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LIEPSNOJE TARTI 2OD2IA1: 

LAISVES LIETUVAI!

Bostono Lietuvių Komiteto JAV 200 metų sukai čiai paminėti delegacija pas Massachusetts gu
bernatorių, kuris balandžio 26-30 dienas paskelbi Lietuvių Savaite. Iš kairės į dešinę: Aleksandras 
Čaplikas, Joseph White, Ona IVaškienė. Longinas švelnis. Feliksas Zaleckas. Irena Veitienė. Anta
nas Matjoška ir Mykolas Dranga; sėdi gubernatorius Michael S. Dukakis.

i STIPRUS ŽEMES DREBĖJIMAS ~ 
SUKRATĖ ITALIJĄ

Žuvusiųjų skaičius artėja iki 1,000. labai daug sužeis

tų, ir apie 150,000 žmonių liko be pastogės. Nukentė ju

slėms teikiama tarptautinė pagalba.

Stiprus 6.9 Richterio ska
lės žemė ; drebėjimas praei
tos savaitės ketvirtadienį 
sukratė šiaurės Italiją, ypač 
Oscppo. Udine, Cividale deT 
Friuli ir kitas vietoves. Tas 
drebėjimas sekančiom die
nom dar porą kartų pasikar
tojo, nors jo bangos buvo 
jau ir kiek lipnesnės. Jis 
buvo jaučiamas ir Paduoj. 
Veronoj, Venecijoj, Floren
cijoj, o taip pat ir kaimyni
nėse Jugoslavijos srityse ir

Šiemet gegužės 14 d. sukanka ketveri metai, kai Kau
no teatro sodelyje, protestuodamas prieš okupantų, susi- . ... i rz • ±
degino idealistas jaunuolis romas Kalanta, šaukda- Kardinolas Medeiros Muionieriai nemoka Komunistų sueiga

Laifrves Lietuvai,!

i

Jo iš liepsnų pakilus Žodis uždegė ir kitų kančios 
ir laisvės ilgesio pritvinusias širdis, ir dar keli protesto 
ženklan susidegino.

Romo Kalantos liepsnos išvedė j gatves visų Kauno 
lietuviškąjį jaunimų, kursai, drąsiai žengdamas prieš oku
panto ginkluotas jėgas, savo krauju paliudijo pasauliui, 
kad lietuvio laisvės ir nepriklausomybės ilgesys išliko 
jaunojoje kartoje nei prievartinio komunistinio auklėjimo 
mokyklose, nei ilgalaikės melo propagandos neužgesintas.

Štai kų sako apie tuos įvykius Jonas Jurašas:

"Kalantos susideginimas padarė tikrai didžiulį įspū
dį ir didžiulę įtakų jaunimui, ir toji dvasia iki šiol yra 
gyva. Bet susideginimas ir po to sekę įvykiai dar didesnį 
įspūdį padarė vyresniosios kartos žmonėms. Juk niekas 
netikėjo, kad tokia dvasia yra tuose jaunuoliuose, kurie 
gimė jau po karo komunistinėje santvarkoje, kurie joje 
išaugo, lankė mokyklas ir net iš savo tėvų neperėmė pa
tirties..?* '. I > t

Išeivijoje šiemet gegužės 9-15 dienos yra skelbiamos 
ROMO KALANTOS SAVAITE.

Taigi, šių nuostabių Romo Kalantos gyvybės aukų 
savo Tėvynei pagerbkime ne tiktai tyliu prisiminimu visų 
žuvusiųjų ir kenčiančių okupanto kalėjimuose, bet ir suin
tensyvintais darbais Lietuvos laisvei!

atsiprašė
Į

Do tono kardinolas Me- 
jdeiros pokalby su Boston 
! Herald korespondente tarp 
kitko pareiškė, kad katali- 

i kai jo neklauso, kad 89*7 
So. Bostono katalikų nelan- 

iko bažnyčios, kad jis So. 
Bostone neapsilankąs dėl to, 
kad nenorįs būti apmėtyta^ 
akmenimis.

mokesčių įvyks
Nuostabu; dalykas—JAV j Brežnevas norėjo jau 1975 

kongresas niekaip nesugeba metų pradžioje sušaukti Eu- 
išleisii tokio mokkesčių įsta- , įopos komunistų partijų su- 
tymo, kad įtekąs negalėtų i važiavimą ir jame gauti pri- 
išsisukti nud~Snokescių mo-,! pažinimą, kad ji.- yra jų po

piežius, bet iki šiol tai jam 
nesisekė.

kėjimo.
Pačios aukščiausios mo

kesčių įstaigos žiniomis. 
1974 metai: net 244 turtuo
liai, iš kurių 5 turėjo pajamų

Pagaliau Rytų Berlyne į- 
vykusiame pasitarime sutar
ta liepos mėnesį tokį šuva-1 
žiaivvimą sušaukti.

Spėjama, kad Maskva bu
vo priversta padalyti šiokių

Tas jo pareiškimas kata- daugiau kaip milioną dole- 
likų taipe sukėlė tokį nepa- į rių, mokesčių nemokėjo nė 
-itenkinimą, kad kardino-; vieno cento. 1973 metais to- 
las, pasitaręs su 20 So. Bos-1 kių buvo 164. o 1972 m. — tokių nuolaidų. — pripažin- 
tono kunigų, nutarė atsipra-; 108, 1971 m. — tik 60. j ti komunistų partijų "išta
šyti. Tas jo atsiprašymas! __ . ) rinį skirtingumą“ ir nereika-atsiprašymas 
sekmadienį buvo perskaity-Į 
tas bažnyčiose

Italijoje rinkimai 

birželio 20-21 d.
Italijos palamento rinki

\ adinasi. mokesčių ne-. ]autj akJ0 paklusnumo 
mokančių turtuolių skaičius Maskvos iakvmawi, 
didėja, nors 19/0 m. buvo!
išleistas naujas mokesčių)
įstatymas, kuris turėjęs už- a, j i. • i
kirsti kelią sukčiams ifvegti:
mokė čių mokėjimo. .

Atstovų rūmai yra prie- ( Pentagone
mę naują įstatymo pakeiti- T, A A .....

Pasta? uojU metu įskilo di-j--------------- ------- -------- i a.‘ta: uuiu meiu i>aiiu uipaskirti birželio 20-21 rena.j° finansų ko- delė suktybė? susi jusi su ka
imis. Jie vyks didelės mite ..a* jo vi> neįnesa į vi- . / anriminimn

Nori pašalinti 

Kissingerį

Lebanone išrinko 

prezidentą
Prezidentu išrinktas krikš- Jau ne nuo šiandien ir

čionis konservatyvus banki-Į respublikonų vadų tarpe yra 
ninkas Šarkis, minosvaidžių tokių, kurie reikalauja paša- 
šoviniams zvimbiant miesto linti valstybės sekretorių dr. 
gatvėse ir patrankom dun- Kissingerį, bet pokaklbiuose 
dant. su prezidentu jie to klausi-

• • • on . . • mo dai* nekeldavo. Paskuti-Opozicijos 29 atstovai po- . .
sėdį boikotai, o. Taigi, ir y’

mai
dienomis.
ekonominė: krizės ir politi
nės įtampos metu. tad kelia »7“ misijai pradėjus ta reikalą
susidomėjimą ir toli už Itali- ^pemyu. gvildenti, paaiškėjo, kad
jos ribų. ; atitinkami kariuomenės pa-

Tris dešimtmečius kraštą reigūnai. susitarę su mėsą
valdžiusi krikščionių demo- Brežnevas pakeltas pateikiančiomi: firmomis, 
kratų partija mpugebėjo 1 . ? priimdavo prastesnius pro-
vesti tokios politikos, kuri i Į maršalus I duktus už pirmąją rūši.
patrauktų rinkikus. Per tą T j žinoma tQ „biznio.‘. pel.
.aikotarpj sustipiejo tik ko-, Sovietų Sąjungos komu- nu dalindavosi firma ir ky- 
mumstai, kūne iki sicl par-inigtu partijos generalinis išninkąs pareigūnas. Sako-

sumos posėdi, tuo duoda- nuomenes aprupimmu me- 
mas milioniei iams laiko pa- sos ProHuktais. Senato ko- 

sipelnyti.

naujo prezidento išrinkimas 
dar nereiškia, kad ten baig
sis savitarpinės žudynės, ku
riose paguldė galvas jau 
daugiau kaip 20,000 žmo
nių.

Serga Kinijos 

diktatorius
N. Zelandijos premjeras, 

grįžęs iš Kinijos, sakė. kad

Fordo tolimesnės 
rinkiminės strategijos, tas 
klausimas jau buvo iškeltas. 
Tačiau prezidentas, kaip ir 
anksčiau, nesutinka skirtis 
su Kissingeriu.

Dešiniųjų respublikonų 
‘tarpe nepasitenkinimai Kis- 
į singeriu padidėjo ryšium su 
jo kelione į Afriką ir jo pa- 

! reiškimais, kad reikią pada
ryti galą baltųjų viešpatavi
mui Rodezijoje.

Pats Kissingeris sako, kad

lamente jau turėjo beveik) sekretorius Ix?onidas Brež-Į ma. kad tik dviejų Massa 
tiek pat atstovų, kiek n’Jnevas pakeltas ir Raudono- * .

šio armijos maišalus, ir ta
proea io gimtinėje —Dniep- 
rodzeržinsko mieste. Ukrai-; 
noje — atidengtas bronzinis- 
biustas.

krikščionvs.

Peronienei kelia 

bylą

Mao Tse-tungas po jį ištiku- į pasitrauksiąs tuoj pat. jeigu 
šio priepuolio tegalėjo su1 paaiškės, kad jis yra kliuvi- 
juo kalbėtis tik 10 minučių, j nys prez. Fordui.

chusetts mėsos firmų sukty
bė siekia apie 10 milionų 
doleriu.

Kissingeris įspėja 

Izraeli
Jis paskutinio karo metu

Nuver tai A,gentine pre- ,arnavę’. P?1.*1?*“ ‘‘“P“0’ 
zidentei Peronienei i. kelta i menV.e 1 <^1
byla dėl valstybės lėšų pikt-: ne, ° u? Pn^-’: H. Kissingesis. kalbėda-
naudojimo. Esą. ji savo rei-i Jau ,b’M!amas C1‘ mas Baltimorės sinagogoje,
kalams išleidusi labdaringos''‘ Į’?1’afm!10- 31 . u'° P3'; pareiškė, kad Izraelis atsi- 
įstaigos lėšas. ankstintas į generolus. j du« daug dide niame pavo-

Taip pat teisman patrauk- Dabar Brežnevas jau pa-'juje. stengdamasis išlaikyti 
ti dar buvęs socialinės ap- siekė Stalino lygio, nes anas dabar iš arabų užkariautas 
saugos ministrą: Rega, jo irgi buvo pasikėlęs į marša-j teritorijas, negu leisdamasis 
duktė ir žentas, buvęs parla- lūs. Tai ženklas, kad ir Sta- į derybas su arabais ir dary- 
ento narys. ’lino laikai dar nėra praėję. | damas atitinkamų nuolaidų.

Jonui Matulioniui

paskyrė premiją
Pasaulio Lietuvių Katali

kų Bendrijos visuomeninin
ko premija ($500) paskirta 
Jonui Matulioniui.

J. Matulionis nepriklau
somoje Lietuvoje buvo ban
kininkas, Laikinojoje vy
riau -ybėje 1941 m. finansų 
ministras, vokiečių okupa
cijos metu — finansų tarė
jas. Vėliau jis yra buvęs 
Vliko ir Pasaulio LB valdy
bos pirmininkas, Kanados 
LB pirmininką-.

Premijos mecenatas kun. 
dr. J. Prunskis.

Blogo oro ir bado ' 

pranašavimai
ČIA. paskelbusi duome

nis apie paskutiniuoju me
tu mūsų žemėje pa;tebimus 
oro pasikeitimus, daro iš
vadą, kad dėl to oro dauge
lyje valstybių kils didelių 
ekonominių sunkumų, nes 
pablogėjęs oras tęsis apie 
40 metų.

Pav., Indijoje kas 4 metai 
kartosis badas ir dėl jo iš
mirs 150 milionų žmonių. 
Kinijoje badas kartosi: kas 
penkeri metai, o sovietinia
me Kazachstane žus visi pa
sėliai.

Žuvo 100 sovietų 

jurininkų
Jau buvo rašyta, kad per

nai lapkričio mėnesį sovietų 
karo laive kilo jūrininkų 
maištas, kurio priežastis bu
vusi nesugyvenimas tarp at
skirų tautybių, labai griežta 
disciplina ir kt.

Dabar žinių agentūros 
skelbia, kad, malšinant tą 
maištą, žuvo apie 50 jūri
ninkų, o, atvarius laivą į 
Rygos uostą, dar 50 įgulos 
narių buvo sušaudyta.

Tą žinią patvirtina ir 
Švedijos karinio štabo ofi
cialūs asmenys.

dar septyniose Europos 
valstybėse.

šioje nelaimėje žuvo dau
giau nei 800 žmonių, bet at- 
kasinėjant griuvėsius tas 
skaičius nuolat didėja. Be 
to, apie 2,000 liko sužeistų, 
150,000 be pastogės ir apie 
30,000 be daibo. nes žemės 
drebėjimą, šioje srityje su
griovė daug fabrikų ir ma
žesnių įmonių. •

Taip pat apie 1,500 šeimų 
išbėgo iš virpančių namų 
Jugoslavijoje.

Žemės drebėjimas sugrio
vė daug vertingų 13, 14 ir
15 amžių istorinių pastatų 
ir brangių meno paminklų. 
Udine vi.iškai sugriuvo ir
16 amžiaus katedra.

Žuvusieji buvo paskubom 
laidojami, kad nekiltų epi
demija, o sužeistiesiems ir 
benamiams valdžios ir tarp
tautinių organizacijų pa
galba. Pavyzdžiui, JAV 
Tarptautinių Ryšių agentū
ra tuoj pasiuntė $353,000. 
Vatikanas aukojo $60,000, 
įvairią pagalbą siunčia Ju
goslavija, Vokietija.' Švei
carija ir kiti kraštai. Bet, ži
noma, jokia parama neišly
gins medžiaginių nuostolių, 
kurie siekia milionu-. o ką 
jau bekalbėti apie prarastas 
gyvybes!

Dabar žemės paliestų vie
tovių žmonės miega lauke, 
nes drebėjimas dar vis kar
tojasi ir bijoma, kad nesu
griūtų ir likusieji pastatai.

Ši nelaimė Italiją užklupo 
blogiausiu laiku. Ji dar pa
didino ekonominę krizę, 
o taip pat ir politinį sąmyšį. 
Nor,: nė viena partija dėl 
žemės drebėjimo nėra kalta, 
bet dabar kiekviena nori su
sikrauti sau atskirą pelitinį 
kapitalą, teikdama nuken- 
tėjusiems pagalbą, kada 
bendrą nelaimę reikėtų vi
siems bendrom jėgom pasi
tikti. Bet visus kaitina poli
tinės aistros, nes tik už mė
nesio turės įvykti rinkimai 
į parlamentą.

Bostono apygardoje 

\tebalsavo 453

Dar neoficialiomis žinio
mis, JAV LB rinkimuose 
Bostono apygardoje balan
džio 24-25 dienomis balsa
vo 453 asmeny: (1973 m. 
balsavo 539).

Apylinkėmis tas skaičius 
<itaip pasidalino: Bostono— 
159, Brochktono — 143,
Worcesterio — 94, Cape 
Cono — 30, Providence — 
25, betai-piškai apg. komisi
jai atsiuntę 2 balsus.
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TARYBINE LITANIJA

Kaip jau yra įprasta, Scv;etų Sąjungos komunistų 
; partijos Centro komitetas gegužės 1 dieno.- proga visa- 
. da paskelbia ilgą eilę sūkių, kurie tun giliai "įsidiegti“ 

į sovietinio piliečio galvą, nužymėti jo mąstymo ir veik
los liniją ir visų pastangų kryptį. Tokia liepiamosios nuo
sakos *Xusų 1-ventijjjU darbų“ litanija nuo Kremliaus 
bokšto buvo paskelbta ir šiemet. Iš viso — net 63 komu- 
nistinio Korano "perkšmeliai“, kurie dabar bus ilgą lai
ką choru ir pavieniui poteriaujami, idant taip sustiprin
tų sovietinių žmogelių komunistinį tikėjimą ir apšviestų 
jų dvasią, kad alkana? pasijustų esąs sotus, nuogas — 
apsirėdęs, pavergtasis — laisvas ir kalėjime pribaigtasis 
— sovietiniame rojuje išganytas.

Ir šį kartą toji 63-jų posmų litanija akivaizdžiai 
liudija ir sovietinį botagą, ir Sovietų Sąjungos agresingus 
siekius, o dar labiau ji įdomi ir tikrai gražiai suformu
luotomis veidmainystėmis, kurios visą imperialistinę -o- 

. vietų politiką turi pridengti žydru idealistiniu dūmeliu.

Litanija apgieda daugybę sovietinio gyvenimo ir 
tarptautinių problemų, nuo vaikų leninistinio auklėjimo, 
"tautų draugystės“ ligi aukščiau io žmoniškumo išraiš
kos — "mirtis fašistams!“

Jos įsakomojoje dalyje, kaip ir kiekvieno planta- 
toriaus. dvaro užvaizde^, fabrikanto, vergų savininko 
ar kurio kito pono kalboje, tegirdime tik tokius pasi
kartojančius žodžiu?:

"...įsisavinkite... įvaldykite... siekite... stenkitės... at
kakliai stenkitės... tenkinkite... pieškite... atlikite... spar
tinkite... didinkite... perduokite... saugokite., kovokite...

. įtraukite... diekite...“
O mūsų nepažabotų menininkų dėmesiui galime pa

cituoti kad ir tokį anos litanijos skirsnelį:
"Literatūros ir meno veikėjai, kultūros darbuotojai! 

Neškite aukštai Iškėlę tarybinio meno partiškumo ir liau
diškumo vėliavą! Tegul jūsų talentas ir meistriškumas

• tarnauja liaudžiai, komunizmui...“
Žinoma, už visus tuos "spartinimus“, "tenkinimus“ 

ii* "įdiegimus“ litanijoje nėra jokio pažado apie darbo 
sąlygų pagerinimą, apie atlyginimų pakėlimą ar kokios 
noiy laisvės padidinimą. Vienintelis už visa tai atpildas— 
šlovė, šlovė, šlojvė ir dar kartą šlovė! Taigi — šlovė, ku-

. rios dalinimas sovietiniam ponui nieko nekainuoja, o ta
rybiniam baudžiauninkui šlovės medalis nė blusų skai
čiaus nesumažina. Tiek to. Mes tos šlovės nepavydime.

Bet įdomiausia yra šios litanijos sveikinamoji da
lis, kuria jau kreipiamasi į Vakaių pasaulį. Na. juk tik-

- kalba su broliais ir seseri- 
į mis angliškai, tai tik 42% 
mergaičių ir 41' , berniukų 
yra tėvų perspėjami

LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI iATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

Sov. Sąjungos Žmogaus Teisių Sąjūdžio leidžiamas
Su draugais ir draugėmis pogrindžio žurnalas, kurio ligšiol išėjo daugiau negu 30 

lietuviškai kalbančių nėra. numerių, pastaruoju laiku pasirodo rečiau. Paskutinis nu- 
Angliškai kalba 54% mer- meris, kurį Amnestijos Internacionalas išvertė į anglų 
gaičių ir 61% berniukų, li- kalbą, dabar parduodamas knygynuose. Tai ”A Chronicle 
kusieji — mišriai. of Current Events“ No. 32-33. Toje knygutėje galima rasti

Tėvai, giidėdami. u drau- daug žinių ir apie tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje.
angliSai’ZSa'kaS', Knyprteje be to. yra išspausdintas sąrašas kalimų, 
lietu iškai 42% mertraičiu ir laikomil Permės koncentracijos stovykloje. Lietuvių tau- 
38', berniukų (tinio sąjūdžio aukos yra išvardintos atskirai. Štai jų pa-

Lietuviškų radijo progra- vardčs:
mų tesiklauso 34% mergai-, Jucys Juozas, g. 1915, suimtos 1971 m. Nuteistos 12 metų.

Žilinskas Antanas, g. 1920, suimtas 1969 m. Nuteistos 
mėtoms.

Jauga Antanas, g. 1921, suimtos 1967 m. Nuteistos 15 
metų.

Uržnierius Zigmas, suimtos tuo pat laiku ir tiek pat 
nuteistos.

Tamoliūnas Povilas, g. 1926, suimtas 1966 m. Nuteistas 
10 metų.

Bružas Ignas, apie 65 m., suimtos kartu ir nuteistas 10 m. 
Karpavičius Petras, g. 1912, suimtos 1964., 15 metų. 
MiČiūnas Leonas, g. 1907, suimtas 1963 m. 12 metų. 
Čiukšys Karolis, g. 1912, suimtas 1963 m. 15 metų. 
Kirdenkis Vladas, g. 1924,
Kaminskas Kazys, g. 1908,

cių ir 17% berniukų.
U žprenumeruotą jauni-'

mui skirtą laikraštį ar žur-; 
nalą teskaito 47% mergai
čių ir 14% berniukų. 53%: 
mergaičių ir 69% berniukų! 
laikraštį tik pavarto, o liku-j
šieji visai j jj neziūn.

92% mergaičių ir 80% j
berniukų priklauso lietuvių! 
jaunimo organizacijoms 6-1Į 
' • mergaičių ir 50% berniu-i 
kų atsakė, kad jų susirinki- j 
mų ka’iba yra lietuvių, 37% ’ 
mergaičių ir 47% berniuku j 
— mišri, 2% mergaičių ir 6 
' ■ berniukų — anglų. į

Organizacijų vadovai lie-’ Dudėnas Nikolas, g. 1910,
tuvi'kai kalbėti skatiną 90 
c'f mergaičių ir 75% berniu-’ 
kų, kiti — nieko nesaką.

Yra ir džiuginančių atsa
kymu.

Į klausimą, kas yra arti
miausi draugai, 82% mer-Į 
gaičių ir 79% berniukų at-, 
sakė, kad lietuviai. Į

Ar re’kia gerai išmokti j 
'ietuvių kalbą. 95% mergai-; 
čių ir 76% berniukų, atsakė, 
kad reikia.

Ar reikia stengtis lietuvy-! 
bę išlaikyti, teigiamai atsa
kė 98% mergaičių ir 94% 
berniukų. 89% mergaičių ir 
77% berniukų atsakė, kad, 
bai^e mokslus, stengsis Dri- 
sidėti prie lietuvybė,? išlai
kymo darbo.

Turėkime galvoje, kad • 
daug jaunimo nelanko litu-;rai turėtu būti didelė naujiena iš imperialistinės ir gro-, . .. . ... T , ■

buonlkos Sovietų Rusijos vadų išgirsti Kad ir tokius zo- ,r ]ietuviu ka,bos mokžiimas •
džius:

"Broliškai sveikiname... kovotojus už taiką, demo
kratiją, nacionalinę nepriklausomybę ir socializmą!“

"Broliškai sveikiname... patriotus, kovojančius už 
.taiką, demokratiją ir socialinę pažangą!“

"Karštai sveikiname tautas..., kovojančias už savo 
šalių nepriklausomybės stiprinimą...“

"Karatai sveikiname... tautas, kovojančias prieš im
perializmą ir rasizmą, už laisvę ir nacionalinę nepriklau
somybę !“

"Kai'-tai sveikiname... kalėjimuose ir kaukyklose 
rvarg-tančius narsius kovotojus už tautų laisvę, demokra
tiją... Aktyviau įsijunkite į kovą už teroro ir represijų 
nutraukimą!“

Juk tokius šūkius telieka tik stambiomis raidėmis 
perspausdinti proklamacijoje ir išplatinti pačioje Sovie
tų Sąjungoje, nesgi visos sovietų pavevrgtos tautos tą pat 
sako savo pavergėjų adreu! Visi sovietų pavergti žmo
nės to ir siekia, kas čia siūloma!

Deja, šios litanijos paskelbimo proga iš Sovietų Są
jungos kalėjimų nebuvo paleistas nė vienas politinis ka
linys, Sibiro kankyklo/e nė per nago juodimą nesušvel
nintas režimas, neparodyta jokio atlaidumo laisvės ir 
nepriklausomybės siekiantiems.

Taigi, — tebūnie per amžių amžius Movė sovieti
niams fariziejams!

vra prastesnis, o ir kiti su Į 
lietuvybe susiie klausimai j 
susilaukia mažiau dėmesio.'

!%

VOKIETIIA

Hamburgo Thalia Teatras 
šių metų birželio 3-6 dieno-! 
mis Vilniaus operos teatre, 
rodys Šilerio Marija Stuart. Į 
Tai atsilyginimas šiam tea
trui už žalą, kuri buvo pada
ryta praeitais metais. Su Le
ningrado Maksimo Gorkio 
teatro vedėju prof. Georgij 
Towstonogow buvo sudaryto 
sutartis, kad jis vieną vaidi
nimą režisuos Thalia teatre. 
Jau buvo pagamintos deko
racijos, pasiūti rūbai ir t.t., 
bet paskutinę minutę režiso- 
rius negavo leidimo išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. Teatras 
turėjo didelį finansinį nuos
tolį.

"Maria Stuart“, be to, ma
tys Leningrado, Maskvos ir 
Rygos žiūrovai.

— o —
Anelė Valaitytė (Lena Va

laitis) šį pavasarį jau išleido 
savo įdainuotą trečią ilgo gro
jimo plokštelę. Kiek trumpų 
plokštelių išleido, nebegalima

NELINKSMA TIKROVE , mų kalba yra lietuvių. 3V 
mergaičių atsakė, kad ang-

Jonas Jasaitis Drauge pa- jų> 0 likusieji, kad mišri lie- ______________ _____ _____
skelbė Chicagos Kr Done- tuvių ir anglų. Bet su bro- suskaičiuoti. Pastaruoju toi- 
laicio ir Chicagos liet. auks- jjais ir seserimis lietuviškai vu b beveik kas savaitė oasi- teaniųjų mokyklų 7-8 klasių leka)ba mergaičiy 10%T “X 
mokinių atsakymų lietuvių angliškai — 40% ir mišriai vra vi. „v.,:,,- 
kalbo vartojimo ir kitais50G. Berniukų .u bro- v“ pakel,ut 
klausimais santrauką. Atsa-įPaig ir seserimis kalba ang-

t kė 64 mergaitės ir 35 ber- li kai 57% ir mišriai 43%. 
niukaj. Meyaičių amžiaus; Kai tė»ų užkaftmti lietu- 
yidurkis 14.o. berniukų viškai, atsako angliškai, tai 
15 ,90% berniukų ir 78% mer-

65% mergaičių ir 74% ! gaičių tėvų įspėjami, kad 
berniukų atsakė, kad jų na- kalbėtų lietuviškai, o kai

— o —
Violeta Rakauskaitė»Lan» 

dienė praeitą rudenį iš Lietu
vos atvažiavo pas savo vyrą 
Mečj Landą. Tai pagarsęjuti 
Lietuvoje estradinės muzikos 
dainininkė, profesijos vokie-

M. VALIULAITIS
KOKIA IŠ TIKRŲJŲ AMERIKOS \ 

UŽSIENIO POLITIKA?

Kodėl Amerikos užsienio Šiam Sovietijos "prijauki- 
politikos vairuotojai šiaušia- nimui“ siekti siūlomos dvi 
si prieš kompartijas Vakarų strategijos. Pirmoji strate- 
Europoje (ir aktyviai remia gija — sujungti ją prekybos 
kitas, demokratines, net de- ryšiais su JAV-bčmi . kad 
šinąias partijas), o. atvirkš- pastarosios savo politi- 
čiai, glosto kompartijas Ry- kos vydymui įgautų ekono- 
tų Europoje (ir tuo būdu minių įrankių. Antroji stra- 
gesina eventualius rezisten- tegija — tai siekti, kad ry- 
cinius sąjūdžius) ? Priimti- šiai tarp Rytų Europos ir 
niausiąs atsakymas, man- Sov. Sąjungos pasidarytų 
ding. tokis: Amerika nori iš- "natūrališkesni. organiške - 
laikyti dabartinį jėgų balan- ni“, taip, kaip maždaug ry- 
są Europoje ir pasaulyje. Į šiai tarp Vakarų Europos ir 
Komuni tinių partijų įsiga-! JAV-bių.

ZoZv’a&i Sonnefeidtonuomone, Ry-

rų sąjungininkų saugumą ir, tokia/kompartijaę ku- 
načią NATO organizacija;! . toRia>-Kompanijas, ku 
i * «_x • . .. • jnos sugeba suderinti savokomumstų partijų virtimas K “ ifiniu3 tautinius 
Rytų Europoje taptų paly- Sov g •
dėtas baisiu kraujo pralie-’
iimu, karu ir chaosu.

Tokia yra dabartinė Ame
rikos vykdomosios valdžios 
(prezidento ir valstybės sek
retoriaus) politika. Jos in
tenciją dar būtų galima suMiškinis Balys, g. 1920, visi nuteisti 1962 m. po 15 metų.

Pocius Petras, g. 1920, suimtas 1961 m. Nuteistas 15 m.
Šmitas Edvardas, apie 50 m. amžiaus, suimtas apie 1955; nieį0 nelaisvinti *be‘t ir ne_ 

metus. Nuteistos 20 m., plūs 3 metai už pabėgimą.. sovietams "laisvinti“
Bastis Vitas, apie 40 m. amžiaus, Į svetimų šalių. Praktikoje
Purlis Bronius ir J toji intencija dažnai trukdo-
Matuzevičius Jonas, g. 1930, suimtas apie 1953 m. 25 m. ma.iš šono . kai sovietai ver- 
Slapsinskas Vitas, 50 m. amžiaus, suimtas 1952 m !Z®'4 gHa esamąją pusiau- 
Vyturys Placidas, g. 1921, suimtas 1950 m.
Valentinas Vladas ir Pavlinas, suimti 1947-48 m.
Tučas Robertas, visi nuteisti po 25 metus.

geopolitiniais saugumo rei
kalavimais. (Čia jis turi gal
voje ypač lenkų ir vengrų 
dabartines kompartijas, bet 
ne, sakykim, dubčekinę Če
koslovakijos frakciją, kuri
sugebėjo išprovokuoti vien • . • •formuluoti ir šitaip: patiems| sovietu represija.: ir save

! sf.yrą Afrikoje ir "laisvin
ai“ Angolą, Kissingėris ir

Taip pat reikia atsargiai 
remti tų kraštų komunisti
nes vadc.ybes. kurios jau 
sugebėjo įrodyti pajėgumą 
egzistuoti reliatyviai sava
ranki kai, be Maskvos reak
cinio isikišimo (čia turimaFordąs reikalavo atkirčio,

„ ,x bet Kongresas nesutiko joj .Galdikas Balys, g. 1925, suimtas 1948 m. Nuteistas 25 m. duoti; šiai vyko ir siau. nūs).
Pridėta 3 metai uz bandymą pabėgti iš Vorkutos. vietnamui sulaužius Pa-i Galutinis amerikiečių po-

Meškinas Albertas, ligonis, nuteistos 15 metų. ryžiaus sutartį ir masiškai' litikos tikslas turįs būti su-
Slučka Antanas, nuteistas 15 metų. i iveržus į Pietų Vietnamą. į kūrimas tokio stovio, kuria

galvoj jugodavus ir rumu-

Kuržinskas Jonas, Babičas. ! Amerikos egzefkutyvinės
Skaržinskas Juozas, g. 1926, suimtos 1949 m. Nuteistas valdžios politiką Rytų Euro- 

25 metams.

me Sovietų Sąjungai netek
tų išgyventi tų visų spaudi-

pos atžvilgiu neseniai ryiki-j mų; grasinančiu įžiebti Tre- 
no Kissingerio vyriausias^1 P^auhn, karą; tokioKissingerio
patarėjas Helmut Sonnen- 
feldtas, kalbėdamas Ameri
kos ambasadorių konferen
cijoje Londone. Jo kalba, 
kaip žinia, sukėlė paniką

Kadžionis Jonas, g. 1928 m., suimtas 1953 m. 25 metams, tam tikruose sluoksniuose na5aiinf5 o~kntinin vi
Kavoliūnas Vitas. g. 1927 m., suimtas 1953 m., 25 metams, (emigrantų tarpe; net ir pa-1 p ~ ‘ ^,g,.iallsia'na '

metams. cioje Rytų Europoje; na. ,r, k* roP į 5
respublikonų opozicionierių ’

Gricius Jonas, g. 1910, suimtas 1954 m., 25 metams. * — 0 mes žinome, -kaip | Nesiimsime šioje vietoje
Dubauskas Julius, g. 1927, suimtos 1955 m., 25 metams. | j-egpuį>jjkonai prieš rinki-!detališkai kritikuoti ką tik 
Mitnirac VioHac a iam anmfaeiosSm 25 įriptams * mus skelbia komunizmui i išdėstytų samprotavimų. Jei

Jurkštas Vladas, g. 1923, suimtos 1949 m., 25 metams. 
Lesauskas Juozas, g. 1918, suimtas 1950 m., 25 metams. 
Klimas Vaclovas, g. 1913, suimtas 1951 m., 25 metams. 
Akramavičius Petras, g. 1930 m., suimtas 1952 m., 25 

metams.

Mitrikąs Vladas, g. 1910, suimtos 1955 m., 25 metams. 
Rekašius Benius, g. 1927, suimtas 1955 m., 25 metams.

25 metams, 
m., 15 metų.

Paulauskas Jonas, g. 1915, suimtos 1964 m., 15 metų. 
Džiaugis Antanas, g. 1914, suimtos 1965 m., 15 metų. 
Morkūnas Stasys, g. 1913, suimtas apie 1965 m., 15 metų. 
2vynis Bronius, g. 1915, suimtas 1965 m., 15 metų. 
Remeika Vitos, g. 1942, suimtos 1967 m., 10 metų. 
Šerkšnis Jonas, g. 1917, suimtas 1968 m.
Bakanavičius Antanas, g. 1917, suimtos 1969 m., 15 metų. 
Šilinskas Jonas, g. 1943, suimtos 1970 m., 5 metams. 
Baranauskas Stasys, nuteistas 10 metų.
Žukauskas Šarūnas, g. 1950, suimtos 1973 m., 6 metams. 

Toje pat byloje nuteisti A. Sakalauskas, Izid. Rudaitis 
ir Vidmantas Povilonis.

Murauskas Algis, g. 1952, suimtos 1973 m., nuteistos 3 
metams už iškėlimą tautinės vėliavos.

Rimkus Jonas, g. 1916, nuteistos 15 metų.
Randis Zigmas, g. 1920, nuteistos 10 metų.
Petraitis, amžius per 50 m., nuteistos 25 metams.

Šiame sąraše surašyti lietuviai kaliniai, buvusieji tik 
vienoje Permos stovykloje 1974 metais. O kiek jų yra kitose 
stovyklose bei kalėjimuose, ir kiek jų buvo nuteisto po 
1974 metų?

Sid&ifc Vitas. g. 1928; suimtas ir nuteistos 
ŠIreiKus Izidorius! g. 1928, suimtos 1962 r

čių kalbos mokytoja. Dainuoti 
ji yra pasiryžusi ir Vokietijoj, 
produceriu pasirinko Anelės 
Valaitytės vyrą, kuris Miun
chene atidarė įrašų studiją.

Be jos, paskutiniu laiku į 
Vokietiją atvyko trys lietu
vaitės, kurios ištekėjo už Vo
kietijos lietuvių.

stovio, kuriame ta imperija 
galėtų inten vviai siekti sa
vo piliečių ekonominio gy
venimo pagerėjimo harmo
nijoje su pasaulio ekono
mija. Tik tokiu būdu gali-

| IIIUD SJAOTUlct AVIllUlllr»IIlUl Į
.šventąjį karą. gi gavę vai-, jau imtumės tokios kritikos, 
Jdžią. samdo Kissingerius Į reikėtų pirmiausiai kian ti, 
valstybės sekretoriais) .nors,. ar J? viso galima "prijaukin- 
mano galva, toje kalboje į ti“ Sov. Sąjungą, pirmiau 
nebuvo nieko tokio, ko ne-: nenušlavus tos mafijos, įsi- 
matytume esamoje Ameri-! kero jusles .jos viršūnėje? 
kor politikoje, taip, kaip ji Reikėtų taip pat pastudijuo- 
yra vykdoma tikrovėje. ti esmine prielaidą, būtent, 

Pirmiausia, Sonnenfeld-įAmerika didintų 
tas apibūdino Sov. Sąjungą j 1 taJa viršūnę, ka-
globaline imperija, kurios!™ "^engiamas re- 
vystymasis yra grt-ai pa-
remtas prievarta. Sov. Są
junga neturi nuoširdžiai lo
jalių partnerių: tik žiaurių 
represijų baimė riša "sate- f - * ..
litus“ prie jos. Šitokia pade- * Pacl3 menką 
tis, Sonnenfeldto nuomone, 
nėra gera: ji yra "nenatūra
li“ ir su laiku galinti išlauk
ti net pasaulinį karą. ypač 
jei į parako statinę dar į-i-.baltijo valstybių i'lai. vini- 
maišytų nepatenkintos tau-’mui. Priešingai, jis net nė
rinės mažumos Sov. Sąjun-j pageidaujamas, kadangi su- 
gos viduje. | trukdytų jė<m balansą ir

Toliau Sonnenfeldtas dės-’ ft?“ pafa«'™!« karu; Pa- 
• a___ -i______ i.*.*'balti io valstvbe 5 konceptua-

tebėti. kad Amerikos pa
stangos manipuliuoti Sov. 
Sąjungą ekonomiškai kol 
kas bumeranm: atsigrįžo tik

Bet vienas dalykas yra 
aiškus ir mums st arbus — 
Sonnenfeldto samprotavi
muose nėra 'Jokios vietos Pa-

to šitaip. Amerika negalinti’ "“"‘r’, nadarvti kad Sov Saiunea bfkal ,a“ i'k™f>:?™<” nebe
KrWybių
(Tam jau per vėlu) Tačiau ?arpa- » ' .^v. Sąjungos 
Amerika dir galinti ir turin- /aut,nes mažumas“. Ir jei 
ti paveikti tai“ kokia tai ^nebekalbama ame Rytų 

, .M «. .. buVsuper-jėga. Konkrečiai T“™"' ' a'stvbm įsvSdavi-
kaip žurnalas der Steni ra-| kafcan^ JAV4,ių politika ,s bę^momjos, tai

kanas Vaclovas Šarka, kuris' KanCkad valstybė, viduje?
kartais pavaduoja kalėjimo kanos, grasančios, pavojin- č"*?9: J0*’
kapelioną, ji dažnai aplanko, gos jėga , ji ilgainiui pari-’nez,”??t. 1 kunn 9on* 
pasikalba lietuviškai. darytų taikinga, pasiturinti į nen*e ”tul

D. B.

Petras Dominas, pagarsėjęs 
lietuvis plėšikas, dabar kali,

R. S. ir todėl saugi.
ir Kissingeriui

į (Nukelta į 3 psl.)



Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 19, 1976 m. gegužės ll

Balandžio 23 d. Vilniuje. KELI SAKINIAI KOMP. J. GAIDELIUI
staiga mirė Architektų są-į

PAGERBTI
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Žemės Ūkio“ 50 metų Du fakultetu baigęs žmogus 
i paverstas garažo durininkusukaktis

Mėnesinis "Žemės Ūkio“' Maskvos botago ganomo- 
žumalas, leidžiamas Vilnių-J.ie Lietuvoje kiekvienas turi 
je, 1975 m. dvyliktuoju nu-i paklusti komunistų partijos 
menu mini savo 50 metų lei-Į j aky mui, kuris nurodo, ką 
dimo sukaktį. Tik šis žurna-

. jungos valdybos pirmininko;
! pavaduotojas architektas 
Albertas Cibas.

Velionis buvo gimę? 1913 
m. liepos 7 d. Vladikaukaze,
1938 m. baigęs Kauno uni- -
versitetą. Į rapijos choras. Jau bus ke- rus. Komp. Jer

leri metai, kai šis daininin-1 vadovaujamame

Bostono apylinkėse beliko štai, rodos, dar taip nebe
tik vienas lietuvių choras — niai Bostone mes turėjom 
Brocktono šv. Kazimiero pa-1 du skaitlingus ir gerus cho- 

Kačinsko 
šv. Petro

PO LAISVES VARPO 

KONCERTO
"Laisvės Varpo“ koncer- Taigi, ar mes pasmerksi- 

tai visada pasižymi kokiu me jų kūrybą tik dėl to, kad
nors atradimu. Jų šūkis, 
kaip skelbia pats "Laisvės 
Varpo“ vedėjas Petras Viš-

jos nesuprantame, ar patys į 
save pažvelgsime kritiškai ir 
pasiryšime praplėsti ir savą-

las ir ELTA sovietų okupuo
toje Lietuvoje leidžiami tais 
pat vardais, kaip jie buvo 
leidžiami laisvoje Lietuvoj. 

Užsienio reikalų ministe

žmogus turi mąstyti, ką kal
bėti ir rašyti ir ką nutylėti. 
Paklusniesiems ir ištikimie
siems partija pakabina po 
kaklu valdiškos skardos me
dali, o tuos. kurie dar sten-

rija 1910 m. įsteigė savo in- j=jasi sav“ "*F"
formacijos biurą, kuri pava- k^usomą skaudžia,
dino ELTA. Žemės ūkio mi
nisterija 1925 m. gruodžio 
mėn. pradėjo leisti žurnalą 
"Žemės Ūkis“. Po keleriu

bau(džia.
štai, Antanas Venclova, 

nors ir buožės sūnus, nors 
ir ne kažin kokio talento ra 

metų tą žurnalą leido Žemės I šytojas, bet uolus partijos li- 
Ūkio Rūmai. i nijos saugotojas, buvo apdo-

Savo sukaktuviniame nu-i' ne.^
metyje dabartinė žurnalo ;:’als/.b<:t medaaginem^
redakcija apie anuo metu!klek ?k «
lektaii žurnalą rašo- “Tun-i ;'OR11S galeJ0 al)ZebtL TarPleictąji žurnalą laso. iuo buvo duotas pa_
rijos pradėtas leisti kaip že-i !aneoJe! Slb?'« is‘remt° lle-*

kų sambūris rodo nemaža j parapijos chore giedojo ir 
darbštumo ir gyvastingumo. ’ dainavo apie 60 giesminin- 
Choro vadovas — komp. kų, o komp. Jul. Gaidelio 
Julius Gaidelis. i vadovaujamas vyrų choras

Gegužės 1 d. 7 vai. vak.1 buvo suteikęs daugiau negu 
minimas Brocktono lietuviu keturiasdešimt bai ingu dai- 
choras surengė savo pava- nininkų. Kiek vėliau turė- 
sarinį koncertą So. Bostono, jom gausų Bostono lietuvių 
Lietuvių Piliečių d-jos na-1 mišrų chorą, taip pat vado- 
mų III a. salėje. Koncerto i vaujamą komp. Jul. Gaide- 
rengimu rūpinosi dabartinė bo- savo ryškius pėdsakus 
choro valdyba — pirm. J.'palikusį įdainuotoj patefo- 
Baškau-kas, vicepirm. St. j no plokštelėj.
Subatienė, ižd. V. Brandt-I šiuo metu Bostone tetu- 

zacijai vadovauja vis gene-jneris. i rim tik vyrų balsų sekstetą,
rolai, kurių profesija ma-į Koncerto programa buvo Kiek teko nugirsti, nesiseka 
žiausia turi ryšio su kultūra. • įvairi ir įdomi. Ją sudarėuorganizuoti net astuonių > taip pat žinome, kad ji — 
Negi jie mums (planuoja ’ šie kūriniai: Jul. Gaidelio ? vyriškų balsų sambūrio. Tai viena iš iki šiol buvusių Chi

cagos Lietuvių Oj>eros

įsteigta "Tėviškės“ draugija

Balandžio 28 d. Lietuvių 
Kultūrinių Ryšių su tautie
čiais užsienyje komitetas 
persitvarkė, ir dabar ta or
ganizacija vadinasi "Tėviš
kės draugija“

Jos pirmininkas — ats. 
generolas Pranas Petronis, 
o pirmasis pavaduotojas — 
Vytautas Kazakevičius.

Įdomu, kad šiai dažnokai 
"persitvarkančiai“ organi

cims. yra: "Pažinkime savo i jį kultūrinį akiratį? Ar kū-
Italentus!“ Tokių intencijų rėjas turi pataikauti visuo-

koncertas įvyko ir š. m. ba
landžio 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių salėje.

Tenka pažymėti, kad šį 
kartą pu: ė tų talentų buvo 
ne tokių, kuriuos bostonie
čiams tektų tik pirmą kartą 
pažinti.

Solistė Aldona Stempu- 
žienė-Švedienė mums jau 
gerai pažįstama iš ankstes
nių čionyiM-čių viešnagių 
kuriose ji būdavo visada šil
tai publikos sutinkama, o

mūšį prie Poltafvos“? Tai j Tėviškės laukai. Augo puti-1 kurgi dingo tie visi balsin-
ar nereikėtų ir mums prieš nas. Pasėjau dobilą, St. šim- gi giesmininkai ir daininin-
juos pastatyti kokį genero 
lą su gudresnės strategijo. 
planu?

kaus Žolelė žydėjo. K. V. 
Banaičio Ant kalno klevelis. 
A. Budriūno Piovė lankoj

kai? Argi jie jau taip (baisiai 
nuseno, prarado balsus ir ta
po nebyliai? Pagaliau, juk

šieną, Step. Sodeikos (teks-J mūsų saloj priaugo ir su-
tas Bern. Brazdžionio) šiau-i brendo jaunų žmonių. Argi 
rėš pašvaistė ir Jul. Gaidelio J tikrai ‘jie nebenori dainuoti 
Kantata Lietuviškam žo-i ir savų dainų, savo muzikos 

Tai iškilmingai paskelbė džiui (tekstas taip pat Bern J nebemyli?.. Žinoma, ką čia 
; dabartinis Lietuvos švietimo Brazdžionio). S pa akiau, tai ne priekaištai,

...... i ministras A. Rimkų? "Rusų Bostono liet. vyrų sekste-Į tai tik skaudūs ir nemalo-
I O štai gi eta n visai kitoks Raibos olimpiados“ premi- tas, iš tikro šauniai susidai-’nūs klausimai.
pavyzdys. , jų įteikime laimėtojams. navęs, padainavo šias dai-

(Antanas Terleckas, apie Tokį komunistinio ruso- nas: Br. Budriūno šauks- 
kurį pernai birželio 10 d. fii0 pareiškimą verta gerai mą, V. Kairiūkščio Paparčio

- -i • • v , , . {tuvio savomis rankomis pa-:mes ūkio specialistams skii--‘ * A ** , . ‘ .
i , .j. - i sistatvtas namas, kūno sei-!tas leidinys, žurnalas ilgai-, . . •. ... ’ ...... - . mininkas. vėliau grįžę,; ismui išvarė nemažą va-ia.: ,. ’ . ir < ?skiepdamas ūkio mokslo ir'•'eml.es. A' Vend<>TOS'
geriausios praktikos žinias". -aJ ne ea &av0‘

Velta paminėti, kad ir 
dabartinis žemės ūkio žur
nalas spausdina taip pat 
mokslo ir dabartinės žemės 
ūkio praktikos žinias bei 
kroniką. Savo ruožtu tuose

Rusų kalba — antroji 
gimtoji kalba

pa
grindinių ranvčių. Mums 
naujas tėra tik kompozito
rius Jonas Švedas. Deja, 
ir jis mažiau pažįstamas tik 
bostoniečių publikai, bet ne 
lietuvių muzikams, kurie į 
jo kūrybą jau seniai yra at
kreipę rimtą dėmesį.

Taigi šie du talentai ir su
traukė kone (pilnutėlę salę 
klausytojų, kaip ir visada

menei. ar visuomene turi 
stengtis įžiūrėti ar įsiklau
syti jai pateikiamą naują 
vertybę ir net leistis auklė
jama kūrėjų?

Be to, meno kūrinio vertė 
ne visada gali būti matuoja
ma publikos balsavimo re
zultatais, nes tuo keliu lūpi
nės armonikos mėgėjai gal 
jau seniai būtų panaikinę 
simfoninę muziką.

Aldona Stempužienę mes 
jau .seniau pažinome ne tik 
operų arijų repertuare. Ji. 
gal būt, buvo vienintelė to
kia komp. Dariaus Lapinsko 
moderniųjų kūrinių atlikėja 
kūrinių, kuriems reikia "tru
puti“ daugiau klausos ir 
gerklės stygų talento, negu 
uždainuoti "O. sole mio!“ 
Tokia pat pajėgi ji buvo ir 
Jono Švedo avangardinėje 
kūryboje.

Neturėdami čia vietos 
praciziškam kiekvienos gai
dos skrodinėjimui ir .solistės 
vidaus organų operacijai, te-

straipsniuose netrūksta ir 
sovietinės "evangelijos“.

(ELTA)

. ATOŠVAISTĖS 

IR
ŠEŠĖLIAI

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

būdingų minties vingių, 
aukščiau išdėstyti sampro
tavimai neblogai apra o iau 
ilgus metu? tvėrusią faktinę 
Amerikos laikyseną Pytų 
Europos atžvilgiu. Kur ir 
kada JAV-bės yra parėmu- 
sios kartais net gai valangai 
išsireiškusius laisvės sąjū
džius? Gal 1956 m. Vengri
joje? Gal 1968 m. Čeko lo- 
vakijoje? O gal 1972 m. Lie
tuvoje. kada tūkstantinės 
jaunimo ir darbininku mi
nios patraukė Kauno gatvė
mis ir bent kelioms valan-

Keleivyje ilgą straipsnį pa- įsidėmėti, 
rasė Vaclovą? Sevrukas, jau 
dešimtmečius komunistinės 
valdžios persekiojamas, da-!

, bar yra paverstas teatro ga-'
, ražo vai tų atidarinėtoju. ar-'
. ba, kaip žmonės sako, duri
ninko padėjėju vartų reika
lams...

žiedą, Jul. Gaidelio Gėriau,

Didelė paguoda, kad kai
myninis Brooktonas dar ne
sitraukia iš mūsų chorinio 
dainavimo barų. Kaip ži-

"Laisvės Varpo“ renginiuo- norime tik pastebėti, kad
se būna. apverktinas nesusipratimas

Statys naują Vilniaus 
priemiestį

The Christian Science Mo- 
nitor korespondentė Eliz
abeth Pond dienraščio balan

gėriau, A. Bražinsko Nemu-jnom ir matom, Brocktono 
nėlį ir bisui Jul. Gaidelio lietuvių mišraus choro vado-
Bankarolę (tekstas St. Sant
varoj.

Koncerto solistai — Dai
va Mongirdaitė - Richard-'
. on, N. Lingertaitis ir St. 

džio 9 d. laidoje aprašo Vii- Liepas. Ghoro ir seksteto di- 
Kitokio darbo jis negali njaus priemiesčio Lazdynų ~ komp. Julius

gauti, nes valdžios akyse _įnaujųj architektūrą. Gatdehs. Programa, grąz.ai
tai nacionalistas. Mat An- j^ .. 8 Vil. vadovavo inz. Vyt Eikmas.
tanas Terleckas nestta.ko lanavimo Brocktono sv. Kazimiero
prie partijos linijos ir drą- vvtauto Balčiūno kuris ParaPU<>s choro pavasariniu 
šiai gina lietuvių tautos. 0 /ekto Vytauto Balčiūno, kuris Roncertu atžymėta komp. 
ne okupanto interesus. Jis PasakJs; kad nors masinei JuJ GaideHo chori,nės veik- 
buvo kalintas, "gydytas“ i statybai yra nustatytos for- jos 25 metų sukaktis. Ta jo 11U M
psichiatrinėje ligoninėje, iš- mos n* statybos normos, ta- )Veikla, kaip žinome, reiškė- į chorams. Gal nereikia ir sa-
tremta-, nors yra mažaže- ciau kartais pasiseka pešti ir sj Ba.tone jr j0 apylinkėse.' kyti_ tai yra nuostabiai di-
mio sūnus, nes tėvai teturė- individualios kūrybos. Laz-j Poetas Bernardas Braz- dėlė duoklė mūsų muziki- 

ha žemės "djvarą“. j dy nuošė gyvena apie 42,000 jj^žionis. matyt, išgirdęs apie niam gyvenimui ir aplamai
Tokia yra Maskvos Lietu-(gyventojų. kantatos Lietuviškam Žo- mūsų kultūrai.

džiui kartojimą (pirmą kar
tą ji buivo padainuota 1975 
m. lapkričio 9 d.

mėnesį pradėta pamatai nau- ne), kompozitoriui ir chorui daTnZvo'"vfcūo^
,0 V.lmaus pr,em.esc.o - atsiuntė jautrią sve.kimmo Gaideljo

telegramą, kūną perskaitė, „ į ir , su.

ivas yra tas pats komp. Ju
lius Gaidelis. Ir susidaro 
lyg ir paradoksas — cho
rai sunyksta, praranda ryž
tą. išsisklaido, o chormeiste
ris vis dar tebedirba, vis dar 
nepraranda vilties, savo pa
šaukimo sunkioj kelionėj 
nepavargsta.

Ir taip jau sukako 25-ri 
metai, kai komp. Jul. Gaide
lis su atsidėjimu ir pasi
šventimu vadovauja Bosto
no ir Brocktono lietuvių

jo 3
</ »

vai primesta demokratija ir! Š. m. balandžio 1 d. So-
teisybė... vietskaja Litva rašo, kad jau 

suplanuota ir š. m. vasario
Tiesa, Brocktono lietuvių 

R, šv. Kazimiero parapijos 
įoc o- cjjOre yra būrais daininin-

A. Vienuoliui neleido ginti 

Sibiro tremtinių

Aukščiau minėtas Antadėlėms grąžino liaudie? šei- . 
mininkavimą i antraįi riiriu-.nas Terlecke 19(5 m. lap- 
mu Lietuvos miestą? snčio 23 d. parašė ilgą ras-

. . lą vyriausiam Sovietų S-gos
Netektų siu paikų kiausi- žvalgybininkui Andropovui, 

mų kelti, jei kai kurie mūsų kuriame išdėstė visa? jam 
veiksniai ir rašėjai, .vpatin- (jaronras skriaudas ir prašei

Viršuliškių statybai. Prie-
, mieštis užims apie 120 hekta
rų ir tose naujose statybose 
galėsią gyventi apie 80 tūks
tančių gyventojų. Vyriausia 
šio didelio projekto architek
tė yra Birutė Kasperavičienė.

(ELTA)
gai gi pretenduojantys su- įsakyti Lietuvos žvalgybi 
prasti Ameriko politika bei ninkams palikti jį rartivbėje. I 
arogantiškai kitus mokan-, * j
tys, be paliovos netriūbytų. ™ame rašte A. Terleckas, 
jog tos politikos tikslas — tarp kitko rašo:
pavergtųjų tautų laisvė. Pa- dalyvavimo
gal įrituos žinovus, anie ta' Rab?2ame_ ^r®nje 
politiką reikia snręsti ne i-

"Nacio- 
buvau 

kad griaunu 
filosofijos pa-

Elektrinu traukinys

Pirmi elektriniai trauki
niai ruože Vilnius - Kaunas 
ir Vilnius - Trakai buvo pa
leisti 1975 m. gruodžio 29 
d. Vilnius - Kaunas ruožo 
traukinys paima apie tris

akt Al. Gustaitienė , ]auRę 25,rfų metų cholinio
Koncerto ir sukakties dainavimo sukakties. Taip 

proga poetas St. Santvara,; pat jr jjems mūsų sveikini- 
tarė keletą sakinių komp. { j paj,aPba
Jul. Gaideliui pagerbti. Čia, „ ? 4
tą kalbą ir spausdiname: ' . ^įaza toe» neminint jo

”Mes, lietuviai, apie dai- «r kamerinės mu
itas ir giesmes turime skam- alkos 'kĮ‘nn,li- Tsu^“rtU,,Br 
biąir gal jau gerokai pade- tone> komP- Jul- Gaaiel,s’ 
vėlą posakią, čtrią vieną ki-

to, ką Amerika daro, o
• kaltinamas.

marksistinė

kas skelbiama viešai krašto. .k? Aniano vienuolio 
ambasadorių suvažiavime. *)a^,jia!'ynJ^ ir testamentą, 
o tai, kas šnabždama nriva-i UIoo.aII.I sesijoje Vienuo-

ta ir miršta su daina ir gie-- . i i- -me. Lietuviai be dainos ne- »HS f“™0.s v°kal‘nes 
galėtų gyventi. Mes gyve- ko? kunnlus- ,sak“^
nam ir žygiuojam su daina... ('! °i *el,as. ,. *

Truputį akyliau pasižval- > « *aly. Ir dar stambų pluos-
crins mūsų knsdienvhėie tie tą solmn» f chorinių dainų, gius musų kasdienybeje tie Tj . faktai by]oja kad
gražus pdsakiai nenorom \
nradeda nrarasti «avo snal- mes savo Urpe tunme kury‘ 

P .ndr! bingą, darbščią ir didžiai ta-
vingumą, neilgi neatrodo. asmenvbe'
jog tai yra tiesa; Gal net at- lentinS3 asmenybę, 
virkščiai — Ima susidary-1 Brocktoniečių v‘

Vilnių. - Kaunas ruoži ilgis 
yra 113 kilometrų.

acaijujc viciiuv- pirmasis Lietuvoje gele-
Xin^rau‘is'U V<>ik?ni' '« ’ukn^imą o X1 ti įspūdis, kad mes dainuoti 'jau praeity, čia tik paprasta

Tažin? !‘X metu A- Vienuo-Įmet?£ Elektnnls ateirad° nenorime, kad mes ir bai- kronika: jų koncerte karštai
i-iui neleido ginti mūsų Sibi-p)0 me_ų. _  į sus praradom, ir netgi meilę plojom, sveikinom komp.

į —---- -- — iro tremtinių. Tačiau abi _ .. ~ ,°.77. . I savo gražiom ir nuostabiom Jul. Gaidelį ir ištvermingą-
. : Vienuolio kalbos ir Testą J P^uje leidžiamas Brocktono dainininke;

Argi tanku būtų surasti; mentas. kuriame jis prašė na‘as Esprit s. m. kovo nu- Pavyzdžiai visada atsklei- bei dainininkus, o dabar

koncertas

Žinoma, kai kurie pilie^ apie bet kūną damininkę 
čiai turi laisvą valią ir teisę i sPręsti tik i? jos kūno svono, 
padūsauti, kad koncerto ■ suknios spalva?, plaukų šu- 
programa nebuvo priderinta Jkuoseno6 ar kokio nors 
jų ausiai, — ne tokia, kurią i šeijnynimo. gyvenimo luzao, 
esame įpratę girdėti tradici*1 ką^Jr paties teisėjo rodiklis 
nėse metinėse kugelynėse, į P^tas kartais yra svetima- 
kilbasynėse ir kopūstynėse,!me taipduryje įlaužtas, 
su leitmotyvu: "Pasisėjau! Tad "Laisvės Varpo“ ve- 
žalią rūtą — bus meigelė deją Petrą Viščinį telieka 
mano!“ Aldona Stempužie-, tik pasveikinti už blaivią 
nė-Svedienė, akompanuoja-’ mintį ir už šį mums pateiktą 
ma Jono Švedo, atliko B. i naują kultūrinį įvykį. 
Dvariono Skudučio baladę! <
iš op. Dalia, K. V. Banaičio ‘
Jūratės ari ją B op. Jūratė ir i
Kastytis, B. Kutavičiaus 5 NEPAMINĖTA AUTORE 
dainų ciklą, 9 R. Schuman-’
no dainas iš ciklo Poeto mei-' Praeito numerio iioje vie- 
lė. G. Rossini Non Piu Mesta toje buvo išspausdinta dai- 
iš La Cenerentola. Antrojo- v- K. Jonyno ir I.
je koncerto dalyje solistė ’
padainavo P. J. Čaikovskio 
Sudiev, miškai iš Orleano 
Mergelės, tris Jono Švedo 
muzikinius posmus iš K.
Bradūno poemos Maras, ari
ją iš dar negirdėtos Jono 
Švedo operos "J.S.B.“, dvi 
dainas Iš H. Villa-Lobos Ba- 
chianas Brasileiras No. 5 
(portugalų kalba) ir darbi- 
sui priedo.

Tą sąrašą peržvelgus, gal 
pirmiausia vertėtų atkreipti 
ausį į savuosius muzikos 
meno kūrėjus.

šia proga atsigrįžtant į 
publiką ir kai kurių jos na
rių komentarus, reikia ap
gailestauti, kad. iš vienos 
pusės, tarsi džiaugiamės 
tuo, kad turime šiandien 
gyivų ir kuriančių kompozi
torių. o iš kitos — pykstame 
ir širstam, kai solistai įtrau
kia repertuaran jų veikalus.
Štai. toks B. Kutavičius, jau
nas Lietuvoje gyvenąs kūrė
jas, į kurio progresyvias, a- 
vangardines pastangas žvai
riai žiūri partijos muzikolo-

yra tikras mūsų tauto, kfiiy-j Ki>uro, rieftuH#, 
binto gajumo pavyzdys. į naj> parajį Antanas Mtatai-

O šiapus Atlanto Jonas kis. 259 psl.. kaina $4.50. 
Švedas priklauso tai nedide- Andrius Valuckas, NE- 
lei giupelei mūsų kompozi- MUNO SUNOS, romanas ii 
torių, kurie neišsitenka tra- suvalkiečių ūkininkų sukili- 
dicinese ribose ir ieško nau- mo 1935 m., I tomas, 280 
jų kelių, į psl., kaina $3.00.

Griežės - Jonynienės 
trauka, ir per klaidą nepa
rašyta, kad tai Gražinos 
Treinytės - Sakalauskienės 
darbas. Labai atsipraSome.

ROMANAI
Vytautas Alantas, ŠVEN. 

TARAG1S, istorinis roma
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

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

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

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

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 peU 
kaina $4.50,

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai-
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— Maiki, atėjau pasiro-i randa vis nau'jų netikėtumų.
daveti.

WORCESTER, MASS. į Atsiuntę sukaktuvinę
,* vėliavą |

Minės JAV sukaktį | v T k ’Kongresmanas Joseph. 
Worcesterio Liet. Drau- Early Lietuvių Piliečių klu- 

gijų Taryba liepos 15 d. ren- bui atsiuntė dovaną "Bicen-, 
giasi iškilmingai paminėti tennial Flag“.
JAV 200 metų sukaktį.

, Mirė

Radijo programos banketas Paskutiniuoju metu 
Edvardo Meiflau? vado- s*e Hetul.iai: 

vaujama lietuvių radijo pro
grama gegužės 15 d. Mai
ronio Parko salėje rengia 
banketą ir kviečia visus 
dalyvauti.

mirė
i

Na, ar tu žinai, kad skruzdė- 
lės turi savo ūkius, kad jos— O kokiu reikalu, tėve?

— Nugi, užpuolė skruzdė-! taip pat savotiškai 
žemę. pasėja joje mažyčius 
grūdeliu-porus, kuriais pas-

"aria“

Teises patarimai i K^tik=avome

Pagerbs kun. A Jankauską

Gegužės 16 d. Maironio 
Parko salėje ruošiamas ku

Antanina Banketienė, Juo
zas Abiazinskas, Jurgis Gri
gonis, Antanas Palubeckas, 
Ona Sakalau kienė, Vincas 
Vitunskas, J vežas SJtoškus. 
Pranas Jurgelionis, Kazi
mieras Masaitis. Juozas Ja- 
siukonis, Virginija Bakaus-j 
kaitė, Margareta Kupčins-

i

■Sj Advokatė dr. M. šveikauakienė sutiko aUa- 
<>ti į Keleivio skaitytoją

nigo Albino Jankausko 25. kienė, Marijona Augustina-] 
metų kunigystės minėjimas. vičienė. Tere. ė Stoskienė, j 

Kun. A. Jankauskas yra’Juozas žygas, Jm-gis Kars-jna 
gimę? ir augęs Worcestery, kas’ Juozas Zadccnas, Feli-,]ik 
malonus žmogus, gerai kai- c’la . Kmyne nė. Domicėlė ' 
bantis lietuviškai. Sėkmės Jucienė ir Juozas Jonitis 

J. Krasinskas

liko
siu.

1 reikalais. Tie klausimai turi kiti bendri 
rJormacinio pobūdžio. Kkiaiaai ir ai- 
ak y mus spaasdinsiaas Name skyriuje 
tai&ke r*-kia pažymėti, kad esate Keleivis 
-kaityto jas.
klausimus prašoma siąsti 
adresu:

Tafe, „žJŽ |)r. M. Šveikauskas, Attoraey st fane. 
lioston Five Buiiding 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Maas. 02131

Klausimas Viskas buvo padalyta be
mano žinios.

Piiez- 11 metų mano žmo- Dabar aš noriu žinoti, ar 
ūdai e te-tamc-n.ą. Ji pa- ga jočiau nors pusę to ūkio 
ūki, žemes n tiobe- advokato. Aš po

mirties visuomet
... . . , atimtikuris buvo užrašytas žraomos

jam t i
V. Pigaga grįžta

Buvęs valstijos seimelio 
ir senato atstovas Vytautas 
Pigaga nuo 1970 m. buvo 
dingęs iš viešumos. Gegužės 
2 d. Worcesterio dienraštyje 
Sunday Telegram išspaus-

TORONTO, ONT.

Martynas Mažvydas VU- ,
» niuje. Juozo Kralikausko*, 
premijuotas romanas, 307 - 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis Pamarys,— .
Henriko Temo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija,. 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lithuanians in America, 
parašė d r. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

Kinija — Azijos milžinas,

parašė 20 metų Kinijoje> 
gyvenęs Petras Urbaitis. 
je knygoje ne tik daug 
mių informacijų apie 
ją, bet ir daug spalvotų ir Jdt- 

362 pi.,| jos vienos vardu ir kuri bu- mc,kėjau mokesčius už ūkį tokių iliustracijų, 
jvo paveldėjusi iš savo pir- ir trobesius Esu 79 metų o! kaina $15.06.
m«j° vyro savo anūkui. Ta- už ai<iuot ūkj nenorėčiau 
cau j. paliko man teisę gy- mokė(i

į venti tame u.<vje, kol esu
To ūkio negalima, Skaitytoja*B Lietuvių Šaulių Sųjungo. I 10 &«<>. negalima,

j kol as gyvas, nei parduoti, \ew Jersey valstija, 
nei išnuomoti. j

Balandžio 21 n 25 dieno-, Anūkas pateko i kalėji- 
mis Toronte. Lietuvių Na- T-i r • . -A l- »«»muose, vyko Lietuviu Šauliu»

suvažiavimo

tada pardavė mini
ma ūki advokatui, o ta- ad-dintas ilgas straipsnis apie

jo praeities veiklą. Iš jo su- Sąjunga- Tremų je visuoti-į , t •: iškalsimo
žinome, kad V. Pigaga ątei- nis atstovų suvažiavimas. V C*ata? JJ1 e™ 18 kal J1™ 
nantį rudenį kandidatuos į; Dalyvavo 149 atstovai iš
aukšč. apygardos teismo JAV ir Kanados. Prie jų pri- 
sekretorius (olark). Linkę- sijungė Dariaus ir Girėno 
me geros klotie?. . šaulių kuopos iš Sydnejaus, ’

Lietuviškoji išeivija, para
rė M. Krupa. i čius, 140 pri.. 
kaina $3.00.

Liūdnai linguoja lelija, 
Petronėlė- Orintaitės poezi
jos rinkinys. 152 psl.. kai
na $2.00.

Į An Immigrants Story,
Nesuprantu, kaip anūkas by Al ėjas Vitkauskas, 192 

galėjo parduoti ūkį be i pšl., kaina $3.75.
Tamstos parašo. Kadangi j j0Je vra 97 autorių poezi-

Atsakymas

pagal testamentą ūkis buvo 
visų širdį kalbėjo 16 metų paliktas Tamstai iki gyvos 
Sibire iškentėjęs šaulys J. galvos, o "liekana“ (re-

prozes ir kitokio žanfo 
bei straipsnių. Tarp 

naskuriniuju idomūs dr.

jc 
kūiybo?

■ Australijoje. įgaliotas atsto- Kreivėnas. 1? pranešimų aiš- mainder) — žmonos anų-; Vinco Maciūno apie rašyto
jas žurn. A. Grinius. Į kėjo, kaiP Šaulių Sąjunga kui, — abiejų parašai yraį ja Vaižgantą. Bronio Railos 

apie Magny restorano vaka
rienes, Į kurias rinkdavosi 

’dalį“, t. y. ”re-| prar,eūzų rašytojai, poetai, 
jei kas nori ją • kritikai, žurnalistai ir kt 

pirkti. Tačiau niekas negali Lietuvi literatūro. M*- 
Tamstos išmesti iš ūkio.l •• tt ic

lės.
— Tai tokia problema 

dėl kurios neverta nė kal
bėti.

— Nebūk toks pasipūtęs!'
Jeigu tau 
skruzdėlių
tik kalbėtum, bet rėktumei 
gvoltą.

— Tėve, gyvenk, kaip pa
dorus žmogus, o jeigu jau 
nebeiškenti ir išgeri savo 
gyvatinės, tai nemiegok par
ke ant skruzdėlyno.

— Nau-a. Maiki, aš nei 
parke, nei ant svetimų step 
sų nemiegu, nes to man
leidžia žemaičio šlovė. tz
ne skruzdeles užpuolė ga - ias • . , - , N_ ’ J N v P
pradinės kičene. Ten jų pri-Į — Jos, tėve, turį dar ir ki- Zalatorius Phillins Wisc 1 nuliai. Puvo dar daug svei- dalį atliko Toronto 
siperėjo tiek daug, kad su-; tekių nuogių sugebėjimų. Grinkevičius So’Boston’i ir ra«tu- (jaunimo ansamblis
cesta.oja mano cukrų, ap- Kai skruzdžių giminei del, Ma | VURn <a,d bos narvRl ras“
rūkština savo parpumom su- kokių nors pnezascių tenka į Piplinkn<? mevpikin'psil Sekančios dieno?
rį ir taikstosi net prie mano j iškeliuti į kitą gyvenvietę,! Po $3: F. Mozūraitis, Chi-. atįovr, .-kaitė na-Aaita te-!ma Padėta 11:30 
gyvatinės, jeigu saldesnės; tai jos pirma pasiunčia tyri- į cago, Ilk, S. Januška, Ros-i‘ l. ,.p” . “ P ‘ ‘nn ‘ į . j saldėmis Prisikėli 
nusiperku. Be to, Maiki, aną!nėtojų ekspediciją, kuri su-?lindale, Ma., A. Rakauskas,’™a' ’^tu r.uropos iezis-. .. . _ . . . 
ykį, dėdamas į puoduką j randa tinkamą įsikūrimui; Beverly Shores, Ind

kavos miltu, pasirodo, tie-> vietą, kelyje į ’ją prismaigs-J <59. t. po^ar.oC * ’cč\ t.._ • pasakė sąjungos dva ios
vadas kun. dr. -T. Borevičius. 
Po pamaldų grižu? į salę. 
buvo baigti susirinkimo dar-

"karves“ —
1 amariukus. O tuos amariu- 
1 kus skruzdėlės melžia: jos:

kui šeria saivo KELEIVIO RĖMĖJAI į
Keleivio spaudai aukojo: i 
Po $10: L. J. Stasiuli

At tovų suvažiavimą ati- | Tremtyje auga. 
darė ir pasveikino suvažia-- Toliau sekė naujiir pasveikino
vimo rengimo šeimininkas £°s pirmininko rinkimai. 
Stasys Jokūbaitis, linkėda- Buvo du kandidatai: Karo- 
mas darnaus ir sėkmingo bs Milkcvaitis is Cicero ir 

tas išleidžia saldų skystį—’St. Clara. Calif. i darbo. Gražiai papuošton Stasys Jokūbaitis is Toron-
pieną. Tą pieną skruzdėlės Pio $5: A. Mickevich,Iscenon įnešus 16 dalinių vė-įto- Abu geri,.ryžtingi, pačia-

: to js pasipūtęs.; gavQ yggjj^g pakrapšto to-? Po $10: L. J. Stasiulis, 
pačiam piiųrtųį amarjuj<0 "tešmenį“, ir No. Miami, Fla., E. Esmont. 
1 kelnes, tai ne , nnl^n olroa+i __ ' St.. Clara Calif.

reikalingi ūkiui parduoti. Ži- 
sąjun- noma. anūkai turi teisę par-j

duoti savo 
mainder“,

galėtu turėti tokį didelį pro- V. Kazakaitis, So. Boston.!"”’™.MVI Pieneijas. jis Naujas pirmininkas pasiūlė
L Juk skruzdelės galva yra Ma., P. Germant, GuKport,, . .. . , , 6Usil inkim., natvi,,ino
mažesnė net už aguonos Fla., A. Glodenis. Cleve- mas vyksta istorinėje vieto-pusninkima^ patvirtino 
grūda tai kaip ten rali išsi- land. Ohio, I. Landy. Ivans-kur buvo ikvrta ši šaulių. Vakare buvo ban.tetas, 

ian ne- p1 / .**’ WI P . n, 1 PamananoVa - ’ Fsįun^a Atribojimu ir tv- kuris labai gražia1 pavyko,ė Ma- texti beveik prezidento pro- ton, 1H., A. Kamanaus^. 1 ujimu u i.v , . K ,
e- *„0? iNew Havein. Ct.. E. Kaza- h pageibti mirę, žuvę ir Uaiy, a\ o 11 Kanados vypju

; kenti" ję

m . ... „... .rija, II tomas (apima 1907-
Tamsta esi vadinamas’hfe 1928 m !aikctai-pj), paraSč 
tenant“ ir tun teisę naudotis j Prana5 Nau jokaitis; 582 pal., 
turtu, kol esi gyvas: tun tei-;.,..„-n!, sio Graži dovana
sę ten gyventi ir naudotis vi-' 
omis pajamomis, kurios yra

gaunamos iš to ūkio. Tams- 
aldvbą, kurią ta ir mokesčius turi mokėti.

dė] Lietuvos laisvė J riausybės at tovai. Meninę
lietuvių
"Ginta-

progra- 
val. pa- 

mo para-

vos miltų, pasirodo, tie-! vietą, kelyje į ją Prisn>?«s-| Po $2: L. Bazėnas. Nau-i Sajnn u.s „ii 
šiai isipyliau arbatin, sauks-;to ryškių ženklų, kad at- atuck c s E Rieks-vn apdovanoti 
tą skruzdėlių... Ir ko tik ne- vykstanti "tauta“ nepaiklys- — ----- - - - — '

‘tenciįa ir pavergtųjų tautų ? bažnyčioje. Pamaldas 
iparipriešmima “. *' ' llaikė ir pritaikytą pamokslą
! ... ! nm c o V ū co iii v m,- xlva ins

rmininkas bu- 
is prasmingu

numiriau jų uzrijęs.
— Tai yra vadinamos na

minės skiuzdėlės.
— Kokios jos naminės? 

Argi mano gaspadinė jas ty
čia namui e

tų ir nenužėgliuotų kur į ša
lį. Iškeliaudama į tą naują 
vietą, skruzdžių šeimyna 

? kartu pasiima ne tik kiauTi-
nėlius, iš jų jau iš iritusias 

Iaiko/kaip tris lervas, naujagimius tr jau
katinus, papūga jų ir angels- 
ką gaideli? Jos pačios atei
na iš lauko, tur būt, mūrinę 
sieną prasigraužušios.

— Skiuzdžių, tėve. yra 
daugelis įū ių. Jos gyvena 
kolonijomis ir pasižymi, ga
lima sakyti, visuomeniškais 
instinktais. Jos statosi gy
venvietes, kurios labai pa
našios i žmonių miestus: iš
planuoti keliai ir aikštės, y- 
ra patalpos vaikams augin
ti, įrengta gera ventiliacija.

— Nemanyk. Maiki. kad 
»? nemačiau skruzdėlynu. 
Ju buvo ir Žemaitijoje. Tai

minėtas "karves“, bet ir vi
są kitą turimą turtą.

— Ką tu pasakoji! Tai 
beveik kaip dipukai, bėgda
mi nuo bolševikų! Negali 
būti!

— Aš tau pasakoju tikrą 
teisybę. Be to, skruzdėlė yra 
labai stipri. Ji gali panešti 
net kelis kartus už save sun
kė nį daiktą, o jos taip pat 
moka naudoti ir dalbas, jei 
reikia išjudinti kokią sunkią 
medžio nuolaužą. Turiu dar 
tau pasakyti, kad Afrikoje 
yra gana didelių skruzdėlių 
mėsėdžių, kurios gali pa

vi.le, N.Y., G. Stankus, Hot šauliškos minties medžio 
Springs, Ark., K. Dulky.?, * jložiniu. Spaudos ir infor- 
Prince George, B.C., V. Ja- macijos vadovybė su premi- 
sir.evičius. Hamilton, Ont.. mijų komisijos sprendimais 
T. Vilkas, So. Boston, Ma.,! įteikė premijas šauliam- 
W. Dedulionis, Cleveland,!laikraštininkams: I premija 
Ohio, V. Hodges, Dorches- ico dol. J. Stanaičiui, II — 
te: . Ma.. E. Pilis. Noank,.; 75 dol. St. Paulauskui ir IlH

tiktai sknizdėliu nilni žemės į piauti net ir užsnūdusį liūtą 
kupstai, ir daugiau niekojai* smauglį. Nuo ’jų ir žmo-

kaina
! kiekvienam. (Keleivyje dar 
galima gauti ir pirmąjį to
mą. kaina $10.).

Lietuviškoji skautija,
TaiManau, kad Tamstos žmo-' ra’ė Petrą- Jurgėla

1
bai: diskusijos dėl praneši
mų, pcrdav’ma- vėliavų 
naujai vadovybei ir atsisvei
kinimą'. Suvažbrrimas už- 

(baigtas Lietuvos himnu.
K. Smns

Ct., V. Barkauskas, Bradley _ 50 dol. foto renorteriui 
Beach, N.J., T. Subačius, St. St. Urbonui. J. Stašaitis pa-,
L'onand, Que., P. Šulas, ------------------------ 1
Chicago. III.

Po $1: H. Katin. Lynn,
M j., Z. Danilevičius. Sud- 
bi.ry, Ont.

Vi iems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

nos anūkas bus pardavęs sa-1832 psl. su daugy be iHuatrft* 
vo advokatui savo dalį, t y.. I cijų knyga, kurioje išsanUJŪ 
— kas "pasiliks“ po Tam - pavaizduota I.ietuvos si 
tos gyvos galvos. Kadangi, i tų veikla nuo 1917 meti} 
Tamstai mirus, visa nuosa-jšiu dienu. Kaina $12. Ji įti 
vybė tektų anūkui, tas as-jgera dovana ne tik skMtthį 
rnuo, kuris tą "liekaną“ yra. bičiuliams.
nupirkęs. bU3 pilna? savi-- Atspindžiai ūkanose, -iš
ninkąs, Tamstai mirus. (Vytauto Alanto novelėj •-

Nei pusės, nei ketvirčio,Įleistos Bostone 1976 
nei kurios kitos dalies "pa-jl°60 egz.. 376 psl., spattflė 
ties turto“ Tamsta negali j Liet. Enciklopedijos spAlfek* 
gauti. Jei tas advokatas, į tave, kaina — $6.00 
kuriam "remainder“ buvo The Brothers Doint|fct, 
parduotas, Tam.tai trukdy- Liudo Dcr.ydėno apy-akt,.} 
tų naudotis ūkiu. kol esi gy-;anglų kalba išvertė Mf“

SS

vas, gali teisiškai tam pasi- Stark, išleido Liet. Enci 
priešinti. Kitu teisių į ūkį pedijo= leidykla 1976 
negali pareikšti. ‘ tais, 23$ pis., kaina —$6.0

Šulas, dėkojo už premiją ir'ją pa-’STEPONO KAIRIO ATSI 
aukojo tam naciam fondui..MINIMU PIRMASIS TO- 

Daibo prezidiumui pirmi-: MAS "LIETUVA BUDO*’ 
ninkauti kr o nakvierti M. Į JAU ^PARDUOTAS. BET 
šnapstys ir J. siauciulis. Su
darius įvairioms paskirtims 
komisijas, buvo Centro val
dybos ir dalinių įgaliotiniu 
m anesimai. Labai jautriai į

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ
ii

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ^IOSE GRUPĖSE:

ANTROJO TOMO -”fAU 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.C0.

Liepos
Liepos
Rugsėjo

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

Rugsėjo
Rugsėjo

Gruodžio

16 — $725.00 
30 — $750.00 
22 — $875.00

nts vieną rytą galiu rasti ir 
si vo gaspadinės tik sausus 
kaulu?, styrojančius lovoje!

— Palauk, tėve. čia tokių 
skruzdėlių nėra! Jos gyve
na tik Afrikoje ir kituose 
šiltuose kraštuose!

— Tu manęs neramink, 
Maiki! Jeigu biznieriai iš 
Afrikos į Ameriką privežė 
dramblių, levų. tigrų, verb-

Jokiu ten miestu ir jokiu |Fūs bėga, nes, kur jos pra- 
fabrikų ntm. tad savo naša-' eina. lieka tik sausi kaulai, 
kom nemaišyk man galvoje' Dideliam gyriui jos įlenda 
kečupo! jį au i ir, pragraužusios au-

— Tai tik i'- ppi.iršiauj8^3 būgnelį, į smagenis ir 
tau skruzdėlynas taip pa- taip nužudo gana stambų 
prastai atrodo. Bet tu nema-1
tydavai jo vidaus įrengimų. Į — Gana, Maiki, jeigu tai liūdų ir visokių ožių, tai ga- 
Dabar mokslininkai tyrinė- teiąybė, tai a(’j bėgu į drug- li atvežti ir skruzdėlių. Guli 
ja skruzdžių gyvenimą ir at-'štorę ieškoti joms poizino, bai! i

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

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

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

Birželio 20 ir rugpiūčio S — kaina $1136.60 

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu Neu? Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine. 
G1-14 5Gth Road, Maspeth, N. Y. 11378

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Bouton, Maas. 02127
$98 Weot Broaduray, P.O.Bos 116 

TolofuMs: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomoniam! 
Air fares subject to changes and govemament approvtV
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Vietines žinios i laukė ir Brocktono šv. Kaži- spaudos ir tautodailės eks- g0®* 
miero parapijos mokyklos ponatai, buvo gan kukli,

i vaikai, danavę, šokę, dėklą- bet ne prasta. Ją fotografa- 
! mavę ištisą valandą. Guber- vo net keli pašaliniai, iš ki-
: natūros tarnautojai pakarto- tų vai tvbiu at.ykę turistai, 
tinai gyrė tų vaikų manda- pažadėję nuotraukas atsiųs-

' gumą ir gerą elgesj. Paties ti rengėjams. Prie neblogos
itvtiiviit cAVAiTtc atcadciai gubei-natcriaus padėjėjai nuotaikos prisidėjo ir mais-
L.ETLVIŲ SAVAITĖS ATGARSIAI dėkojo už gražų Violetos tas. antiadieni paruoštas

Įvailūs atsiliepimai lei- kamerinius kūrinius. Jeroni- Balčiūnienės idainavimą;ateitininkių sendraugių, tre-: 
džia spręsti, jog Lietuvių mo Kačinsko Sonata smui- penktadieni, už trumpą pro-Įciariieni Moterų Klubų Fe-i 
Savaitė gubem.atūroje ba-, kui ir fortepijonui (atlikta miną, už netikėtą dovaną; dotacijos narių, o penkiadie-; 
landžio 26-30 d.d. .praėjo į Gerald Mordis ir Michael Michael S. Dukakiui. įnį židiniečių. ,
neblogai. Amerikiečių aky- De Wart) ir Saksofonų Savaitė patraukė dėmesį { Gubernatūros patalpomis.!

kvartetas (atliktas Berklee tų, kuriuos norėta pasiekti, i jau ne Bicentennial. o šiaip j 
Saxophone Quartet), Izido- Daugelis ”politišenų~ aplan- etninio pasirodymo riba e, 

j. pūdžio sudarymo žymiai į riaus Va yliūno
prisidėjo muzikinės progra-! mas — gerai ap

se lietuviai afišai? osi kaip 
kultūringi žmonės. Prie šio

pnsidėj 
mos. teikusios

pr
U li J lygio I jo.

Sandaros Moterų Klubas rengia 28-tųjį metinį 

BANKETĄ

NAŠLIU KARALIENEI PAGERBTI

smuikavi- kė parodą. Nekurie jų pasi--lietuviai galės naudotis ir i 
gerai apie mus bylo- sakė turi ryšių su lietuviais, tekančiais metais, šiemet j 

Teigiamų atgarsių susi- Seimelio senatorius Michael• žengtas piimasis, bandoma-' 
Lo Piešti tarė. kad jo žmo- sis žingsnis. Valdžios tar-' 
na lietuvių kilmės. Lietuvi!-; nautojų šluok niuose susi
mąją kilmę panašiai atiden-: daryta naudingi! kontaktų, 
gė ir eilė gubernatūros tar-, Kitais metais bus galima 
nautojų. tuoj pat iūlydami; žengti tvirčiau, drąsiau, 
.'r savo patarnavimus. .trankiau.

Senato prezidentas Kevin j mdr.
Harrington, daugumos.

vadas Thomas McGee ir ki-į LA1$KAS REDAKCIJAI
ti atstovai natvs nekviesti.• •
atėjo ir trečiadienį prabilo’ Gerbmmieii i lietuvių vaikus. Penktadie-, J .’.
nio programa buvo nuo pra-’ Rrasau išspausdinti šią 

galo užfiksuota mano padėką J. Kulbokui, 
p. Margaret SA- Ruthen, Ont. 

van Dine. gavusios federali-
rių lė<u filmuoti "etnikus“, 
rūpe čiu.

T*

Banketas įvyks 1976 m. gegužės mėn. 16 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos II aukšto salėje

(38S \V. Broadvvay, So. Bostone)
Vyriausia šeimininkė M. PLEVOKIENE ir renginio

narė H. RUTE su padėjėjomis deda visas pastangas sve- ■ džios ligi 
čius ir viešnias skaniai ir sočiai pavaišinti ir karštais gėri- video tapė“ 
mėliais pagirdyti.

Po vaišių bus šokiai, geram orkestrui grojant. Bus 
ir bufetas. '

Su pagalba
Sofija Lukauskaitė- 

Jasaitienė
Į vietinę spaudą pakliuvo 

i; — jaunus ir senus, vyrus ir moteris, iš 3os- ^id., \ asyliūno (pirmadie-
stnvlinlriu----- maloniai kviečiam* nra4*>i*- Heiald American ) 11

Onos Girulier.ės (trečiadie-

Tad visu
tono ir jo plačių apylinkių — maloniai kviečiame praleis 
ti su mumis malonų vvakarą.

Iki pasimatymo gegužės 16 d. 4 vai. popiet mūsų 
bankete! /

Rengėjos

nio ”Evening Globė“) nuo
traukos.

Paroda, kurioje išstatyta 
V. Vizgirdos. I. Nenortienės 
’r P. Lapės darbai, o taipgi

Padėka
mielam, kad ir nepažįsta
mam, nepriklausomybės ko-,
vu nuo Kėdainių iki Gied-, * *
raičių kareivėliui. 

Sujaudintai’ skaičiau Ke
leivio nr. 17 Tamstos man 
sveikinimą mano

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHl’ANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6._
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos S10.— 
ATSPINDŽIAI l KANOSE,

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

Visos ši is knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 \V. BROAPYVAY, SO. BOSTON. MASS- 02127 

Tt l. 26S-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY “

Y idėja: Reda M. V e i t a s 

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Maas.

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

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLTN, 1360 ki- 
tociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki J :30 vai. die* 
-ių. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova- 

• nų krautuvę. 502 E. Broad- 
' wcy, Boston-. Teiefo 
J įas AN vO4S9. Ten gauna-
Į ->«<* tr M

Dažau ir Taisau
Kantus ii lauke \r viduje 

>’ Lipdau popierius ir taisai
riskų, ka pataisyti reikia. 

Naudoju tik ger:au.-.ią
medžiaga.

JONA8 STARINSKAS 
220 Savia Hill Avė. 
Dorchester, M Mac
TsL CO 5-58F4

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS ĮLIETUVĄ

gf VIENOS SAVAITES 

■“ KELIONE I LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ J 
•BAVARIJĄ (VokJ
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

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

R-Z'ėjo 16—24 ........... $779 Rugsėjo 39—Spalio 8 ..$779
Spalio 14—22 ............ $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj. Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys Miunchene

Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $i099

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

autobusais transportucija

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

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

Galasy Tours A TraveI 
141 Linden Street 
YVelleslev, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

$
DRAUDIMO AGENTCRA 

AtUeka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu: 
BRONIS KONTRIM

b98 Broadvvay
So. Boston. Mass. 02127 

Tel AN 8-1761
4

< > <»

Ugnies žirgas, 7 pasakos, 
jaunimui, parašė Sonė To-1 
marienė, didelio formato? 

šaulely-:iliustruota, 194 psl. kaina—J 
įvairių šaltinių surankioti džio sukaktie? pioga. j $4.00.
---------------------------------- Malonu buvo prisiminti; Gyvenimo keliu, mintys’

tuos kupinus vilčių, ryžto ir jaunimui, parašė B. Zume-i 
drąsių žygių-kovų laikus. premijuotas veikalas,

Čia pat dėkoju už nuoir- 212 nsl., kaina S3.06.
Pelytė Geležytė, parašei 

1 Sonė Tomarienė, iliustruota.
Į 24 psl.. kaina $2.00.
; Skambutis, Vinco Joniko 
, eilėraščiai, 70 psl.. kaina — 
$2.00.

KALENDORIUS
Gegužės 16 d. 4 vai. po

nietu So. Bostono Lietuviu * «. * 
Piliečių d-jes salėje Sanda
lus Moterų Klubas pagerbs 
rašlių karalienę.

Birželio 12 d. So. Bosto
no Lietu.ių Piliečių d-jos 
salėje Bostono Lietuvių Tau
tinių Šokių Sambūrio ban
ketas.

i Birželio 12 d. Šv. Petro, 
parapijos salėje Tragiškojo 
Biiželio minėjimas, kurį 

i rengia LB apylinkės valdy-. 
ba. ;

ožius linkėjimus grįžti i mie
lus. išlaisvintus Šiaulius. 

Ačiū, ačiū, ačiū!
Šiaulių Partizanė

NORI Sl’SII’AžINTI

Norėčiau susipažinti su ne se- 
* nesniu kaip 65 metų vyru, ne- 
girtuokliu. Esu 5S metų. turiu 
namus ir automobili. Prašau ra
šyti:

• c o J.B.fi., 611 E. I)owland, 
Rugpiūčio S d. Romuvos j Ludington, Mich. 49131. 

parke Brocktone Minkų ra-
gegužinė.

® Rug ėjo 26 d. So. Bostono į 
O Lietuvių Piliečių d-jos salė-

je Tautos šventės minėji
mas — koncertas, kuri ren SLA

KNYGOS JAUNIMUI

M"GARSO BANGŲ
PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais B 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

SAVAITRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus spir |msau»intus tr liet u y tsk uosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuoDauKų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.' bei kuli arinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų jkvrių. kariame laukia, 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA L.E fl f V A“ yra dinamiška musų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė»n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A d r e s a s :
7722 George Street, LaSalle, P.Q. II8P ICt, CANADA

gia I B apylinkės valdyba. 
L} Spalio lo rt. So. Bostono 
/t Lietuvių Piliečių d-jos IP 

auk-to salėje Laisvės Varnę
rudens koncertas.

SUSIVIENIJI MAS 
LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para., "ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo.; "Žurnalistikoje“ rasų £30

I
I

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

; Fortūna Fuel Co.
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedu* bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro p.'tžeminio šildymo (basehoard) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūlymas baigiasi 1976 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.imc.
ir Oil Bumers CITGO Heating Oilt 

parodos 470 Adams St. Ouincy. MA 02169
kambarys 435.1204 So. Storo 773-4949

Atidaryta 24 valandas

SLA—jau 80 metų tarauta Dėtuvių vbraoBMBil Ir HnokA 
jo daugiaa ka.p SidFflNIS MlLJONUS dolerių 
nariama.

SLA—didiiaosta tteiuvtų bateroalint orgaabeetyt — 
duoda ryvytdn apdraudę ir ligoje padaigų, kori yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS netaiko patam, o telkia 
patarnavimus savltarp^es pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta so pone miške debilų 
kapitalą, tad jo apdraudė Ukra ir aaogL Kiekvtanae 
lietuvis čia gali gaori klasių
apdraodoa mm $100.00 tai $10.900.00

SLA—jaunimui duoda garų Taupomųjų
dovnuent lamtnoee, kad jaunoolte gautų piaigua 
aukotojo mokslu studijoms ir gyvenimo prodHol.

SLA—duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigių 1'EBll 
apdraudų: uf $1.000.90 apdraadoo tik $8.00 
čio metam.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naodlm 
amžiaus asmenima rekomenduojama 
klubų ir draugijų kariama. Ui $1,000.00 
He apdraotoo mokoetis $2.00 | mėtau

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Krefpattfa 
• kuopų vetaljua. Ir <ta plaflau paaiUdno auta

Gausite spauedintaa 
panlystte:

«r
It7 W«OMb Nmrlerta, N.T. 18881

za« Danys, 464 psl., daug j,žymių mūsų spaudos dar-
iliustracijų, kieti viršeliai. į fcuotojų. Kaina $6.00.
Li na $12.00. ! .

_ , _ . . . j Amerikos Lietuvių Taryba,Baly* Sruo,. mum atoi-i30 mcty Lietuvos ]ai3vės ko.
minimuose, spaudai paruo. 

I šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
roję 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.ūt

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
<tuina • • •••••••• • • •••• • •

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 parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 

$2*00 ^asten’s- 350 psl., kaina $10

Sukilimas Lietuvos su ve*' Neseniai išėjo iš ?pau- 
rėmimui atstatyti, dokumen. dos Janinos Narūnės knyga 
tinė apžvalga, parašė buv. VAIKYSTĖ. Rašytoja apra- 

! Lietuvos nepaprastas pa-lšo savo saulėtas vaikystės 
J siuntinys ir Įgaliotas minis-[dienas. Knyga 164 psl. Kai« 
teris
Škirp
įrišta, kaina $15.00.

pcus Vokietijoje Kazys | na $5.00. Galima gauti pas 
' Škirpa, 583 psl., iliustruota, visus lietuviškos spaudos 

platintojus ir taip patKelei- 
▼yje.

MeUgingat Mikasės laib
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Micheisonas,
.gausiai iliustruota, 500 psl., ‘ kaa, parašė Jurgis Jašinskas, 
kaina $4.00. (69 psl., kaina $1.50.

1
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Nauji Keleivio skaitytojai Paminėjo L. Rėzos 200 m.

Vietines žinios
Gubernatorius su lietuviais I

Lietuvių Savaitės pasku
tinė diena (balandžio 30 
d.) praėjo sklandžiai. 12 
vai. prasidėjo neilga progra
ma, kurios metu vieną Šim
kaus ir dvi Budriūno dainas 
sudainavo Violeta Balčiū
nienė, palydima Sauliaus 
Cibo. Be to. kalbas pasakė 
pats gubernatorius Michael 
S. Dukakis ir So. Bostono 
atstovas seimely Raymond 
Flynn.

Gubernatoriui buvo Įteik
ta graži dovana — Inos Ne- 
noriienės lėkštė su specialiu 
Įrašu. Atsilankiusiems lietu-, 
viams ę'era Įspūdi padarė,! 
kad gub. Dukakis, pasakęs 
kalbą, neišbėgo, o toliau 
klausė i visos programos ir. 
jai pasibaigus, dar valandė
lę maišėsi lietuvių būry ir su 
jais šnekučiavosi.

Programoje dar ka’bėįo 
M. Dranga ir kun. A. Kon- 
tautas, glaustai apžvelgęs 
kai kurių žvmių lietuvių Įna
šą Į Amerikos gyvenimą.

Sandaros susirinkimas

Sandaros 7-sios kuopos 
susirinkimas bus gegužės 
16 d. 2 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
patarpose. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba

Išteka E. Subatytė

Eglė Subatytė gegužės 23 
d. f teka už Stepheno Cice- 
ronės. Bažnytinės apeigos 
bus tą dieną 3 vai. Rrockto- 
no šv. Kazimiero bažnyčioj, 
o vestu-* inė puota — Canoe 
klube. W. Bridgewatery.

Mirė R. Jasiūnas

Gegužės 2 d. Broektone; 
mirė 88 metų amžiaus Ro-i 
mas Jasiūnas, seniau ilgai j 
gyvenęs So. Bostone. Gegu-j 
žė- 5 d. jis palaidotas Foresi 
Hills kapinėse.

Lietuvoje liko 3 broliai 
ir viena se uo. Brazilijoje — 
3 broliai ir 3 seseiys.

Vincas Mickevičius iš Det
roito, Mich., užprenumera
vo metams Keleivį M. Lie- 
pui Livonijoje, Mich., o Vla- 

i das Mikuti; iš Chicagos, III., 
‘Juozas Bulbelis iš Philadel- 
jphijos, Pa.,. Aidas Kupčins
kas iš Brooklino, Mass., ir- 
American Lithuanian Foun
dation ir Greet Neck, N; Y.,{ 
užsiprepumeravo patys. |

Sveikiname savo naujus 
skaitytoju?, Įsijungusius Į 
mūsų gretas, ir nuoširdžiai 
dėkojame už paramą lietu
viškam raštui.

Atskiras ačiū V. Mickevi
čiui už pastangas ieškant 
naujų skaitytojų.

A. ir P. Ausiejai — seneliai

Ada ir Petras Ausiejai ta
po seneliais, nes jų dukra 
mokytoja Rita Haidemain- 
nienė susilaukė pirmgimės 
dukrelės, kurią pavadino 
Monika.

Nuošiidžiai sveikiname 
buvusią Bostono Dramos 
Sambūrio talentingą narę 
Ritą, jos vyrą, senelius ir, 
žinoma, — mažąją šio pa
saulio viešnią Moniką.

sukaktį

Bostono Kultūros klubas 
gegužės 8 d. paminėjo lietu
vių dainų rinkėjo, tyrinėto 
jo., poeto ir aplamai kovoto
jo prieš lietusių vokietinimą 
Mažojoje Lietuvoje prof. 
Liudvjko Rėzos 200 m. gi
mimo sukaktį.

Pro/. Simas Sužiedėlis 
kalbėjo apie Rėzos lietuviš
kąją veiklą, Antanas Mažiu
lis apie L. Rėzą kaip dainų 
tyrinėtoją ir dr. Jurgis Gim
butas ekrane parodė L. Rė
zos gimtinės vaizdų ir kt.

Dvejus metus pirmininka
vęs Ramūnas Kondratas 
pranešė, kad ateinantį sezo
ną klubo pirmininku būti 
sutiko Mykolas Dranga.

Sveikino iš Graikijos

Senas Keleivio skaityto
jas ir rėmėjas Aleksandras 
Zamžickas, gyvenantis Co- 
lumbus, Ohio, atsiuntė laiš
kelį iš Graikijos.^ostinės, ku
riame taip kitko rašo:

„Linkėjimai visam Kelei
vio štabui i? gražaus Atėnų 
miesto, to senos kultūros ir 
demokratijos lopšio. Labai 
buvo Įdomu užlipti Į Akro
polį.“

Remkime mūsų šokantį 

jaunimą

Birželio 12 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie- 

‘ čių d-jos III aukšto salėje į- 
vyks O. Ivaškienės vadovau 
jamo Bostono Tautinių Šo- 

ikių sambūrio vakaras.
1 Programą atliks sambūrio 
i nariai, vėliau — /vaišės, šo- 
, kiai. Kviečiame visus Ba 
tono ir apylinkės lietuvius 

'atsilankyti ir tuo būdu pa- 
. remti Gokantį jaunimą, kad 
jis galėtų dalyvauti rugsėjo 
5 d. Chicagoje ruošiamoje 

; Penktojoj lietuvių tautinių 
i šokių šventėj ir ten gražiai 
atstovauti Bostonui ir visai 
Naujajai Anglijai.

' Bilietus ir stalus galima 
;užsisakyti telefonais: Bos- 
. tone—V. Jurgėla. 268-1108,
I Broektone —J. Baškauska ,
; 583-4072.

Komitetas

Bostone balsavo 159

JAV LB tarybos rinki
muose Bostono apylinkėje iš 
viso tebalsavo 159 a menys. 
1973 metais balsavo 275.

Kitų apylinkių tikro skai
čiaus dar neturime.

Iš kandidatų pirmauja G. 
Jančauskas ir J. Špakevičius

LB apylinkės valdyba i Susirgo komp. J. Kačinskas
Balandžio 10 d. narių su- K Jel.onima8 Račins- 

smukimas paliko senąją LB' . _ . . .
apylinkės valdybą: pirm. į ^as Jau rengėsi vykti Chica-
A. Mat'joška, vicepirm. Br.! gon Į savo operos ”Juodo 
Paliulis ir H. Čepas, sekr.., - Dremiera bet <usiriro 
St. Augonis, ižd. G. Vaičai- ,alV1 piemjeią’ bet *usll^° 
tis, narys jaunimo reikalam ir praeitą savaitę buvo pa- 
— M. Žiaugra. ’ guldytas Carney ligoninėje.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KOKTU 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 
36S VV. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

TaL SW 8-2868a
yra yienintelė oficiali 
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

bario į Lietuvą ir kitas Rus* 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktą, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikiienė

Senas parvirsta ir negir- Už
vedžioja.

Elood Sųuare 
Hardware Co.

Sartaiskas K. i. ALBlMA 
•» EAST BROAIV*A? 
6KHJTW aCSTON, MASS. 
TELFhONAB Aft 8-414*

Bsnjr.rdia Mcora Dalai 
FbpieruN 8iaaaina

Stiklas Las
Visokis reiknvaya

Reikmenys plambariaaa 
Vta-.Ma ealcitm ite<ttal

aaiiisa*iiumB»-«flsasm
Te'-fonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Br. J. Pasakarnio

IPft DINI8
OPTOMETRISTAJ’

Valandos:
nan 9 esi ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADTVAY 

Seuth Boston, Mass

tik jaučius

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Peter Maksvytis
Carpautsr ft BsOder
49 Charch Street 

JK. Mil tea, Maaa.
Atlieka visas . 
te b proJsktavfcno ka b ridoje, gyrei 
Mūrio pastota, papai Jašą 
balsu- įsekite rtsados iki 8 sa-1 
badą vakare.

Tsbfoaaat 098-8875

darbas M

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKlUTt) 

OPTOMETRISTi 
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADTVAY 
: SOUTH BOSTON. MASS.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC tt WWEL 

Vedėjas PETRAS VttClNIS

173 Arthur SL, Brocktoa, Mass. 02402. TeL 580-7209

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotą dainą ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

Kayga yra geriausias žmogaus drangas!
ORpooooooooooeoooooooooooosoeenoBaooooaooooseeaoosse

Ę j he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE«

Parduodame Ūktai vaistus, ttpiklome gydytoją ra 

esptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jai reik veistą — eikit i Uetuvttką vatttiaą.
8sv. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-4929

Nuo 9 vuL ryte iki 8 vai. vw išskyros Šventadieaina tr saka.

moooaoooooooooonoooooooooooaoosoomi

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS 
460 West Broadvvay, South Boston, Muša. 02127 
•• Skambinkite 268-2500 *

79<7?M
M & T OIL CO.. Ine. Z08Mt AVIMI

UmritSMOOi
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosniesaptarnavimas 
O Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

S kankinkite

68tsr61#H
6j0<&5tr
5.47^ 5

268-4662
MIuroM TwW

mrtifimu hmdh providsd rota sf
uftMrosnbi I artai irau(BXftaymr)

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevnrd 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjime 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimasT »
Bankas velkis jau 109-tuosius metas

šie banke direktorių taryboje yru 
adv. J. Grigalus.

Reikale sa tarnautojais galima susi
kalbėti ir Hetuvttkai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,090,099

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

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

i Darbo valandos kasdien: 9-—5
šeštadieniais 9—2

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

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiestai iš Worcssterio stua- 
čiam įvairina siuntinius į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sadaromi tt 
vietinės gamybas medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaasi- 
sių. Turime vietoje įvairią via. 
tinis gamybos ir importootų 
prekią tt kitą kraštą visai io- 
msmtt kainomis. Be to, siunčia
ma maistą, pinigui Ir galite už
sakyti jų gamyboa prekes. čia 
samokiaite pinigus, o giminia 
tan vietoje galia pasirinkti at
sakytas prakae.

Taipogi tarpininkas jams par 
tam tikras jrinigas atsikviesti 

Ma pas sava | svočios
inL

tai lr sątiaiagaL Atsilanką įsitl- 
kiastta. Vedijaa A Sehyrtaaklį

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1S BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos

Pristatymas greitas ir

Galiom užsisakyti ___
covtafikattuSf autonsobili 
ialdytuTva ir paa.

Naujas ▼ o d ė j a a 
Atidaryta darbo

nuo 8 raL ryto aki 2 raL 
Kitomis raUndouda pogol

W.
Sa Boston* Maso, 

TU. 2M-00M
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