos, čia

į 24 "seimas“, užėmusias a- žarties Tamsta nori tokias 
trinkamas "veiklos“ šakas informaci ias savo giminėm 
ir rajonus. • suteikti. Manau, kad Tam--

malumai 'būtų reikalingi, 
bet "probate“ nebūtų reika- 

kurios prie- Hngas.

pavaizduota Lietuvos skau* 
tu veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienu. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautųProblema kiltų tada, jei 

abu žūfcumėte kartu, sakysi-į bičiuliams, 
me, eismo nelaimėje. Čia* -Atspindžiai ūkanose, —

Uos išsilavinimo ir toleran-! Inteligentija verčiama būti Įžymiausias Mafpcs žudi-} ta nori tai padalyti todėl, neturint giminių, yra rimtas Vvtauto Alanto novelės, iš- 
’režimo tarnaite. Jos tradici-įkas y» a buvęs Salvatore Ma- jog manai, kad tai bu? ”ap- pavojus, kad sclvietų advo- leistos Bostone 1976 metais, 

ranzano. vadinamas II Capo sauga“, kad pm;gai tikrai - - - -- -
di Tutti Gani, kuris 1931 m.lbus išleidžiami labui tų as- 
ru >sė jo 10 d. nužudęs 40 sa- menu. kuriems jie yra pa-
vo konkurentu. skirti.

Tačiau giminės, būdami 
Lietuvoj, patys vistiek nieko 
negalėtų padalyti. Jeigu

vėl tau 
"alvoie atsirūgo vakarykštė 
gyvatinė...

PATS LAIKAS ĮSIGYTI

"Mažosios Lietuvos“ tre
čiojo tomo spausdinimas

ir prasidėjo velniava, kokios artėja į pabaigą. Visi žemė
as. Maiki. iš tfligentų dar 
nebuvau rirdėjes.

—O dėl ko jie susiginči
jo?

— Pirmiausia, Maiki. pa
iro dėl to. kuris pir
ma? ive« savo raiška i Vil
nių. Paskui — koki parėdką 
Mplkė*- I ic/uvoio padaryti. 
O dar no mirksnio gyvatinės 
*iie taip į?ispirgino. kad ir 
I m+uva. ir vaina visai už- 
m?r’o. Vippps iu ėmė rėkti: 
"Ar atsimeni, kas tu buvai

♦just denartment“ ir kartu 
asmenį, kuris supranta So- 
vietiios ąlygas ir ten uv :e- 
nančiu žmonių padėti. Tada

savo žemės. Apiplėšti darbi-; (A. Kareiva. 7030 So. Rock- 
ninkai: jiems atimta teisė įj’vdl St.. Chicago. III. 606 
prasmingą darbą. Apiplėšta į 29).
inteligentija: jai atimta teisei Tai i--tori j ;s vadovėlis li-j b1? p-muo galėtu patarti 
į nepriklausomą minti. Apš-. njarnVinių mokyklų XI skr. bankui, kas darytina, o ban- 
plėšta visa tauta: jai atimtos; (VII kl.). kas apsaugotų ta asmenį
tr: dicijos, tikėjimas, savigar-! Jnu^ raUmo« pagundos.

katai prisikabintų prie pali- 1000 e^z.. 376 psl., spaudi 
kimo, anba -kad valstija Liet. Enciklopedijos spattt- 
(Florida) pareikštų preten- tuvė, kaina'— $6.00 
ziias į palikimą. Teisiškai The Brothers Domeiltti 
tai vadinasi "escheat“. Kad liūdo Dovydėno apy-akių { 
to išvengtumėte, patariu su-'anglu ka'ba išvertė Mittftfl 
daryti testamentus (du).‘stark, išleido Liet 
Vienam mirus, kadangi vi-^pedijo? leidykla 1976 
sas turtas yra abiejų vardu, j tais. 238 pis., kaina —$6.W 
virtiek "probate“ nebūtų Alijošiaus lanai, humoifti 
reikalingas. Tačiau, jei abu- tiniai d r. S. Aliūno eilėl 
du mintumėte kartu arba čiai aktualiom visuo! 
"paskutiniajam“ iš jū u mi- nėm temom su Antano Oi 
rus. teks testamentas būtų taieio eiliuotu ivadu, 87 
labai svarbus. kaina — $2.25.

be, gerbūvis, disponavimas 
sa’ro likimu.

The Lithuanians in Ame-, "Trvst“ vvkdvma? vvksta

lapiai — jų yra apie 50 — 
’jau paruošti. Redaktorius ir 
studijų autoriai pakartoti
nai peržiūri korektūra?, ir 
spaudinys jau pradedamas 
laužyti. Netrukus bus pra
dėtas įrišimas ir apdaila.

Knyga —* per 300 psl. Da
bar pats laikas knygą užsi
prenumeruoti tik už 10 do1 
Jai pasirodžius kaina bus 15 
dol. Adre-as:

Lithuanian Research Ine- 
' ritute, Ine., 29 West 57th St-, 
Ne* York, N.Y. 10019. ..Lietuva Jo? Pleška! O c;nj 

nori valdvti v; a Ameriką ir 
visus musu Pondns! To aš i
nepriMsin ’“ O tada jam ki-j Kitus mokyti — risi mėf- ___
tas sako: "Na. o ar atsime- *•"«. kst save pamokyti — diktatūros: 
ni, kaip tu nešei pro Stalino’ susipranta.

Liaudies Darbo Sąjunga' 
ke zoja už tai, kad ūkininkas | 
bf :ų savo žemės šeimininku. 
LI>S kovoja už tai, kad žmo
nes taptų savo krašto ir jo 
at .ities šeimininkais. Apjung- 
drma atskiras pastangas, šu
te kdama išblaškytus žygius. 
LDS organizuoja vieningą 
frontą. Jau kartą komunistų 
ptrtija turėjo trauktis atgal 
kri XX suvažiavime pripaži
no Stalino eros nusikaltimus. 
Reikia ją priversti trauktis 
ir toliau, iki kapituliacijos 
prieš žmonių valią.

Piliečiai!
Palaikykite Liaudies Darbo 

Sąjungą, jos kovoje už išsi 
laisvinimą iš vienkartinės

r» a
’n'fl:e:co
Ine..
10522.

Tai

1651-1975, 175 psl., iš- 
Oceana Publications, 
Dobbs Ferry, N. Y. bvt ji bu? labai naudinga ir 

bet kuriam kitataučiui arba
Algirdo Budreckioi jau lietuviškai nekalban- 

ųaiašyta knyga, skirta ame- čiam lietuviui, norinčiam į- 
rikiečių viduriniųjų mokyk- gyti daugiau žinių apie JAV 
!ų ii- kolegijų studentams, gyvenančius lietuviu .

i
Protestuokite prieš sauva-

AUKOKITE TAUTOS FONDUI!

Praiome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuviu tautui gelbėti

aukoju $..............................................................................................

Vardas ir Pavardė ...........................................................................

Pilnas adresas............................................................

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.

.f . . k’ /»•»"< - • '

EKSKURSUOS! LIETUVĄ
ii

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

Liepos
Liepoa
Rugsėjo

14 — $1045.00 
28 — $1045.00
1— $925.00

Rugsėjo
Rugsėjo
Gruodžio

16 — $725.00 
30 —$750.00 
22—$875.00

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

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60 

Prie iių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu Ne* Yorke.

REGISTRUOKITftS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seeth Boston, Mass. 02127
$93 West Broadway, P.O.Bo* 11$

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonleni 
Air fares subject to changes jmd, governament approval.



Puslapis pCiuLuS

Vietines žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 18,1976 m. gegužės 4 d.

'vienas ir geriausių lituanis- 
jtinių rinkinių visose JAV; 
į šis universitetas — kartu su 
!PLJS Ryšių Centru — jau
l

IŠSIUNTĖ 480 LAIŠKŲ 
SENATORIAMS

Veiklus Amerikos Lietu- 
Lake 

au-

ooeoom

i trečia vasara ruošia dviejų vių Tarybos skyrius Lj 
savaičių lituanistikos semina- apskrityje, kuriam vadei.' 

‘rus; šiame universitete jau ia Albertas G. Vinickas, no- 
vra Darašvtos dvi MA tezės re damas pa:>xubinti priimti

Sandaros Moterų Klubas rengia 28-tą j į metinį 

BANKETĄ

NAŠLIŲ KARALIENEI PAGERBTI nar cia jau
eiamasi sudarvti nejudomą................. ... . .

Banketas įvyks 1976 m. gegužės snėn. 16 d. 4 vai. popiet KSU Lituanistinės Stipendi-jS!1Z0 1 slŲStl senatonams 
jos Fondą, iš kurio procertų-

• g:mo i : ovietų sąjungą, pa
siusti senatori£

480 L.Sku ir tai ivvkdė.So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos II aukšto salėje
(:-»68 \Y. Broadvray, So. Bostone) būtų kasmet duodama stipen-.

Vyriausia šeimininkė M. PLEVOKIENĖ ir renginio dija lituanistinėms studijoms J 
narė H. RUTE su padėjėjomis deda visas pastangas sve- Siekiama surinkti virš 50,000; 
čius ir viešnias skaniai ir sočiai pavaišinti ir karštais gėri- *dolerių, bet jau bus galima; Naujos lietuviškos knygos 
mėliais pagirdyti pradėti skirti dalines stipen-; /Amerikoje pardavinėjamos

_ " ... . . . _ ’dijas, kai šiame fonde bus po 8, 10. 12 ar daugiau do-
Fo vaišių bus šokiai, geram orkestrui grojant. Bus apie 20.000 dolerių. ! ierių. Brangios?

ir bufetas. . ' Pernai panašų atsišaukimą; Palyginkime su latvių iš-
Tad visus — jaunus ir senus, vyrus ir moteris, iš Bos- f pasirasė platus šios stipendi- eivijos naujomis knygomis, 

tono ir jo plačių apylinkių—maloniai kviečiame praleis- los komitetas, kur.o garbės 
ti su mumis malonų vvakarą. . pirmininkė yru Lietuvos Gen.

Konsule Čikagoje p. J. Dauž-
Iki pasimatymo gegužės 16 d. 4 vai. popiet mūsų , vard:enė> Po to buvo gauta

bankete! . s jęejj tūkstančiai dolerių auko-
Ren gėjo s mjs jr pažadais, bet vis ne

siseka surinkti tų 20,000 do- 
Joriu... Ir šiais metais prašo
me visų paaukoti, kiek kas

AR PER BRANGIOS 

MŪSŲ KNYGOS?

Remkim Kento universiteto A“kr ny™ ,s pa- 22.50.

Jų leidykla Dauguva 
Stockholme, Švedijoje, da
bar .-ke’bia d.iejų latviškų 
»eikalu prenumeratas. A. 
šildės Latvijos istorija 1914- 
1940 metų. apie 800 psl., 
kaina VS $27.00. A. Johan- 
sono I atvijos kultūros isto- 
įf’a 1710-1800 metų. apie 
700 psl., pai duodama po $

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS! LIETUVĄ

JL lt VIENOS SAVAITĖS 
■“ KELIONĖ J LIETUVĄ

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

Viena savaitė Lietr.vcje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune,
( naktis Frankfurtu

Balandžio 30-Gepužės 8 $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ..$779 
R: 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 .............. $1099
Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

į kelionės išlaidus įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavimas,

autobusais transportueija

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

RADUO PROGRAMA
Seniausi* Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
& stoties WLYN, 1360 1d- 
locikių ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sc&madie- 
niais nuo 1 iki J .30 vai. die- 
įą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
i Baltic Floriats gėlių ir dova- 
I nq krautuvę. 5:52 E. Broad- 
I wsy, So. Bostone. Telefo- 
Į iau AN p-0489. Ten i/auns*

Dažau ir Taisau
NAvnr.« ii lauko r viduje.
Lipdau popierius ir las.-ta J 

vieką, k* pataisyti re»kia.
Naudoju tik geriausiai 

medžiaga
JONAS STARINSKA8 

220 Savta Hill 
DorcheMter. Maaa
TeL CO 5-5854

jamų mokesčių. Aukas pra- 
’šome siųsti:
Lithuanian Fellovvship Fund

__ _ Kent State University
Vėl kreipiamės Į lietuvių Kent State universitetas Foundation 

spaudą, organizacijas, drau- yra valstybinis Ohio valstijos Ken< 44940
gijas, taip pat ir į pavienius universitetas netoli nuo Ciev- Vis'iems> kur'ie‘jau aukojo

stipendijos fondą

asmenis, prašydami paremti eland o miesto. Jame jau ke- 
Kent Valstybinio Universite- leri metai yra dėstoma lietu- 
to Lituanistinės Stipendijos vių kalba; šio universiteto 
Fondų. bibliotekoje yra sutelktas

Išeitu, kad lietuviškos 
knvgos pat duodamas už pu
sę kainos, o latviai yra tur
tingo ni už mus np tik pini
gais. bet ir dėmesiu savajai 
isterijai bei kultūrai.

J. Gbt. i

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

(>alaxy Tours & Travel
ar 141 Linden Street

VVellesley, Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

DRAUDIMO AGENTORA ’ 

Atheka {vairių rūaių
draudimus

Kreiptis senu adresu:
BRONIS KONTRIM 

S98 Broaduray
So. Boston. Mass. 02127 

Tet AN 8-1701 |

r**#****#*****#********««********>

4 Naujos KNVGOS
Angliškai:

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

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 LEIDYKIjOJE 
395 \V. B ROAD VVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282 2759

ir kurie aukos, viso Komiteto 
vardu širdingai dėkojame. 
Prof. Antanas Klimas, , 

Univ. of Rochester. Pirm. 
Prof. John F. Cadzow, 

KSU. Iždininkas

KALENDORIUS

KNYGOS JAUNIMUI j

I Ugnies žirgai, 7 pasakos į 
jaunimui, parašė Sonė To-

SAVA1TRA3TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoia 8kauyu*jo>, apir pasaulinius lr lietuyiskuvaios 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu? bei kultūriniu- klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia probiema.
"NEPRIKLAUSOMA LiErUVA“ yra dinamiška mūsų fb> 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu hendr.idarMn !»«•« 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

didelio formato.
« -r- r» - 1 iliustiuota, 194 psl. kaina—dvnas, V. B^ravvt-a-. raur j"“? ’ 1
lph’a a-ie tH.OOč žodžių į
590 p.-1 kab.a $S 90 Į Gyveninio keliu, mintys

1 i., k.ibu i„ ! jaunimui, parašė B. Zume-i
•4— K^rsav, |>V premijuotas veikalas,

,ni, ,212 psl., kaina $3.00.
• Pelytė Geležytė,

a 1 a • 1 11 * 1 manene,Anglw-n**»uviu kalbu zn Į ’

ef
Gegužės 16 d. 4 vai. po ’•*»•'* ir 

pietų So. Bostono Lietuvių S11 p.-d., kai parašė j
į Sonė Tomarienė, iliustruota.;Piliečių d-jos salėje Sanda- na $8.00. 

ros Motc-i ų Klubas pagerbs 
našlių karalienę.

Birželio 12 d. So. Bosto- ”SAUI ĖS ŠERMENYS“ < beraščiai, 70 psl.. kaina — 
no Lietų.ių Piliečių d-jos $2.00.
salėje Bostono Lietuvių Tau- Tai visai neseniai išleistas - =—
tinių Šokių Sambūrio ban- Antano Gustaičio satyrinės ”G ARSO BANGŲ“’ • 1 X* • • • • *

i 24 psl.. kaina $2.00. 
f Skambutis, Vinco Joniko

į ketas.
Birželio 12 d.

į ir humoristinės poezijos rin- i 
Šv. Petro kinys. /domiai ir gausiai PROGRAMA

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

ICI. CANADA
Adresas:

7722 George Street, LaSalle. P.Q. H8P

vpnidp.jos saleje Tiagiskojo iliustiuotas dailininko Vik- ši radijo programa trans 
Birželio minėjimas, kuri toro Vizgirdos- Didelio t o r- liuojama sekmadieniais ii 

^bengia LB apylinkės valdy--mato, drobiniai viršeliai, stoties WBURBALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

Tel 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

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

j bai tinKa Kalėdų davanoir.-. 
įV\ Rugpiūčio 8 d. Romuvos j Kaina $7.00. i
M ba.

I_______________
M.parke Brocktone Minkų r 
f į ‘lijo gegužinė.
45 Rug ėjo 26 d. So. Bostono i 
f A: Lietuviu Piliečių d-jos salė-J 

t je Tautos šventės minėji-’ 
; mas — koncertas, kurj ren- 
• Ha I B apylinkės valdyba. 

Iš Lietuviu Piliečių d-jos III 
rt aukHo’ salė je I/aisvės Varor 
M rudens korcertas.

Spalio 10 d. So. Bostono

90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet.

kūua -n

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

I
I

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Sūdyti aliejum

specialus
pasiūlymas

j . Fortūna Fuel Co.
į padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
(siveius bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminio šildymo (ba^eboard) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

^Pasiūlymas baigiasi 1976 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.ihc
OfjsJ? ir OilBumm CITGO HeatingOils 
parodos 470 Adams St. Quincy. MA 02169 
kambarys 436.1204 So. Shore 773-4949

Atidaryta 24 valandas

SLA—jau 8d me*ų larvAvte lietuvių rinaooMMf Ir i
jo daugiau fca*t SiSprYNIS MlLfONUS dotartų 
nariam*.

SLA—didžiausia dėtuvių fraternaliod crgauteadja — 
duoda ryrybds apdraudę Ir Hgoje pašaipų, kuri yra 
pigi, nes SUSIVnmnMAN ueledka petoa, o taikia 
patarnavimas aavitartmto pagalbon pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria aa paae ni 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir aaagL 
lietuvią čia faB gauti gairių Uaaių 
apdraudė* nuo $100.00 fti 91C.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gura Taapaaųjį
danaeat laaaraaea, kad jaanuoUi gautų pinigo* 
aukštojo mokate stadijom* Ir gyvenimo pradUaL

SLA—duoda V APLAMS ir jainraollama labai pigių TEKU 
apdraudų: af $1.000.00 apdraudoa tik $8.00 
čio metama.

31-A—AKCIDENTALf APDRAUDA
amžiaus asmenima. rekomenduojama 
klubų ir draugijų aariama. UI $1,000.00 
Ha apdraodoa mokeatte $£.00 | matu*

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. KreipfcltCe 
• kuopų veHiCjus, Ir tie plačiau peaiildiM aute 
Soste lėni jiam darbas.

Gausite apauadfartaa mfoitnadjas. jeifa 
paraiyafte:
Lltbaaataa ABaaaa af America
897 Weal 30tk Straat, Katrie*, K.T. 18001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para-, ”ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo-j "Žurnalistikoje“ ražu 30 
zas Danys, 464 psl., daug įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, j buotoj„ Kaina $6 o0.
< a na $12.00. ! # .

Baly. Sruo,. tnu.ų ato.-j30 met Lietuvos !aisvės ko. 
minimuose, spaudai paruo.' 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600
psl., daug iliustracijų. Kny
goje 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, LIETUVA, Stepo, 
no Kairio, 480 ^1., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bie- 
dnio. 464 psl.. kaina....$2.0<<

PENKTIEJI METAI, Kifs 
ro Bielinio, 592 puslapiai,

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 
Santvaras. Kaina $6.00.

Pasakyta paraiyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
skaudai paruošė Vincas

Kaina • • •••••••• • • •••• • • ąz.uu j
Sukilimas Lietuvos suve-l Neseniai

$2 00 ,Rastenis- 350 psl., kaina $10

išėjo is ?pau-
renumui atstatyti, dokumen.»dos Janinos Narūnės knyga
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir Įgaiiotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota. 
Įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj,

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

VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
vyje.

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

f
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Vylu j operos spektakliu*

Vietines žinios
Kultūros klubo lankytojų 

dėmesiui |
. Taekutinis vio sezono! 
Kultūros klubo susirinkimas! 
bus ateinanti šeštadienį, ge-J 
gūžės 8 d., 7:30 vai. vak.. 
Tautinės Sąjungos namuo-eį 
So. Bostone, 484 4th St. j 
(ne Tarptautiniame Institu-į 
te).
Birutė Aleksaitė koncertavo i 

Clevelande <
j

Birutė O. Aleksaitė gegu
žės 1 d. atliko Ateities kiu-5 
fco suruošto koncerto prog-! 
ramą Clevelande. •Ii
Dorchesterio lietuvių klubo! 

susirinkimas

Dr. Juozas Girnius 

gavo premijų

Lietu- ių Katalikų Mokslo
Akademija kasmet skiria 
už mokslinius darbus, žur- 
lalistiką ir religinį veikalą

. premijas. Šiemet po tūkstan
čio dolerių premiją paskyrė 
"Aidu“ redaktoriui dr. Juo-

Juozas Rasys, $15.00 
1928 m. Į Po $10.00:

rugpiūčio 1 d. moterys stoja j Algis ir Gloria Adomaičiai, 
ilgi istoiinėn ko\on - I-mu i yjkįnrąs Baužys, Bronius ir

3CTES2 MyGktir

nnprns’ T PaidAlin ‘ - • - Liuda Bichneviciai, Gintarasopeios. J. Gaidelio Ginta- aajame uzbegime musų . „ ~
ro šaly“, J, Kačinsko ”Juo- Lietuvos dukra Paulina R. ir Vale Cepai’ Vytas ir Dana 
das laivas“ ir V. Mari jošiaus, Deja, baigmėn ji nepateko,
"Priesaika“. i-nes tik pirmosios trys iš

Iš Bostono į spektaklius j kiekvieno užbėgimo sudarė
rengiasi vykti S. Santvaras,' 9 dalyvių "įgulą“.
F. ir J. Gaideliai ir E. ir J. į r> . - *.v „. ; . Bostone gvvena ir antra’
KacinsKai. iminėtų olimpinių žaidimų

Gegužės 8, 9,15 ir 16 die
nomis Chicagoje bus Lietu
vių operos spektakliai.. Bus

Prisiminė olimpinių žaidimų 
dalyvę

jadų istorijoje. 
"Am-terdame

J

dalyvis Kazys Merkis, tada 
boksininkas, o dabar — ne
pataisomas ach matininkas,

Šimėnai, Vincas ir Norma Viso: _  $1,000.00
Šnipai, Julius ir Renata Špa- (vienas tūkstantis)
kevičiai, Angelė Vakauzienė,,
Ona Vileniškienė.

. Amazonė* upės (P. Ame-
^ma ----------------  $300.00: rįkoje) žiotys yra 400 kilo-
Kiti aukotojai $155.00 metrų pločio.

zui Girniui už mokslinį vei
kalą "Pranas Dovydaitis“ ir
.ienam iš "Draugo“ redak
torių Broniui Kvikliui už' 
žurnali. tini darbą.

Abiejų premijų mecena
tas yra kun. Juozas Pruns- 
kis.

Br. Keturakis, Dirvoj ra-įja'?n^ šachmatininkų aukle- 
šydamas apie atgaivintų j toJas- 
olimpinių žaidimų 80 metui 
sukaktį, priminė vieną jų1 
dalyvę, kuri šiuo metu gy-

ZOFIJOS KILIULIENES

vena So. Bo tone. Tai Pau
lina Radziulytė - Kalvaitie- 
nė. uoli lituanistinės mokyk
los mokytoja ir skautų vei
kėja. Br. Keturakis taip ra- j 
šo:

Atminimui Lietuviškosios 
Skautybčs fondui aukojo:

Eikinai, Algis Glodas, Ramū
nas ir Irena Kalvaičiai, Čes
lovas ir Irena Mickūnai, Pe
tras ir Raminta Moliai, Kos
tas ir Ina Nenortai, Pranas ir 
E. Račkauskai, Gintas ir Re
da Simonaičiai, Bronius ir H. 
Skrabuliai, Antanas ir Dr. 
Genė Stapulioniai, Montė ir 
Dalia Sodeikai, Kliaudas ii 
Birutė Šakeniai, Donatas ir 
Saulė Šatai, Brutenis ir Irena 
Veitai, Romas ir Reda Veitai 
Romas ir Zofija Vieškalniai. 

Po $5.00:

Dorchesterio Lietuviu Pik Į 
klubo narių susirinkimas! 
bus gegužė? 8 d. 7 vai. vak. j Sunkiai 
Čaplikų namuose, 788 East i Audickis. 
Broadvvay, So. Bostone. I ligoninėje.

Visi nariai kvivečiami da-;

Šerną J. Audicką*

susirgo Jonas 
Guli Elizaibeth

A. Andriušienė, Alis ir Da- 
Vytas ir Dana Dilbai $30.00 jįa Auštrai, Edvardas ir Valė 

Po $25.00:
Baltijos Tuntas,

. Lapinų Sk. Vyčių Būrelis,-ma Dambrauskienė. Sofija 
Tuo metu Lietuvoje bu-įSkautininkų 2algi. Galdikienė, Vita Hodges, An-

vo iš u. laukia egi e n visų 1^ »puntas Romas ir Rima drius Keturakis, Antanas ir
liną Radziulytė... Gražioji |Bnckai’ Mykolas Manomai-Lile Kulbiai Antanasjr Ona 
Paulina, kaip daugumoje vi- tis- Matioskai, Kazys

lyvauti.

I, Austrai, Kazys ir Birutė Ba- 
Senųjų čanskai, Henrikas Čepas, Ri- (L

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

SEšTADlEMAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 2G8-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 va!, vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

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

Matioškai, Kazys ir Ona
w mes ją '"slaptai“ tituluo-i Antanas ir Ona Andriulio- Merkiai, Edvardas Matioška, 

Senam Keleivio bičiuliui davome. yra I-ji Lietuvos niai ir Juozas ir Sofija Sta- Adelė Mickūnienė, Ona Mu- 
moteris sportininkė olimpi- šaičiai po $20.00 činskienė, Kazys ir Alysa

3E

Valdyba linkime greičiau pasveikti.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

ftORCESTER, MASS. 
TaL SW 8 2868

Sena* parvir»ta ir negir
tas. 1

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be lakos, o 
žmogau* — be ydos.

oficiali i*t»L 
ga Worcestery. iruri siunčia

tiesiog ii Worces-:

i Lietuvą ir kitas Rusi- į 
joe valdomas sritis* čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai

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

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare
Hardivare Co.

Bartaiafctt ». J. ALBaMA
S2S EAST BROADVAT 
S».vr« BOSTON, MASS. 
lELihONAB AxM S-U48

8«a;amio M»«r» Dalai 
PupJero* 8ianoma

Stiklą* Laagaara 
riaukia reilraeay* narna*

Reikmenys piamkeriaaaa 
ViKiU* taoitM aattta*

Peter Maksvyti*
Carpsnter & Bx*Jdsr 
49 Church Strsst

K Miliau,

eee«ieMeeeee»e*veeeeee*eaee»eeeeP
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine.
. 95 Rosemary Street 
Nonrood; Ma. 02062

TeL 762-6732

•«ai
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Joe. J. Donovan
Dr. J. Pasakarnio

ip« dini8
OPTOMETR1STAJ8

Valandos:
nūn ir «ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mase

ll

Atlieka'▼tena
to ir preJekta-ino darbas U 
ko ir ridoje, gyvenamų nan 
Mroie pastatų, pagal Jdeų reika
lavimų. Saukite rteadoa iki S va
landų vakare.

Tefafonas: 698-9475

ee«M«eeeeMteeM»e>M>ee*eeeeeeeee*e

E. KARDELIENES DAINŲ 

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokitelų. Kaina $6.00.

Paltu

•eesMieeeeeeeeeeveeMiMeMieeeeMe
TEL. AN 8-2124

Dr. AmeliaE.Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

«eeveeeeeeeeeee*eveeie*ee»ee*eeeee»

Laisvės Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ll WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TaL 584-7209

Knyga yra geriausias žmogans drangasĮ
^oooosooooooooooooooooocooooeoeaoeoooooaooooeoooog,

gs Ę J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodams tiktai vaistas, išpildome gydytojų rs 
esptus ir turimo visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i Rstuviėkų vatotteų 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tetefeaaa AN 8-4929

Mus * vaL ryte Iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius Ir eekm.

■UUUUUUMnUUMUUamPMUUMUUUUMMHUUmMUUMi

N & T OIL CO., Ine
641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis'ipilimas
O Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo' įrengimas

S k ambink ite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^ ~

460 West Broadvray, South Boaton, Mass. 02127 
—• Skambinkite 268-2500

SMERT
IhWHBib
MMIHM ____

290^7»
f

k « - mpomsioooadduuu «

1-2!hw usa dpUMj
AVIMI

5.47^5‘e
Dm Fadml vepitetlons Sffsctkų Omu nūn saikus 
csrtificstsi sltow pramstuf* wittKkswsh sa 
csrtificvt* fundi providid rsts of intsrsit sa 1 
wnnorBwn ts vmuom to iiw pmi 
^no w otyt iRjtTtsT * Tontitccu

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. 8ESTADIEN1AIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuoėimčiai priskaitomi nuo (dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas vaikis jau 109-tuoaius matus

žio kauko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir Hetuvilkai 

Turtas (Assets) yra viri $274,000,000

Trans-Atlantic TraveI 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-Atlantic Trading Co

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 

Tisų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcsaterio bas
čiam Įvairius siuntinius j Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramouša gauti- 
uių. Tbrime vietoje }vairių vis. 
tinšs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai io- 
msutis kainomis. Bo to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokšnite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Ttipogi tarpiainkaujame per 
tam tikras įstaigas ataikvieati 

čia pas aave | svečius 
apsigyvenimut

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųziaiagaL Atailankų jsiti- 
kfamits. Vedėjas A. Schyrinaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

Pristatymas greitas kr 
garnutvotas

Galina uiMMkjti , rabd,
certifikatus,
iuldytuvua ir paa. *
Naujas vedėjas 

Atidarytu darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p*. 
Kitomis valandon

susitarimų telsfc

»

380 W. Bvoadway 
So Boaton, Mass. 08127 

ToL 2684066

t 1




