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LAISVIEJI LIETUVIAI KVIEČIAMI 

TALKON

1940 m. birželio 15 d. okupavusi Lietuvą, Sovietų 
Sąjunga neleido lietuvių tautai vykdyti savo suvereninių 
teisių. Vien per pirmuosius okupacijos metus daug tūks
tančių Lietuvos piliečių Įkalino, ištrėmė i Sibirą ar euro
pinės Rusijos šiaurę. Trėmė suaugusius ir senelius, vaikus 
ir kūdikius, sveikus ir ligonius, moteris ir vyrus.. 1944 m. 
antrą kartą okupavusi Lietuvą, Sovietų Sąjunga žiaurio
mis priemonėmis sunaikino ar ištrėmė į Rusijos gilumą 
sunkiems daibams, badui ir mirčiai vėl daug tūkstančių 
mūsų tautiečių. Tik mažai daliai leido grįžti Lietuvon. 
Tai buvo Stalino laikais.

Betgi ir dabar tūkstančiams yra atimtos teisės gy
venti Lietuvoje. Tūkstančiai lietuvių tebėra Sovietų Są- ’ 
jungos darbo stovyklose, kalėjimuose ir Sibiro tremty.

1975 m. Sovietų Sąjunga su 34 kitomis valstybėmis 
pasirašė Helsinkio aktą. 1977 m. tą aktą pasirašiusios 
valstybės renkasi Belgrade. Pasitikrins, kas ir kaip pasi
žadėjimus vykdo, kas ir kaip jiems nusikalsta. JAV kong
rese yra speciali komisija, kuri renka Sovietų Sąjungos 
žmogaus teisių pažeidimus. Panašios komisijos veikia 
Kanadoje, Vakarų Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje 
ir kitur.

Vasario 20 a. minint Lietuvos nepriklausom, bes paskelbimo 59-tąją sukakti Susivienijimo Lietu-
viu
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Canarų salos aerodrome susidūrė Mu olandų ir Pan 

American didieji Boeing 747 lėktuvai, kuriuose buvo 

645 keleiviai, iš to skaičiaus žuvo apie 590 žmonių, o kiti 

; sunkiai sužeisti. Tokios skaudžios nelaimės dar nebuvo.

Callaghan šį karta 

atsilaikė

, Santa Cruz de Tenerife, 
I Ispanijos valdomo Canarų 
salyno ".Joje, susidūrė Pan 
American ir olandų KLM 

lijos darbiečių vy- linijos keleiviniai Boeing 
riausybei konservatorių par- 747 didieji lėktuvai. Tai į- 
tija i kėlė parlamente nepa- vyko praeitą sekmadienį, 
sitikėjimo klausimą. Jos va-1 Pan American lėktuve buvę 
dui ( allaghanui pavyko su- 396 žmonės, c- olandų KLM 
itarti su tik 13-kos liberalų į 249. sakoma, kad iš to skal

Angį
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Amerikoje centre. Pirmoje eileje iš kairės į dešinę: SLA centro .sekretorė Genovaitė Meiliu ; frakcija ir laimėti pasitikę- čiaus Žuvo apie 59(1 Žmonių,
mene, Lietuvos kariuomenės savanoris - kūrėjas Jurgis Kiaunė, Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, SLA prezidentas Povilas Dargis. Lietuviu Darbininku d-jos pirmininkė Bronė 
Spudienė, SLA centro iždininkė Eufrozina Mikužiūtė.

Jim3- į o kiti sunkiai sužeisti.
Bet, žinoma, liberalams' ... .

reikėjo už tai atsilyginti: Lėktuvais skiidę daugiau- 
sudarytas iš darbiečių ir li- >la dmei kiečiai ii olandai 
fceralų komitetas, kuris per- dto.-togautojai, panūs tum-

Žuvo I). Kleinas, Mirė žymus latvių

Laisvuose kraštuose gyvenantieji lietuviai! Mes turi
me duomenų apie savo gimines, draugus, pažįstamus ar 
net nepažįstamus, kurių asmens, šeimos, tikėjimo, kelia
vimo ir kitas teises pažeidžia Sovietų Sąjunga. Mūsų teisė 
ir šventa pareiga tuos duomenis, tiksliai ir teisingai sura
šytus, skubiai įteikti gyvenamų kraštų komisijom ir vy
riausybėm.

Taip pat duomenis skubiai siųskim Lietuvių žmogaus 
teisių komisijai, kurią JAV sudaro pirmininkas dr. Domas 
Krivickas ir nariai — dr. Jonas Balys, dr. Jonas Genys, 
Aušra Jurašienė, Jonas Jurašas, Daiva Kezienė, Simas 
Kudirka, kun. Kazimieras Pugevičius, Jonas R. Simanavi
čius ir Aušra Mačiulaitytė • Zerr,

Visą medžiagą siųskim šiuo adresu:

Dr. D. Krivickas 
5808 King Athur Way 
Glen Dale, Md. 20709 
Tel.. (301) 262-7164

Valst. sekretorius
išvyko į Maskvą

Praeitą penktadieni vals
tybės sekretorius Vance su 
gausiu būriu patarėjų iš
skrido į Maskvą derėtis 
strateginių ginklų apriboji
mo ir aplamai ginklavimo
si sumažinimo klausimais.

Tai pirmas naujosios JAV 
a-d m i n istraci j os susitikimas 
su sovietais.

"Vance, sakoma, nesąs di
delis optimistas, kad pavyks 
susitarti, bet norįs tik išsi
aiškinti Maskvos nuotaikas 
ir prasiskinti kelią tolimes
nėms deryboms.

Atrodo, kad tos Maskvos 
nuotaikos jau "aiškėja“, 
nes tiek sovietų užs. reik. 
ministeris Gromyka, tiek ir 
pats nartijos vadas Brežne

vas Vancei pareiškė, kad 
negalį būti su JAV gerų san
tykių ir sėkmingų derybų,

kol prez. Carteris kalbėsiąs 
apie žmogaus teises ir kištą- 
sis į Sovietų Sąjungos "vi
daus reikalus“.

Komunistai gailisi 

Indiros Gandhi
Maskva gailisi, kad Indi

jos premjerė Indira Gandhi 
pralaimėjo rinkimus ir turė
jo atiduoti valdžią Junatos 
partijai.

Ašaras dėl Indiros lieja ir 
Vilnies redaktorius, kuris 

l kovo 23 d. laidoje rašo:

Leveckiai sužeisti
Kovo 27 d. grįždami iš 

New Yorko sporto žaidynių 
netoli namų Cantone, Ma., 
eismo nelaimėje žuvo Dalius 
Kleinas, o abu Levicku sū- 
nūs sunkiai sužeisti. Levic- 
kiai guli She-rono ligoninė
je, o Kleinas pašarvotas Lu
bino šermeninėje So. Bosto
ne.

Visi nelaimės ištiktieji 
jaunuoliai yra 16-19 metų 

i amžiaus. Dalius Kleinas bu
vo Bostono lituanistinės mo
kytos paskutiniosios klasės 
mokinys ir šiemet būtų mo- 
kylą baigęs.

Žuvusiojo tėvui Eugeni
jui Kleinui ir kitiems šeimos 
nariams bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą, o 
Leveckiams linkime grei
čiau pasveikti.

T ikrai "labdarį n gas"
sekretorius

Sveikatos, labdaros ir 
švietimo sekretorium (mi
nistru) prez. Carteris pasi
kvietė Josephą Califaną.

veikėjas
Kovo 23 d. Flushinge, N. 

Y., staigiai mirė latvių vi
suomenės veikėjas Adolfas 
Lejinš, Amerikos Latvių 
Tarybos pirmininkas, glau

Kas penktas miršta 
vėžiu

Mokslininkai skelbia, kad 
kas penktas JAV gyvento
jas miršta vėžiu.

Pasaulinės' sveikatos or-
džiai bendradarbiavęs su ganizacijos duomenim, nuo
lietuviais.
amžiaus.

Jis buvo 50 m.

Palaidotas Yonkers kapi
nėse kcvo 28 d.

Uždarytas 156 metų
laikraštis

Dėl turimų nuostolių už
darytas Long Island Press 
dienia "tis, kuris ėjo net nuo 
1821 metu. Jį leido Nevvs- 
house bendrovė.

Ta bendrove leidžia 
3 laikraščius.

dar

"Faktas yra 
reakcininkai i

faktu, kad
;uteiKė visas 

savo jėgas jcs rinkiminėje 
apygardoje, kad nebūtų iš
rinkta, kad jos atsikračius“.

šis, dar nė kojų nesušilęs 
savo įstaigoje, iš valdžios 
lėšų pasisamdė virėją ir 
sargybinį. Virėjui jis mokės 
algos 812,763, o sargybiniui 
— net 843,923.

Komunistai gailisi, nete 
kę Maskvos draugės, kuri 
jau buvo pradėjusi ir valdy-1 a w ai a 
ti Maskvos pavyzdžiu. 1

Siūlo pakelti
uždarbius

Prez. Carteris siūlo ma
žiausią valandini atlygini
mą pakelti iki 82.50 (dabar 
yra 82.30). AFL-CIG vadas 
Meany tokį pakėlimą 'adi- 
na gėdingu ir reikalauja na 
kelti iki 83.00.

Šitaip apsii upines savo 
prikimšto pilvo apsauga, 
Califano pradėjo eiti savo 
pareigas, — rūpintis kitų

Maža enciklopedija
apie Lietuvą

Vlikas pavedė Mykolui 
Drungai parašyti apie 400 
puslapių informacinę knygą 
apie Lietuvą anglų kalba.

Tai turės būti lyg ir ma
li- i žoji enciklopedija, kurioje 
a-j galima greitai surasti tiks- 

lių žinių apie Lietuvą.

60 iki 90 procentų veži su
kelia aplinkos veiksmai. 
M IT mokslininko dr. Ash- 
fordo teigimu, nuo ketvirta
dalio iki nusės vėžio aukų1 
priklaus n k darbo.

žiūrės visus vyriausybės pa
liudytus įstatymus. bet vy- 
liausybė nepasižadėjo pri
imti liberalų pasiūlymu, o 
liberalai — balsuoti už vy-

i riausybės pasiūlymus.

Į Žodžiu, Callaghano pa
dėtis pasilieka sunki, nes ir 
darbiečiai nėra vieningi mo
kesčių, dalyvavimo Europos

. tai.
i
i Nelaimė įvyko rūko už
gultame aerodrome, kai o- 
landų KLM lėktuvas, įsibė- 

i gėjęs 156 mylių per valan
dą greičiu, rengėsi pakilti 

’ ir susidūrė taip pat su pakil
ti besi: josiančiu Pan Ame- 
rican lėktuvu. Susidūrimas 
buvo toks stiprus, kad abu

rinkos bendruomenėje, Sko- dėktutai paskendo ugnyje, 
tijos ir Wellso savivaldos ir
kitais klausimais.

šį kartą pralaimėję, kon
servatoriai vasarą vėl gali 
iškelti pasitikėjimo klausi
mą, ir tada vargu liberalai 
palaikys CalJaghaną, jeigu 
vyriausybė nepakankamai

Šiuo metu Nevv Ycike bė
ra keturi dideli ar ilgiau 
leidžiami dienraščiai: Nevv 
York Times, Daily Nevvs ir 
Nevv York Post, o taip pat *2

neseniai piadėtas leisti
Nevvs World, 
dar neaiški.

kurio ateitis

Vėžio instituto mokslinin
ko dr. Schneidermano duo
menimis, apie 100,000 kas
met išvengtu mirties, jeigu i ’f •- i • • ' "."7, . & atsiz elgs i tu pasiūlymus.pe pakeistų lukymo, gėrimo o . . i
ir valgymo įpročius.

Tas pats mokslininkas sa
ko, kad viena iš šešių mote
rų išvengtų krūties vėžio., 
jei mažiau valgytų gyvulinių 
riebalu.

Prezidentas siuto 
pakeisti rinkimus

Afrikoje visai pigios

žmonių galvos
Kongo kardinolas Bian- 

yenda buvo ne tik pagrobtas
’ bet ir nužudvtas.( <

Kaltė suversta buvusiam
prezidentui Massambai-De-

! batui, kuris kaltinamas ir 
: Kongo prezidento Ngouabi 
, nužudymu.t • •i Debatus suimtas, nuteis
tas mirti ir nutarimas jau į- 
vykdytas. Taigi, gaivos rita
si kaip kapūstai.

,i Indija v,ria„,,b«s priešaky! Carteris supykdė
ir paskutiniuoju metu valdžiosį Ufn^ili in 
vaira Dasukusi iš demokratinio 1 " 1 -vairą pasukusi iš demokratinio 
kelio i diktatūrini, prieš 2 savai
tes Įvykusiuose parlamento rin
kimuose smarkiai pralaimėjo, 
todėl atsistatydino. Jos Kongre-

Brazilija iki šiol buvo vie
na pačių geriausių JAV bi
čiulių Pietų Amerikoje. Bet 
pastaruoju metu ir ji supy

so partija Indiją valdė nuo pat,ko. Mat, Carteris deda pa
stangas, kad Vokietija ne
pastatytų Brazilijai atomi
nio reaktoriaus, kad ši ne
pradėtų gamintis ir atomi
nių bombų.

Be to. karinė Brazilijos 
į ' aidžia pyksta ir dėl žmo- 

tos partijos vadas 81 metu teisių laužymo primi-
žiaus Morarji R. Desai................. nimo.

Indijos nepriklausomybės pra
džios. Dabar laimėjo Janatos 
(liaudies) partija, kui- parla
mente turės 271 atstovą iš 542. 
o kartu su sąjungine demokra
tijos kongreso ^partija — net 
293. Premjeru paskirtas Jana-

Prez Carteris pasiūlė pa
naikinti balsuotojų regist
raciją. Tada pakaktų turėti 
asmens liudijimą ir galima aime 
būtų eiti bilsuoti, — nebū
tų reikalingi jokie balsuo
tojų sąrašai.

Dėl šios nelaimės Ispani
jos karalius Juan Carlos pa- 
rei kė užuojautą Olandijos 
karalienei Julianai ir JAV 

j prezidentui Carteriui. De
ja. jokios užuojautos jau 
nebesumažins šios nepa
prastai skaudžios aviacijos 
nelaimės.

Spauda {mneša, kad o- 
landų lėktuvas turėjęs skris
ti i I as Palmas, bet buvę 
gauta žinių, kad ten yra te
roristų pakišta bomoa. tad 
buvęs nukreiptas į kitą ae
rodromą, kur ir ivvkusi ne-

Jis taip pat siūlo panai
kinti ©lektorius. Tada pre
zidentu būtų išrinktas tas. 
kuris gautų daugiausia bal
sų, o ne daugiausia elekto- 
i ių.

Ramus pokalbis

Senatoriai remia 
prezidentą

Prieš pat valst. sekretA- 
riu: Vancei išvykstant į 
Maskvą derėtis su sovieta s 
58 senatoriai pasiuntė prei, 
Carteriui laišką, kuriame 

pasisakė tvirtai remią 
prezidentą žmogaus teisių
-■jie

klausimu.
su japonais

JAV lankęsis Japonijos 
premjeras Takeo Fukuda 

‘pareiškė spaudai. kad šį 
. Kartą buvęs pats ramiausias 
Japonijos atstovo pokalbis 
su JAV administracija. Jis 
su prez. Carteriu apsvarstęs, 
mažas tarp šių dviejų šalių 
iškilusias problemas, ir abu 
partneriai stengęsi, kad tos 
mažosios problemos nepa- 
didėtų.

Atrodo, kad tarp tų ""ma
žųjų problemų“ buvo ir Ja
ponijos gaminių, ypač batų. 
įvežimo į JAV apribojimas, 
-les dėl te importo užsidaro 
čia vietiniai fabrikai ir di
dėja bedarbių skaičius.

jūsų pa-"Mes remiame 
stangas, kurios 
žmonėms parodys, kad JAV 
užsienio politika ir toliau 
gins leis'.ę“, rašoma tame 
laiške.

Sukilimas Thailande 
nepavyko

Giupė Thailando karių 
mėgino nuversti tik prieš 5 
mėnesius perversmo keliu į 
valdžią Įkopusią karių vy
riaus' be, bet nepasisekė.

Sukilim vadai — vienas 
generolas ir keturi kiti gavo 
leidimą išvvkti i užsienį, nes 
jie turėjo pagrobę du įkaitu.

pasaulio
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IŠ ŠVIESOS I TAMSĄ
Kol kas visi viešai sutariame, kad išeivijos jaunimo 

lietuviškasis švietimas ir auklėji.nas yra vienas pagrindi
nių Lietuvių Bendraomenės ir visuomenės rūpesčių. Ir 
negalėtume piktai priekaištauti, kad LB būtų šį savo di
dįjį uždarinį užmiršusi ar kaip nors iškreipusi. Taip pat 
tuo rūpesčiu gyvena ir dauguma tėvų. LB Švietimo- tary
ba leidžia lituanistinėm mokyklom vadovėlius, ruošia 
mokytojų savaites, siuntinėja mokyklų vadovybėms ir 
LtB apylinkėms visokius p auginimus, o tėvai išlaiko mo
kyklas, veža ir stumia savo vaikus į lituanistinį mokslą, 
kaltais net suduodami kumščią į kuprą. Vadinasi, daro
ma, kas tiktai galima ar pajėgiama.

Bet, deja, negalima užsimerkti ir prieš nemalonią 
tikrovę.

Nors ir kaip didelės, intensyvios ir nuoširdžios mūsų 
pastangos, vis dėlto ta "šventoji ir gyvoji lietuvybė“ pa
lengva ir nesulaikomai šąla. Ir šąla bei miršta nuo paties 
lietuviškojo liežuvio galo.

Šiai. tokių lituanistines mokyklos mokinių, kurie 
ankstesniaisiai čionykštės "tremties“ metais net pertrau
kų metu tarp savęs savanoriškai čiauškėjo gražiai lietu
viškai, jau beveik nebėra.
\ Jų lietuvių kalbos žodynas toks skurdus, kaip kadai
se Lietuvoje čigono.

Rašyba — kartais tikras bemokslio krevezojimas.
Skaito — prakaituodami, užspringdami ir čiaudė- 

dami.
Lietuviška knyga — pats neįdomiausias daiktas. Ge

riau, kad jos namuose nebūtų ir nereikėtų liesti.
Ir tai kalbame daugiau apie vyresniuosius mokinius, 

kurie, mūsų tikėjimu, turės tos lietuvybės gyvybę pratęsti.
Pagaliau, ko ir belaukti iš vaikų, jeigu jų tėvai tarp 

savęs kalba lietuviškai, o vaikai tarp savęs angliškai, arba 
geriausiu atveju į vaikų anglišką kalbą atsakinėja lietu
viškai, arba — visa šeima renčia angliškai ir vaikus į litu
anistinę mokyklą leidžia tik dėl visuomenės nuomonės 
spaudimo.

Na, ir dėl to, užuot mokslo lygi kėlus, mokytojų ir tė
vų pastangas koordinavus ir stiprinus, jau bandoma lietu
vių kalbos programas siaurinti, žodyną riboti ir į mokyk
los veiklą įvesti daugiau pramogėlių, šokių, žaidimėlių ir 
beveik lėlių vystymą, kad tik vaikai ir tėvai būtų paten
kinti.

O pastaruoju metu iškyla dar ir "genialesnis“ su
manymas "jaunajai lietuvybei gaivinti“. Vieną tokį pa
vyzdį pateikia ir M. Stonys, gana rimtai apžvelgdamas 
tėvų ir mokyklos santykius kovo 4 d. "Darbininke“:

"Štai vienos mokyklos tėvų susirinkimas svarstė, ar 
reikia vaikus mokyti lietuvių kalbos gramatikos... Po il
gų kal!bų>padaryta išvada: gramatikos reikia mokyti, bet 
reikia iš jos išmesti dalyvius ir įvardžiuotinius būdvar
džius, nes juos labai sunku išmokti linksniuoti... Supran
tama, jog mokyklos vedėjas ir mokytojai nesutiko ir nu
tarimo nepriėmė. Tėvai ateinantiems mokslo metams 
pasikvietė kitą vedėją“.

O. tai dar tik vienas toks išradimas, ir dar ne patsai 
tobuliausias! Yra dar ir geresnių sumanymų: mokant lie
tuvių kalbą, nereikia ten jokių nosinių, ilgųjų, "e“ ar "ia“, 
nes lietuviškai galima susikalbėti ir tada, jei vaikai pažįs
ta tik linksniuojamojo žodžio vaidininką ir veiksmažo
džio bendratį. Pavyzdžiui: "Aš su Jonas vakar būti dur- 
navoti ant parkas, o Marytė su Peter gerti Coca-Cola ir 
už krūmas bučiuotis, kol mamS pareiti iš darbas.“

Taigi, velniop visas gramatikas, kurios tik be reikalo 
apsunkina lietuvybę!

Argi tai nėra platus žingsnis iš šviesos į tamsą? Ir dar 
su vyresniosios kartos paraginimu...

JAU DEŠIMT METŲ NUO POSKUTINIO SUDIE 
DAIL. V. ANDRIULIUI

Šiemet kovo 27 d. suka-s 
ko jau 10 metų, kai Bostone; 
mirė dailininkas Viktoras 
Andriušis. O mūsų gyvame 
atminime, l edos, jis dar va
kar ar užvakar buvo mūsų 
tarpe, dar įvairių meninių 
renginių ar minėjimų proga 
prašėme jo patarimo ar ta
lentingos menininko rankos 
pagalbos.

Viktoras Andriušis buvo 
gimęs 1908 m. sausio 10 d. 
1925 m. baigęs Kauno gim
naziją, 1931 m. Kauno Me
no Mokyklą, ligi 1944 m. jis 
buvo Lietuves Valstybinio 
teatre dailininkas dekorato
rius ir vėliau vyr. dailinin
kas. Darbuodamasis su pa-! 
saulinio vaido dail. M. Do- 

• bužinskiu ir kitais meninin
kais, Viktoras Andriušis įsi
savino didelį patyrimą ir 
.meistriškumą, kuriuo kėlė

Lietuvos Valst. Teatro 
dramai, operai ir baletui jis 
vra sukūręs dekoracijas 
Marijai Stiuart, šykštuoliui, 
Sužadėtinei, Pigina licnui, 
Čičinskui, Traviatai, Sevili
jos Kirpėjui ir kitiems pa
statymams.

Dail. V. Andriušis savo 
meno srityje buvo veiklus 
ir išeivijoje: sukūrė dekora
cijas Vokietijoje operos ir 
baleto pastatymams, o Bos
tone — T. Babuškinaitės 
statytam baletui Copelia, H. 
Kačinsko pastatymams šil
kiniai pančiai ir Sekminių 
vainikas, Dramos sambūrio 
— Vincas Kudirka ir kt.

Iš dail. Viktoro Andriušio 
palikimo Bostone iki šios 
dienos liko puikiai lietuviš
kais motyvais dekoruoti 
Tautinės Sąjungos namai,

Lietuvos teatro meninį lygį. sakytume, lietuviška žiny-

GYVAS JAUNIMO IR „SENIMO” 

DIALOGAS

(Pabaiga)

• Jau anksčiau ra ėmė, kad 
i VLIKo ir Pasaulio Lietuvių 
i Jaunimo Sąjungos (PLJS) 
i bendrai ruoštas politinis se
minaras (vasario 26-27 dd. 
Nevv Yorke) praėjo gerai.

zuotose ekskursijose. Jis nu
rodė į tai, kad tų kursų pro
gramoje yra nemažas lėni- 
nistinės istoriografijos bei 
propagandos krūvis. Tačiau 
jis susilaukė replikos, kad

Jame kartkartėmis skraidė i dar ir tirščiau bolševikiniu
žiežirbos, bet tas žiežirbas

• reikia skirti nuo įkyraus ir 
nuobodaus erzelio, kuris 
ženklina daugelį kitų lietu- 

i viškų suvažiavimų, 
j ,

Bene energingiausios dis-
. kusijos vyko antrosios se- 
' minaro dienos rytą. Tiesa, 
jo s prasidėjo ramiai—prof. 
dr. Romualdas Misiūnas ir 
Joana Kuraitė labai fleg
matišku tonu apsvarstė jau
nimo kelionių į Lietuvą ba
lansą. Jiedu rado, kad tiek 
išeivijos jaunimui, tiek ir 
Lietuvos gvventojams iš 

: mūsų jaunimo lankymosi 
i Vilniaus kursuose ar šiaip 
! ekskursijų yra žymiai dau- 
i giau naudos, negu žales. O i

šlamštu priterštus kursus y- 
ra išklausę Tomas Venclo
va, ir Romas Kalanta, ir 
Mindaugas Tomonis, ir Ni- 
’olė Sadūnaitė, ir tūkstan
čiai Kauno gatvėmis žygia
vusio jaunimo, šaukusio 

aisvės Lietuvai!“ Atseit, 
iei propagandinis šlamštas, 
tai dar .'nereiškia, kad jis 
lenda į galvą.

Bet įspėjimą, kad į Liė- 
tuvą vykstąs jaunimas turė
tų būti šičia, tremty, specia

tys ir galimybės) ir Nemic- 
ko (Valstybingumo istorija 
ir padėtis šiandien) progra
minės paskaitos; Uldžio 
Blukio, M. Drangos ir A. 
Dumčiaus pravestas pasi
kalbėjimas apie pagalbą po
litiniams kaliniams ir J. Au? 
nėno atskiras pranešimas 
tuo pačiu klausimu.

Viso seminaro eigai iš 
VLIKo pusės vadovavo val
dybos nar. s jaunimo reika
lams Antanas Sabalis, iš 
PLJS pusės — valdybos pir
mininkė. Gabija Juozapavi
čiūtė ir politinės veiklos ko- 
ordinatorius Viktoras Na-; 
kas. Puikiai veikė ir maiti
nimo bei apnakvydinimo 
komisijos.

r
ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

ABSURDIŠKI PRIEKAIŠTAI BENDRUOMENEI

Jei Šventąjį Raštą skaity-1 dančius jokių a£rų rezulta
tume taip, kaip "visų lietu 
vių laikraštis už tautos lais
vę“ skaito Bendruomenės 
raštus, tai manytume, kad 
šventasis Raštas skelbia... 
bedievybę.

tų.

- Pagal štai vieną tokią
KGB išperėtą paskalą, lie
tuviai vien tik Vilniuje 24 
vk į parą šaudydavę po 
500 žydų, ir tai kiekvieną 

Nes juk Senajame Testą-1 parą trijų ir pusės metų lai-
kotarpvje. Nereikia turėti 
matematinių gabumų ap
skaičiuoti, jog pagal ši tei
ginį Vilniaus lietuviai tarp 
1941 ir 1944 m. išžudė mili
joną su puse žydų! Argi ne 

‘beprotiška? Taip, bet kartu 
ir piktai klastinga.

Kad sovietai stengiasi ak
tyviai skleisti dezinforma
ciją ir pliką propagandą, 
norėdami sėti nesantaiką 
tarp tarp žydų ir rytų euro
piečių tam, kad nutrauktų 
dėmesį nuo jų pačių prakti
kuojamo antisemitizmo, — 
nėra tik vaikų pasakėlė.

Teisinga reikalauti atpil
do už nusikaltimus. Tačiau, 
norint būti teisingam, neva
lia pasikliauti iš anksto įsi
gytu negiamu nusistatymu.

Šia proga JAV Lietuvių 
Bendruomenė norėtų iškel
ti vieną reikšmingą argčo 
mentą: kenksmingos rūšies 
antisemitizmas lietuvių tau
toj nėra išplitęs. Nors isto
riškai būtų tikslu teigti, jog, 
sugriuvus piimajai sovietų 
okupacijai (1940-41). būta 
pavienių keršto veiksmų 
prieš lietuvius ir rusus ko
munistus, prieš žydus ir ne
žydus, vis dėlto lietuviai 

žiaurumo akcijų 
nevykdė. Ali-

ja skelbia bedievybę. jantams į rankas patekę na
cių dokumentai rodo, kad 

Skaitytojams štai išvertę; vietiniai žydai, tiek asmeni- 
pateiksime visą tą konteks- > mi, tiek turtu, tapo ekskliu- 
tą, iš kurio išplėšus vieną: zyvine vokiečių okupacijos 
sakini buvo sukeltas bepras-j organų prerogatyva. Lietu-

mente, psalmėse, yra paša- 
i kyta: "Dievo nėra!“

Gal pati labiausiai žavėti
na šito seminaro savybė bu
vo ta, kad šį kartą vyresnie-

Žinoma, pirm šios frazės 
eina kita, būtent: “Beiprotis 
mintyse tarė:“, taip, kad, 
abidvi frazes sudūrus, gau
nasi: "Beprotis mintyse ta
rė : Dievo nėra“. Bet jei į tą 
pirmiau einančią frazę nė

jo pamokslavime. VLJKo 
liai politiniai .paruoštas, pri- j vadovams buvo gera proga

ji jaunimo įdėmiai klausėsi, kreiptume dėmesio, tai at 
Bent tarp atrodė. Nesi gird ė- r(XIytų, kad šventraštin įsi

brovė ateizmas.

patirti, kokios jarirmo nuo
taikos, o jaunimas galėjo
pajusti, kad VLIKas ne toks į torius užsimano skaityti 

Įdomu, kad visų šių dis- i jau nesukalbamas ir autori- Bendruomenės leidinius, jis 
kusijų klausės: ir Tomas ' tetinis "velnias“, kaip jis irgi skaito juos savotiškai.

mygtinai kėlė Jurgis! Valai 
tis, VLIKo vicepirmininkas.

ir tos žalos abudu prelegen-t Venclova. Joms pasibaigus, kartais piešiamas.
■ tai, ypač daug pat. rimo tu- 
, ris prof. Misiūnas (tas pats. 
; kuris padėjo demaskuoti 
i bolševikinių straipsniu in- 
I filtraciją Encvclonedijoje 
Brit^nicoje), kaip ir nema
nė. Taigi, iiedu jaunimo ke
liones i okupuotą Lietuvą 
ne pasmerkė, o pagyrė.

Po jų pranešimo kilusiose 
diskusijose beveik visi pa
sisakiusieji jų poziciją pa
rėmė. Kai kurie tai padarė 
daug karštesnių tonu ir žy
miai šūksmingesniais bei 
intensyvesniais įtaigojimais, 
negu prelegentai. Iš septy
nių ar aštuoniu kalbėjusių 
jaunuolių tik viena Birutė 
Radzivanienė dar prabilo 
kai kuriem senom Clevelan
do rezoliucijų intonacijom. 
Šiaip jaunimas liko be opo
zicijos — kartais atrodė, 
lyg jis veržtųsi pro atviras 
duris.

Todėl ypač gaila, kad dis
kusijose nedalyvavo nei Al
gis Sperauskas, nei Regina 
Žymantaitė. Kaip žinome, 
šie abu VLIKo specialios 
komisijos nariai spaudoje 
Vilniaus kursus pasmerkė. 
O aš manau, kad jiems bū
tų buvę naudinga pasiklau
syti ir bandyti atremti sva
rius ir giliu patriotizmu pa- 
grįstus kontraargumentus, 
kurie, kaip sakiau, šį kartą 
skrido iš dešinės ir kairės ir 
užvaldė visą diskusijų foru
mą.

Gi ir vyresniųjų dalyvių 
tik vienas Juozas Audėnas, 
VLIKo tarybos narys ir 
Valstiečiu Liaudininkų Są
jungos atstovas, kategoriš
kai ir iš principo pasisakė 
nrieš jaunimo dalyvavima 

i Vilniaus kursuose ir organi-

čia, traukianti ir kitataučių 
akį, ir — stilizuota Vytis, 
kiekvieną Vasario 16-ją pri
menanti jos per anksti am
žinybėn iškeliavusį autorių.

Prisimindami šį mūsų dai
lininką, bičiulį ir simpatin
gą žmogų, šia proga su šil
čiausiais jausmais ir užuo
jauta atsigrįžtame ir į jo 
žmoną Aldoną Andriušienę, 
velionį iki paskutinių valan
dų globojusią, o taip pat ir 

• šiandien auka ir darbu visa- 
•da remiančią mūsų kultūri
nę ir tautinę veiklą.

Kai "visų lietuvių laikraš
čio už tautos laisve“ redak-

ir jis buco pakviestas tarti 
žodį. Ta proga ir jis aškiai 
oatvirtino savo nuomonę, 
kad jaunimui reikia naudo- 
tis^ą lygomis vykti į Lietu
va bet kain, net ir i kursus 
ir net tada, kada tas sąlygas 
nustato okupantas. Kontak
tas tarp laisvo ir pavergto 
žmogaus visada atsveria ga
limus pavojus.

Įdomiai Venclova palietė 
ir anksčiau prabėgomis kel
tą klausimą, ar mūsų važia
vimai į . Lietuvą nepakenks pareigas ir šiais metais 
okupacijos statuso nepnpa 
žinimui. Venclova driso iš
tarti, kad, jeigu jam reiktų 
rinktis tarp tolimesnio oku
pacijos nepripažinimo (iš 
Vakarų vyriausybių pusės) 
ir kontaktų tarp išeivijos ir 
Lietuvos lietuvių, jis visgi 
pasirinktų kontaktus. Nors 
nepripažinimo faktas yra

M. Drunga

CLEVELAND, OHIO 

Iš SLA 14 kuopos veiklos

Vasario 7 d. ivyko kuo-

j Jis paskaito vieną sakinį, o 
kitus ignoruoja. Pasirodžius 
JAV Lietuvių Bendruome
nės išleistai brošiūrėlei "To- 
wards an Understanding of 
Lithuanian - Jewish Rela- 
tions“, jam krito akin vie
nas sakinys ir taip užtemdė

pos susirinkimas, kuriam j vyzdį, kad nei prieš tai, nei 
vadovavo valdybos pirm. Į po to einančių sakinių jis 
Alfonsas Mikulskis. Pagerb
ti mirusieji kuopos nariai, 
priimti pirmininko ir iždi
ninko pranešimai apie val
dybos veiklą ir ateities pla
nus. Senoji valdyba sutiko

Šiuo metu kuopa turi 200
narių,
Garsu

pastebėti nepajėgė.

Išrovus sakinį iš konteks
to, kažin ką galima įrodyti. 
Taip ir tas redaktorius no
rėtų įrodyti, kad Bendruo
menės brodūroje šmeižia
mi lietuviai. Tačiau jo įro

ju tarpe ir Tėvvnės dymas tokios pat vertės, masinių zi 
radijo vedėją Juozą i kai p ir įrodymas, jog Bibli- pnes žydus

StempužĮ.
Serga nariai: Marijona

Stajinskienė. Antanas Praš
kevičius, Marijona Trai- 
nauskaitė ir garbės narys 
Feliksas Baranauskas.

Per 1976 metus mirė šie
svarbus, jis nėra lemiantis. !i4-rios kuopos nariai: Mari- 
Venclova priminė, kad perį įOna Brazauskienė. Stasė 
beveik visą carų okupacijos j Praskevičienė, Josefina Pc-1- 
laikotarpį Prancūzijos ir terienė, Juzė Mikėnienė, 
Anglijos vyriausybės nepri-j Vincas Stasiūnas, John 
pažino carų valdžios Didžio- J puks, hmas Gatautis, Andv 
joje Lietuvos Kunigaikštijo- į Zack, Salomėja Jurgutavi- 
je, o kai ta nepripažinimą į čienė, Jurgis čėsna ir Vin- 
pagaliau atšaukė tuoj prieš <cas Dudelionis.
Pirmąją pasaulinį karą, už
kelių metu Lietuva jau at 
gavo nepriklausomybę.

miškas triukšmas. Va, kaip 
skamba pilnesnė ištrauka 
iš minėto leidinio įžangos:

"Negalima nuneigti, kad j 
vokiečių nacionalsocialistai» 
prieš Europos žydiją vykdė ; 
genocidą. Negalima nuneig
ti, kad Hitlerio, Himmlerio 
ir Heydricho pakalikai sau 
rado laisvanorių kolaboran
tų skersai išilgai Europos, 
nuo Paryžiaus šaligatvių iki 
Smolensko laužynų ir nuo 
Amsterdamo prie Šiaurės 
jūros iki Sofijos prie Juodų- 

Dėl didelių žiemos šalčių jų marių. Kiekvienoje dvi- 
buvo daug sniego ir ledo. Jo j lizacijoje, kiekvienoje tau- 
duktė paslydusi griuvo prie toje yra tam tikras psicho-

vių savivaldybės tarnauto
jai neturėjo jokio balso, kas 
liečia eloimasi su žydais, ra
šais ir lenkais“.

Keleiviečio nelaimės

Keleivio skaitytojas ir rė- 
Diskusijose neiškilo klau-> mėjas Motiejus Trainauskas

simo, kokia turėtų būti ofi 
ciali VLIKo laikysena jau- 
imo ekskursijų ir Vilniaus 
kursų reikalu. Tai jau kitas 
klausimas. Man atrodo, kad 
VLIKas turėtų ir toliau lai
kytis White Plains konfe
rencijos bendrinio pareiški
mo ir šį reikalą palikti vie
nokiam ar kitokiam sąmo
ningo lietuvio apsisprendi

šiuo metu turi nesėkmių.

savo namų ir nusilaužė deši' 
niąją koją. Iš ligoninės grį
žusi, ji sveiksta tėvo prie
žiūroje.

Kita nelaimė, sako Motie
jus, senatvė pradeda lipti 
ant kulnu. Mat, vasario 23

mui. VLIKui nereikėtų for-S d. jau sukako 90 metų.. 
maliai ir specialiai pasisa-! Vasario 25 d. žurnalistui 
kyti nei už, ne prieš Vilniaus! Alfonsui Braziuliui sukako 
kursus bei organizuotas eks- į ~~ metai.
kursijas. Tai būtų pati iš-j Abiem sukaktuvininkam 
mintingiausia politika. Leis- i linkiu geros sveikatos ir 
kime sovietams spėlioti, ką giedrių metų.
ji reiškia.

A A. Plavičiu*

Seminare, be jau minėtų' 
programos punktų, vyko dar | 
ir sekantys: VLIKo valdy 
bos nario Broniaus Bieliu

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti

ko dalykiškai pateikta lais- j ^a’a,č,° parašytą apy- 
vinimo institucijų apžvalga,jIAriNAMADTe 
sukėlusi geras diskusijas ir JAUNAMAKIE. 
jau minėtą spontaniškai už- Turinyje: Suvalkijos kai- 
sižiebusį J. Valaičio ir B. mas, ūkininko sodyba, jo 
Nemicko (draugišką) susi- buitis su vestuvinėmis apei- 
kirtimą; pačių Valaičio • gomis, dainomis ir kt. Kai- 
(Laisvinimo uždaviniai, vii-'na — .$4.00.

patinis elementas, linkęs 
net normaliais laikais į anti
semitizmą ir žydų gaudy
mą : visuomeninės dezorien
tacijos laikais, deja, to
kie kriminaliniai elementai 
virsta veiksmingais, pro
tą praradusiais masinių žu
dynių įrankiais.

Lietuvių tauta Besiskel
bia sudaranti išimtį šiam 
biauriam sociologiniam reiš
kiniui. Taip, kelios dešim
kės lietuvių dalyvavo žydus 
tratinant Lietuvoj ir Gudi
joj. Bet vis dėlto paskutinių
jų penkiolikos metų bėgyje 
tiek Sovietų Sąjungoje, tiek 
Vakaruose atsirado iškal
bingų balsų, ėmusių tikinti,; 
smarkaujančiai tvirtinti, jog 
lietuvių tauta esanti savo 
visumoje kalta genocidu ir 
grubiausiais antisemitizmo 
ekscesais. Šitie šmeižėjai 
kursto atavistinius gentiškos 
neapykantos jausmus, neža-

Tame Bendruomenės lei
dinio įvade yra ir daugiau 
dalykų, bet čia mes paeita- 
vom tik aną garsųjį sakinį 
supantį kontekstą. O tas sa
kinys, žinoma, yra sekantis:

"Taip, kelios de;imkės 
lietuvių dalyvavo žydus tra
tinant Lietuvoj ir Gudijoj“.

Angliškai tas sakinys 
skamba šitaip:

"Yes, Severai score Lithu
anians participated in the 
machine-gunning of Jews in 
Lithuania and Belorussia“.

Senas angliškas skaitvar
dis "score“ neturi Įprastinio 
atitikmens lietuvių kalboj. 
Jis reiškia "dvidešimts“, to
dėl ’jseveral score“ maž
daug ir būti] kelios dešim
kės ar keli tuzinai.

Veiksmažodis "to ma- 
chine-gun“ irgi įdomus. Jį 
galima išversti "šaudyti kul
kosvaidžiu“, arba "šaudyti 
automatu“, arba, trumpumo 
ir vaizdumo dėlei, tiesiog 
"tratinti“.

Vienas kita? "visų lietu
vių laikraščio už tautos lais
vę“ skaitytojas labai pyko 
dėl žodžio "kulkosvaidis“. 
Atrodo, kad jiems rūpi ne 
tai, jog keli lietuviai šaudę

(Nukelta į 3 psl.)
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vilnius prieš 150 metų Vilniuje buvo 183 degtinės

Šiandien Vilniuje gyvena 
447,000 žmonių, o prieš 150 
metų (tiksliai 1818 m.) te
gyveno tik 33,568 žmonės.

Jų socialinė padėtis buvo 
tokia: 21,739 miestiečiai, 
5,406 bajorai, 2,624 kariš
kiai ir jų šeimų nariai, 2,292 
valstiečiai, 558 dvarininkai, 
189 pirkliai, 431 kitų luomų’ 
ir 329 užsieniečiai.

I
Mūrinių gyvenamųjų na

mų tada buvo 720 , o medi
nių — 687.

Rudens ir žiemos vaka
rais Vilnius tada skendėjo 
tamsoje, nes tik pačiame 
centre gatves teapšvietė a- 
liejiniai ir žibaliniai žibin
tai.

1828 m. Vilniuje veikė 16 
vaškinių ir lajinių žvakių ; 
dirbtuvių, 15 drobės audyk-! 
lų, 31 odos dirbtuvė ir kt. 
Jos visos buvo labai mažos 
Pvz., visose odos dirbtuvėse 
tedirbo apie 70 darbininkų. 
Per metus jose buvo perdir
bama apie 220 jaučių odų, 
apie 500 veršių ir apie 10000 
avių, ožkų ir kitų gyvulių 
bei žvėrių odų.

ir alaus varyklos.

ĮSI7 m. mieste buvo 636 
krautuvės. Be to-, prekyba 
vyko turguose ir mugėse.

Žmonės važinėjo arklių 
traukiamais vežimais. To
kiam transportui aptarnau
ti 1821 . mieste buvo 1,356 
arkliai. Per Nerį buvo pa
statytas Žaliasis tiltas, o 
ties dabartine Mokslų aka
demijos centrine biblioteka 
Įrengtas keltas.

Geras pavyzdys vaikams

Vilnietis A. Adomaitis 
Tiesoj kovo 17 d. skundžia
si:

"Neseniai mano kaimynė 
pasiskundė:

— Nežinau nė ką daryti. 
Vaikai žaidžia girtuoklius.

Panašiai galėtų pasakyti 
ir kiti mūsų ir gretimų namų 
gyventojai. Nors kai kuriem 
vaikam tik dveji-treji me
tukai, jie pamėgdžioja gir
tuoklius. Kodėl jie žaidžia 
tokius žaidimus?

Nežinia kas sugalvojo Ši
lo ir V. Grybo gatvių kampe 

Įsidėmėtina, kad 1811 m. tarp prekystalių ir daržovių

7

ABSURDIŠKI KALTINIMAI BENDRUOMENEI

(Atkelta iš 2-ro puslapio) , Lietuvių Enciklopedijos lei
dyklos, kuries išleistoje 
anglų kalba enciklopedijoje 
tas konstatavimas stovi jau 
nuo 1975 m.?

žydus, o tai, kad Bendruo
menės leidinv nasakvta, jog 
jie šaudę kulkosvaidžiais 
arba automatais. Bet argi 
jie šaudė pistoletais, kara
binais ar šratiniais šautu
vais? Ir ar šičia glūdi esmė? 
Ir ar svarbu, ar šaudė sun
kiaisiais ar lengvaisiais kul
kosvaidžiais, tokiais, kurie 
patys užsitaiso, iššauna ir 
išmeta tūtelę, ar tokiais, ku
rie tik užsitaiso, bet automa
tiškai nešauna (pusautoma- 
čiai) ir t.t.

O kad pavieniai lietuviai į 
— iš keršto už žydų talki-1 
ninkavimą bolševikui art 
šiaip iš baisių karo sąlygų! 
sukelto pasiutimo ar nacių; 
baimės — šaudė žydus, tol 
niekas gi neginčija ir vi- ’ 
gi pripažįsta. Pripažįsta ; 
”Draugo“ vedamuosius ra-l 
šantis kun. J. Prunskis, ren-; 
kąs liudijimus ir apie lietu- į 
vių išgelbėtus žydus; pripa- 
žista dr. P. Vileišis, ginasi 
lietuvių reikalus žydų susi-' 
rinkimuose: pripažįsta visi ■ 
blaivūs lietuviai, strains- 
niais ar pasisakymais spau
doj atsiliepiantys šiuo klau-1 
simu. Vieni mano, kad šau-1 
dė tik kelios dešimkės, kiti, 
jų tarpe T. Venclova, galvo
ja, kad šaudančiųjų buvo 
daugiau (žr. Stasio Juškėno 
straipsni kovo 21 d. Naujie
nose). Kai kurie žydai lietu
vių buvo sušaudyti Lietu
voj, kiti žuvo Gudijoj nuo 
savisaugos dalinių rankos. 
Bet kad taip buvo — faktas.

Tai ko gi pykti ant Bend
ruomenės už to fakto pripa-j 
žinimą? Ir ko gi pykti antį 
Bendruomenes, o nepykti. 
ant Vinco Rastenio, kurio' 
tame leidiny perspausdinta
me straipsnyje yra visai pa- į 
našus konstatavimas, ar ant

J paviljono įsprausti alaus 
i paviljoną. Nuo to laiko ir 
prasidėjo aplinkinių namų 
gyventojų bėdos. Alaus mė
gėjai, čia pat pasivaišinę 

i maisto produktų parduotu
vėje įsigytais stipresniais 
alkoholiniais gėrimais, šliti
nėja girti, užkabinėja praei
vius. Manau, nereikia aiš
kinti, kokių žodžių prisi
klauso vaikai, kokių reginių 
prisižiūri.

Kasdien pro šalį praeina 
ir prie paviljono žaidžia 
(kito kiemo nėra) vaikų 
lopšelio - darželio auklėti
niai, pagelbinės mokyklos 
mokiniai, aplinkinių namų 
mažyliai ir paaugliai.

Štai ir žaidžia vaikai gir
tuoklius, švebeldžiuoja nu
girstus necenzūrinius žo
džius, o vyresnieji mokslei
viai kartais susigundę alu
mi gaivinasi.

Mano supratimu, alaus 
paviljonui vieta parinkta 
netinkama“.

SPAUDOS VAJAUS 
BARUOSE

Jau treti metai kai JAV 
Liet. Bendruomenės Krašto 
valdyba vykdo spaudos va
jų. Šiais metais savo aplink
raštyje LB apygardų ir apy
gardų valdyboms Krašto 
valdyba prašo:

• surasti spaudos platin
tojus, kurie galėtų poros 
mėnesių laikotarpiui pasi
švęsti lietuviškos spaudos 
platinimui;

• užsakyti laikraštį ar 
žurnalą šeimoms, nutolu
sioms nuo lietuviško gyve
nimo, apmokant iš apylin
kės iždo prenumeratos mo
kestį ;

VAGĄ DVA 1£ CfAG MINK IVM AI dirbti valdyba. Jai ypač tai- čanskai,, Kubiliai, Drunzi
> llz lvlUi UVLabI VirnnVo'vn .T rrmlroitiona lianelnanč .T Karvelis M

NEPAPRASTA DIENA 
SLA CENTRE

New Yorke SLA centre 
vasario 27-toji buvo nepa
prasta diena.

rių metu giedojo- S. Valiu- 
kienė, ir tęsiamas 3 vai. po 
pietų parapijos salėje.

Čia susirinko apie 60 as
menų. Iškilmingas susirin
kimas pradėtas himnais, 
malda ir žuvusių už Lietu
vos laisvę pagerbimu tylos 
minute.

Visų pirma , tą dieną ten 
buvo SLA vykdomosios ta
rybos suruoštas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 59-rių metu sukakties _ .....
tradicinis minėjimas. Minė- kolon'W -Jaugus.,
jimą pradėjo SLA sekreto- MI.T bal«?sl ,dabar ,Ya 
re G. Meiliūnienė ir pakvie- “n!''eratetf . 
tė jam vadovauti SLA pre-fe1” _V?1™ 

zidentą Povilą P. Dargi.
Generalinis konsulas A. Si

kininkavo J. Kronkaitienė, 
Strimaičių šeima, Z. Micke
vičius.

Šiemet negalėjo dalyvau
ti puikūs darbininkai M. 
Ramanauskienė, O. Norkū- 
naitė, Jonas Goldupas (sun
kiai serga), K. Kasperavi
čienė, Jadvyga Šilkienė 
(serga).

Aukų, kurių rinkimu rūpi
_ . ... . . nosį Marijona Jokubaitė,
Pagrindinę kalbą pasakė ^emeĮ surinkta mažiau kaip

pernai, bet tikimasi, kad tą 5 R. Zotovienė

liauskienė, J. Karvelis, M. 
Gerutis, M. Skucin, J. Le- 
gis, B. Bukauskas, A. Norei
ka, P. ir O. Griškeliai, E. 
Banevičius, K. ir S. Šepu- 
tos, Karpavičiai, Briedžiai, 
Paigauskai, Skaistys, Vai
nauskas, V. Dreseris, Būti
nai, K. Minca, Sakalai, O. 
ir M. Vitkai, Sandaros 52 
kuopa, M. ir J. Mackevičiai, 
S. Radvilienė, Savulioniai, 
E. ir P. Leonai, A. Dravins- 
kas, Ilevičiai, V. Saladžius,

-X-

Žinoma, kai kurie mūsų 
žmonės, nors pripažindami, 
kad keli lietuviai žydus šau
dė, galvoja, kad to nereikė
tų viešai skelbti. Jų many
mu, geriau iš karto savo 
kaltės neprisipažinti. Bet 
yra ir kita nuomonė, pagal 
kurią strategiškai geriau 
išsyk prisipažinti prie to, ko 
jau nuneigti negalima, o 
paskui atmesti visus kitus iš 
piršto biauriai išlaužtus kal
tinimus. Jeigu mes laikysi
mės pozicijos, kad nei vie
nas lietuvis nešaudė nei vie
no žydo, tai tada mes ir 
patys tuo netikėsime, ir 
mums niekas netikės. O blo
giausia, kad tuo atveju 
mums gali ir netikėti, kai 
neigsime, kad mes visi, visa 
tauta, žudėme žydus.

O tą šlykštų, tyčia sklei
džiamą šmeižtą reikia kuo 
smarkiausiai atmesti. Bend
ruomenės leidinys kaip syk 
tą ir daro. Jis imasi atmesti 
KGB ir žydų fašistų insinu
acijas, kad Lietuva buvo 
antisemitų perykla. Jis tvir
tina, kad nepriklausomoj 
Lietuvoj, kaip ir Didžiojoj 
Kunigaikštijoj, žydai gyve
no gerai ir laisvai, kad bol- 
ševikmečiu kai kurie jų per 
stropiai vykdė Stalino įsa
kymus ir kad visą baisią 
velniavą prieš juos užmaiė 
nacių pragaro mašina, ne 
lietuviai.

Todėl šiuo atveju barti 
Bendruomenę, net kaip ko
kius nusikaltėlius išvardi
jant visą jos krašto valdybą, 
yra totaliai absurdiškas ne
susipratimas.

• paskirti kad ir kuklią 
auką iš apylinkės iždo spau
dai paremti?

• išparduoti knygas, ku
rios gali būti užsilikusios 
LB apylinkių inventoriuje.

Iš apygardų valdybų lau
kiama talkos ir paskatinimo 
apylinkėms visuose spaudos 
vajaus darbuose.

JAV LB Tarybos nariai 
kviečiami būti pavyzdžiu, 
užsisakant ar kam nors už
sakant lietuvišką spaudą.

Su aplinkraščiu buvo iš
siuntinėtas ir peri jodinės 
spaudos, žurnalų bei laik
raščių sąrašas, su kainom. 
Tame sąraše yra išvardinta 
net 36 laikraščių bei žurna
lų pavadinimai. Informaci
ją apie spaudos vajų teikia 
visos LB apylinkių valdybos 
ir spaudos platintojai vieto
se. Informacijos reikalu ga
lima kreiptis ir į spaudos 
vajaus koordinatorių JB 
Krašto valdybos vicepirmi
ninką Rimą ČesonĮ adresu:

899 Meetina House Rd., 
Cinnaminson, N.J. 08077.

Spaudos vajus pradėtas 
vasario 16 d. ir baigsis ba
landžio 30 d.

K. Čikotas

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO- 
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—"TAU 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAINA $2.00

mutis, kaip SLA narys, pa
sveikino Susivienijimą, pa
sidžiaugdamas, kad gali da
lyvauti seniausios ir turtin
giausios pasaulyje lietuvių 
organizacijos iškilmėse. Jis 
pabrėžė, kad šioje organi
zacijoje sutelpa Įvairių įsiti
kinimų lietuviai, kad ji per 
90 metų buvo visų Lietuvos 
didžiųjų įvykių dalyvis, jos 
politinių ir kultūrinių darbų 
rėmėja nuo revoliucinių ko
vų prieš caro valdžią iki 
iki Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo ir vėliau. Susi
vienijimas daug prisidėjo, 
paruošdamas diitvą ir Ame
rikos Lietuviu Tarybos įsi- 
kūrimui.

SLA prez. Povilas Dalgis 
savo kalboje prisiminė ir dr. 
Jono Basanavičiaus50 metų 
mirties sukaktį, o taip pat 
išvardijo visą eilę darbų, 
kuriuos SLA nuveikė per 90 
metų.

SLA istorijos autorius 
teisininkas Antanas Diržys 
gražiai pristatė šį veikalą, 
pavadintą ;"Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje 1886- 
1976“, įdomiomis citatomis 
atskleisdamas šios organiza
cijos nuopelnus Tai tikrai 
puiki ir liuksusiniuose vir
šeliuose įrišta 631 psl. "SLA 
enciklopedija lietuvių ir 
anglų kalba, su apie 100 
nuotraukų. Jos atsakingasis 
redaktorius P. P. Dargis, o 
autoriai — V. Sirvydas, teis. 
A. Diržys, dr. A. Budreckis, 
techniškasis patarėjas Jo
nas Valaitis. Knvgos kaina 
$6.00.

Susirinkimo dalyvius dar 
pasveikino SLA viceprezi
dentas A. Čaplikas ir iždi
ninkė Euphrosine Mikužiu- 
tė.

SLA centre tą dieną kiek 
anksčiau buvo C entrinės 
126-sics ir 99-sios moterų 
kuopų susirinkimai. Mote
rys, talkinamos centro tar
nautojų, minėjimo dalyviam 
suruošė vaišes.

Šia prega daug nariu pa
sižadėjo apsidrausti priedi- 
ne 82,000 arba $1,000 ap- 
drauda. Dabar vajaus proga 
mokesčiai už pirmuosius 
metus sumažinti 45G ir 10 
G nuolaida nuo sekančių 
19 metų mokesčių.

Apsidrausti galima iki 70 
metu amžiaus.

G. M.

NEW HAVEN, CONN.

LB surengtas Vasario 16 

minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
sukaktis buvo pradėta minė- Į 
ti vasario 20 d. Šv. Kaži-, 
miero lietuvių parapijos i 
bažnyčioje pamaldomis, ku-

Vėbraitė. Sveikino miesto 
majoras Logue, kuris pasi
džiaugė prez. Carterio pa-Į 
sisakymu žmogaus teisių Į 
reikalu, ragino lietuvius 
dažniau viešai rodytis, ža
vėjosi lietuvių tautiniais šo
kiais, žadėjo lietuviams ša
mo paramą.

šiltais žodžiais sveikino 
ir ukrainiečių ątstovas prof. 
Telukas.

Meninę programą atliko 
Waterburio tautinių šokių 
grupė "Ratelis“, kuriam va
dovauja A. Bulotienė. Pažy
mėtina, kad "Ratelis“, prieš 
atvykdamas į New Haveną, 
tokią programą jau buvo tą 
dieną atlikęs panašiame 
minėjime- Bridgeporte.

Minėjimas baigtas rrfal- 
da, kurią sukalbėjo buvęs 
vietos lietuvių parapijos il
gametis klebonas kun. Gra- 
deckas.

Pc minėjimo, kas norėjo, 
galėjo dar pasižmonėti už
kandžiaudami.

Šiame minėjime pagrin
dinė pabrėžtina mintis bu-

sumą papildys tie, kurie mi
nėjime negalėjo- dalyvauti.

Albina Lipčiene

MIAMI, FLA.

Aukos Vasario 16 proga

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
59 metų sukakties minėjime 
vasario 20 d. Amerikos Lie
tuviu Tarybai suaukota viso 
labo $1,677.50.

Dan Kuraitis aukojo $100.
Po $50: p. i,- O. Šilai, O. 

ir D. Braukliai, P. Spikūnas, 
A. ir S. Kamarauskai ir J. ir 
S. Norbutai.

A. ir G. Stapulioniai $30.
Po $25: dr. Butrimas, A. 

Juknevičius, A. ir A. Bra
ziai A. ir O. Kaulakiai, S. jos rūmų.

Po $5 ir mažesnėmis su
momis surinkta $367.50.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja

Altos skyriaus valdyba

HARTFORD, CONN. 

Mūsų naujienos

* Vasario 13 d. buvo pa
minėta Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tis. Kalbėjo iš New Jersey 
atvykęs prof. dr. Jokūbas 
Stukas, sveikino miesto ma
joras, gražią meninę progra
mą atliko lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Už tai di
delė padėka priklauso mo
kytojams. _______

* Vasario 16 Lietuvos vė
liava plevėsavo prie valsti-

ir T. Jazbučiai, dr. Dubins 
kienė, J. ir J. Kučinskai, E. 
ir A. Zigmantai. Telsinskai, 
E. Jankienė, Seigučiai, V. 
Norvaišienė ir dr. Tamošai
tis.

Po $20: P. Stevens, Ban- 
kauskas, D. ir J. Kaunaitės, 
Steponavičius, K. Bukavec- 
kas, J. Jokšas, V. Bitėnas, 
A. ir E. Aleknos.

Po $15: Z. Šalnienė, SLA 
44 kuopa ir V. Semaška.

* Vasario 26 d. buvo va
karonė lituanistinei mokyk
lai paremti.

* SLA 124 kuej>a balan
džio 3 d .rengia silkių pie
tus. Kas ateis, nesigailės, 
nes kuopa visada paruošia 
geras pietus, prie silkių pri
deda ir gerų priedų.

Luckienė

vo: "Išnyks kalba —numirs. Po $10: A. Paulaitis, J.
m x • -• ta---- •tauta“. Tuos žodžius minėjo 

klebonas pamoksle, o dar 
labiau tą mintį išryškino sa
vo pagrindinėje kalboje 
Vaiva Vėbraitė. Jos mintys, 
gražia lietuvių kalba iš
reikštos, turėjo tikrai smigtį 
i klausytojų galvas ir širdis.
Kadangi minėjime buvo pa
skelbtas ir spaudos platini
mo vajus, tai pamatnsime, 
kokie bus jo vaisiai, kiek 
vietos lietuvius paveikė V. Į 
Vėbraitės žodžiai. O ši pre
legentė tikrai yra mūsų pa
sididžiavimas.

Mažai kolc-nijai paruošti 
tokį minėjimą nėra lengva.
Reikėjo i darbą Įtraukti be
veik visus LB narius, bet, 
aišku, daugiausia turėjo 
'oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

P ;
Argi sunku būtų surasti 

vieną naują Keleivio preno* 
me rato rių? O juk kiekvie
nas naujas prenumeratorius

Demikis, K. ir G. Kodaičiai.
E. Lukauskas, B. Elsbergas,
M. Rimkus, K. ir M. Linkai, 
prel. J. Balkūnas, A. ir E.
Pakalniškiai, J. ir A. Ba- stiprina laikraštį.

l

Vilnius

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGASREALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704
Tel. (813) — 894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

nn n
OURS & || RAVEL

141 LINDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 (6171 237-5502 

Mūsų atstovas Miamy, Fla., Anthony Vaima,
tel.: 305—864-3586

1977 METŲ KELIONES 

VIENOS SAVAITES KELIONE Į LIETUVĄ
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES |:

• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
• RUSIJĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą — iei ios naktys Vilniuje, viena diena Kaune
Balandžio 14-21 d.................... $829
Gegužės 5.12 d..........................$829
Gegužės 12-19 d. ................$829

Rugsėjo 16-23 d........................ $829
Rugsėjo 27-spalio 4 d........... $829
Spalio 6-13 d........................... $829

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją, Bavariją (Vokietiją)
Šešios naktys Vilniuje, trys naktys Vienoje, keturios naktys Miunchene:

Gegužės 20-birželio 3 d... $1079 
Birželio 16-30 d.______  $1199

Liepos 7-21 d........................$1199
Liepos 14-28 d......................$1199
Rugpiūčio 11-25 d....... $119$



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON \T. ±3, 1977 m. kovo 29 d.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I

kokios

— Maiki, ai- tu važiuosi 
į Kanadą?

— Kada ir kokiu reikalu 
aš turėčiau važiuoti?

— Va, tai tau! Argi tu iš 
lietuvišku gazietų negirdė
jai, kad 1978 m. liepos mė
nesio piadžioje Toronte bus 
didelė dainuškų šventė ir 
viscs lietuvių susaidės sei
mą?

— A - apie tai gerai žinau, 
tėve. Taip pat esu girdėjęs, 
kad tuo kanu bus suruoštos 
ir viso pasaulio lietuviu 
sportininkų žaidynės arba 
olimpiada.

— Taigi aš ir norėjau a- 
pie tas štukorystes su tavim 
pasirodavoti.

— Ten bus ne
„štukcrystės“, bet rimtosĮ 
(varžybos. -Jas organizuoja; 
Šiaurės Amerikos Lietuvių; 
Fizinio Auklėjimo ir Spor-i 
to Sąjunga. ’ j

— Tai iš kur tokia bend-i 
rystė Amerikoje atsirado? ;

— Ta sąjunga yra susikū-į 
rusi po II-jo pasaulinio ka
ro, kai i -i kiaštą privažiavo 
daug lietuviško jaunimo. Jii 
iki pat šio laiko rūpinasi vi-į 
sais sportuojančio jaunimo: 
reikalais: registruoja susi
tvėrusius klubus, skyrius, 
'komandas, praveda kasmet 
tų sporto vienetų varžybas; 
ji leidžia sportinę spaudą ir 
per lietuviškus laikraščius 
populiarina fizinio auklėji
mo ir sporto reikšmę. Toji, 
sąjunga, arba trumpiau ta
riant ŠALFASS, priklauso , 
JAV Sporto mėgėjų sąjun
gai (A AL) ir yra aktyvus i 
narys Šiaure? Amerikos Bai- J 
tų Sporto Federacijos.

— Tai kiek gi memberių! 
toji bendrystė turi?

— Pagal registruotų na-į 
rių skaičių >i sąjunga yra' 
gausiausia lietuviško jauni
mo organizacijų tarpe. Šiuo 
metu jos narių vra puoselė

jamos tokios sporto šakos: 
krepšinis, tinklinis, lengvo
ji atletika, plaukymas, lau
ko ir stalo tenisas, golfas, 
slidinėjimas, šaudymas ir 
šachmatai.

— Tai ar visos šitos boisų 
mandrybės Toronto piliado- 
je ir bus parodytos?

— Savaime suprantama. 
Tai bus tikrai Įspūdinga 
šventė, nes joje dalyvaus iš 
viso pasaulio kraštų suva
žiavę lietuviai sportininkai.

— Ar tai jų ativažiuos ir 
iš dabartinės Lietuvos?

— Aš to nežinau, tėve. 
Vargu okupacinė valdžia 
duos jiems toki leidimą.

— Gal, Maiki, tavo čia 
surokuoti sportai ir geri ir 
tavo niliada bus didelė, bet 
aš tokių pasibovinimų nesu
prantu. Juk tarpe visos tavo 
išro'kuotos litanijos nėra nė 
vieno zbitko čystai lietu
viško ar bent žemaitiško.

— Kad mes, tėve, grynai 
lietuviškų sporto šakų netu
rime.

— Matau, kad tu, Maiki, 
niekus tauzini ir mažini mū
sų tautos šlovę. Jeigu tu ne
žinai, tai dar neznočija, kad 
to ir nėra! Juk aš pats savo 
jaunystėje esu mušęs „ke
rėplą“, varęs „į dvarą kiau
lę“, mušęs „ripką“, gaudęs 
„žąselę“. Nu, ar tai nelietu
viški pasibovijimai? O dar, Į 
būdami piemenys, šokdavo-j 
me per skersą aviną, lenk
tyn iaudavcme, kas toliau 
nujos ant kuilio, kas grei
čiau parmes už uodegos su
griebęs veri j, o syločiai ber
nai vienu y pu ant pečių už- 
simesdavo penkių pūdų ru
gių maišą. O aš pats mokė
jau joti, pasikabinės žemai
tukui arkliui po pilvu, ko. 
niekas kitas mūsų parapijoj: 
nepadarvdavo. Ar tai ne Į 
žemaitiški ir ne lietuviški 
sportai? Jeigu tokių sportu 
pilimpiadą suruoštų, tai ir

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC REAL ESTATE 
8795 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 3C7-1791
Po darbo valandų — (813) 300-0744

pats prezidentas ateitų pasi-1 
žiūrėti. Tada a? pėsčias į[

ALTOS MFOBMACHA

Torontą nueičiau!

— Na, gal ir tavo teisybė, 
tėve, bet už veršiuko uode
gos traukymą po tokio spor
to gal dar tau tektų ir pa
sėdėti savaitę kalėjime.

— Nieko neišmanai, Mai
ki ! Gut bai!

AUKOJO KELEIVIUI

N.N., Boston, Ma. — $50.
J. Citavičius, Thunder 

Bay, Ont. — $20.
Po $10: S. Januškienė, 

Roslindale, Ma., J. Savulio- 
nis, Miami Beach, Fla., N. 
N„ London, Ontario, P. Šim
kus, Quincy, Ma., A. Mar- 
gaitis, Dorchester, Ma.

Po $5: R. Yakavonis, 
Bristol. Ot, A. Žilionis, 
Winsor, Ont., A. Dronsa, 
Hamilton, Ont., M. Ginei- 
tienė, Dorchester, Ma., J. C. 
Stukas, E. Hampton, N.J., 
A. Vainorius, Pittsbuigh, 
Pa., P. Austras, Braintree, 
M a., V. Grybauskas, Brock
ton, Ma., J. Kuzen, Elm- 
wood, Ark., A. Mickevičius, 
Brooklyn, N.Y., H. Poškus, 
Thunder Bay, Ont., S. Vit
kus, Toronto, Ont.

Pc $3: L. Jasaitienė, Dor
chester, Ma.. S. Jurkevicz, 
Haverhi'll, Ma.

Po $2: M. Glodas, Wor- 
cester, Ma., J. C. Paul, Cen- 
tereach, N.Y., J. Knežėnas. 
New Britain, Ct., P. Korla, 
Schenectadv, N.Y., O. Jatu 
lis, Sudbury, Ont.. J. Me- 
liauskas. Verdun, Que.. A. 
Keturakis, So. Boston, Ma., 
V. Tzbmkas, Westwood, Ma.

Po $3: C. Duoba, St An- 
tonio, Texa% A. Kėkštas. 
Omaha, Nebr.

Visiems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija
U

HARTFORD, CONN.

Mirė M. Palubinskas

Kovo 10 d. mirė Lietuvos 
savanoris • kūrėjas Matas 
Palubinskas, o kovo 14 d. 
po pamaldų šv. Trejybės 
bažnyčioje buvo nųį^dėtas 
i Šv. Kotrynos kapines 
Broad Brcok ir ten palaido
tas.

Šermeninėje su juo atsi
sveikino ramovėnų vaidu 
Petras Simanauskas, o ka
pinėse Vaclovas Nenortas, 
kuris ant kapo užbėrė iš 
Lietuves atsivežtos žemės.

Velionis Matas buvo gi
rnos 1897 m. vasario 24 d. 
Dauguose, Alytaus apskr., 
pirmojo pasaulinio karo me
tu buvo pasitraukęs i Rusi- 
jci gilumą, grįžęs po karo 
i nepriklausomą Lietuvą, 
b; igė karo mokyklos II lai
da, dalyvavo kovose su len
kais, bolševikais ir kolčaki- 
n'akais, buvo apdovanotas 
Gedimino ordinu ir meda- 
bais. Po karo dirbo kariuo
menė? štabe pensijų skyriu
je, o 1938 m. perkeltas Į avi- 
af iją ūkio viršininko pava
duotoju. Buvo pasiekęs ka- 
p tono laipsnį.

Nuo vėl Lietuvą užplūs
ti nčių komunistu pasitrau
kė į Vokietija, o iš ten 1949 
m. atvyko Į JAV. pirma Į 
Bostoną, o iš jo Į Hartfordą.

Jis priklausė ramovėnam, 
L. Bendruomenei, iki mir
ties dainavo vyrų ir mišria
me chore.

Liko sūnus Minvydas N. 
Zelandijoje ir dvi seserys 
Lietuvoje.

Ilsėkis, mielas Matai, ra
mybėje.

Jonas Bernotą*

T. Venclova Alto* įstaigoje

Neseniai iš Lietuvos atvy
kęs rašytojas Tomas Venc
lova kovo 15 d. atsilankė į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
būstinę, kur tarėsi su Altos 
pirm. dr. K. Bobeliu ir vice
pirm. T. BSinstrubu, plačiau

Vliko ir Altos konferencija

Vyr. Lietuvos Išlaisvini-

Tomas Venclova trumpai i H,E,K,G. — $25, 
papasakojo apie savo atvy-Į Sofija ir Kazys Pieniai
kimą ir disidentinę veiklą 
Lietuvoje ir užsienyje.. Pa
skaitė savo eilėraščių, pa
aiškindamas jų sukūrimomo Komiteto ir Amerikos 

Lietuvių Taiybos vadovybių 
konferencija šaukiama ba
landžio 23 d. CJevelande. j sjmus< j0 graži laikysena, 
Bus aptarti Lietuvos laisvi- į rįmtj atsakymai ir logiškos 
nimo reikalai, Belgrado j .'pvados susirinkusiems 'pa- 

apsvarstydami dabartinius*konferencija, pasitarta dėl. gerą Įspūdį.
Lietuvos reikalus. T. Venc-^veiklos koordinavimo ir

bus svarstomi kiti klausi-■' Netrukus T Venclova iš- 
mai. Valdybų pavesti, kon-! vvks į Californijos univer- 
ferencijos planus sudarė sftetą profesoriauti. 
Teodoras Blinstrubas (Al-1 
tos) ir Jurgis Valaitis (Vii-* 
ko). ’

lova pareiškė, kad žmogaus 
teisėms ginti komisija Lie
tuvoje galėjo susidaryti tik 
Helsinkio nutarimų povei
kyje.

Plečiama Altos veikla

Altą, norėdama plačiau ir 
planingiau Lietuvos laisvės 
reikalus ginti, sudarė kelias 
specialias komisijas: politi
nių reikalų komisiją — pir-

Helsinkio komisija dirba

Atstcvų rūmų Vashing- 
sud a ry t o j i komisija

Helsinkio susitarimų vykdy- 
I mui stebėti peržiūrėjo ar.ke-

tone

aplinkybes ir simboliką. 
Pabaigai atsakinėjo Į klau-

S. Žekys

- $20,
Bronius Biliūnas — $15.
Po $10: Vladė Jankonie- 

nė, Ona Siliūnienė ir Ono 
Žiupsnienė.

Aukos, renkamos ir per 
kitus asmenis, bus taip pat 
paskelbtos spaudoje.

Bostone aukas galima Į- 

teikti per Keleivi ar Petrą 

Ausiejų, Waterbury — per 

Vitą Liaudinskienę.

P. Vn.

mininkas dr. K. Šidlauskas,; tos duomenis, surinktus is 
visuomeninių ryšių —pirm 900 emigrantų iš' Sovietų 
T. Blinstrubas, Akos skyriui Sąjungos ir dabar besisten-,

gi ančių ga u t i leidi m a sa vo 
artimiesiems atvykti draugei 
gyventi. ‘I

Kovo 15 ir 17 dienomis šii1
Helsinkio komisija apklau- 
sinėjo visą eilę asmenų, ku
rie negauna leidimo atsi
kviesti savo žmoną, vaikus, l 
tėvus, brolius, seseris ir ki-; 

* tus artimuosius iš Rumuni
jos, Čekoslovakijos ir kitų 
vietų.

— pirm. J. Tai a nelis, finan
sų — pirm. J. Skorubskas. 
jaunimo — pirm. O. Barške
tytė, teisių — pirm. d. V.
Šimaitis, informacijos — 
pirm. kun. J. Prunskis, na
mų administravimo — pirm.
J. Talandis.'

Komisijos, reikalui esant, 
gali nariais kviestis ir tokius 
asmenis, kurie nėra valdy
bos nariai. Visų komisijų ir 
visų darbų vyriausias koor
dinatorius ir su JAV vyriau
sybe bei kongresu politikos 
vadovas yra Altos pirm. dr.
K. Bobelis.

Sąjūdis išlaisvinti 
N. Sadūnaitei

. .. .... ... .(priminė LK.B. Kronika irIšeivijos tohrous Įjhą kė kad * d * su 
sajaud.no žiaurus N.jote. k D Frasį x 
Sadūnaitės ikąhnimas, oku-; ašė )ajška B,ežnev„k ,)a. 
pantams besistengiant uz-: ,.eikšdami, kad N Sadūnai. 
į/nti bet kokj laisvesni k3,inimas vra nusikalti. 
zod|. Onegos Lietuvių rao-|mas žmoCTUS' teisf ku. 
terų klu^kūnam vado-;rios .,unetinių
vauja D. Babeliene, Vasario j Tautu deklaracijoje: tuo 
16 mmejme įsklausęs gen.;pat nasika,stama ir Helsin- 
kons. J. Dauzvardienes nat- kio 61)sita,.imu priimtai ,.e.

AUKOJO K. BIELINIO 

PAMINKLUI

;<ipro Bielinio paminklo 
tatymui per Angelę 
nclo’.ienę iki šiam-laikui 
<ojc:
Aldona ir Albertas Tama-
nai — $400,
Angelė'ir Pijus Vencio-

• ai _ $400,
Aušrelė Guckel — $200, 
Vladas Civinskas —8100. 
E. Karolis — $50,

(V ,1

Laiškas Brežnevui 

Sadūnaitės

dėl

Atstovų rūmų narė Wa- 
shingtone Barbara A. Mi
kulskį (dem., Md.), Lietu
vos nepriklausomybę minė
dama kongresmanų posėdv, 

LK
kad ji drauge su

ynai
i u kalbų ž<r

V. Baravykas, nauja 
žodžių,

xs.il.:; $o.00.

An?ln-deiu’.
dynas,
iaioa,
590

I icluvtn-anųbj kalbų žo- 
dyn&s, redagavo Karsavi- 
naiiš ir šlabooersk:s, apie 
>7 mrt žodžių oll psl., kai
na $8.00.

CHICAGOJE „KELEiVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

riotinės kalbos, jai skati
nant, nutarė pradėti masinį 
sąjūdį, siekiant išlaisvinti 
N. Sadūnaitę. Bus renkami 
parašai visose JAV-e, ir vi-,
sos organizacijos prašomos! Bostono seksteto kocertas 
i tą sąjūdi kuo skubiau įsi-į
jungti, kadi parašai būtų su- j Bostono Vyrų sekstetas- 
rinkti iki gegužės 1 d., nesivadovaujamas komp. Ju
ruos reikės įteikti iki gegu-1 liaus Gaidelio, gražiai pasi- 
žės 15 d., prieš Belgrado J rodė kovo 13 d. Jaunimo 
konferenciją. Į Centi-0 salėje. Prisirinko

pilna salė klausytojų, kurie 
Išspausdintas prašymų dainininkus labai šiltai su-1 

fermas galima gauti adre- tiko. Koncerto programa j 
«n: Adeline Kutchins, 21įbv.o labai turtinga iv pa-F* 
Sninning Wbėel Rd.. Apt. į traukli. Sekrirta- skambus,'iį 
16A. Hinsdale, III. 60521. ‘muzikalus ir lengvai laimė-rt' 

ši Amerikos lietuvė iš-į jo publikos simpatijas, 
rinkta globoti šio projekto j •
vvkdvmf. Klubo nirm. D į Programoje buvo dau- 
Babelienės adresas: 524 j giau estradinių dainų, ku- 7 
Bonnie Dundee Rd., East, rios rado labai gyvą publi- 
Dundee, III. 60118. 'kos atbalsi. Klausvtojai ne-‘k

įnorejo dainininkų paleist: £ 
Altos pirmininkas Energijos nuo scenos i: vis pra ė k ar- k 

toti. Dainininkai atsidėko-igį 
darni padainavo ir keletu 'j$ 
dainų priedo.

taupymo valdyboje

ligijos laisvei.
Altos Inf. 

CHICAGO, II.L.

JAV vyriausybė sudare 
Energijos taupymo valdy-« !
bą, kurios pinmininkas yra j Koncertas oaigtas vaisė-, 
buvęs prez. G. Fondas, vice-;m,s lr pokalbiu su svečiais.' 
pirm. — viceprez. W. Mon- < Margučio radijas savo pro-Į 
dale, egzekutyvo pirminin-, gramo^ davė seksteto kon-j 
kas H. Kissingeris. certo iškarpų.

Taryboje yra apie 24 as
menys, jų tarpe didžiųjų 
bendroviaų vadovai.

Pokalbis su Tomu Venclova

Po koncerto Jaunimo 
Centro salėje įvyko pokal
bis su poetu Tarnu Venclo
va. Susirinka gal daugiau 
kaip tūkstantis svečių, kurie 
užpikiė salę, balkoną ir vi- 

ši institucija sudaryta se- sus pasienius bei koridorius

Į tą tarybą taip pat buvo 
pakviestas Altos pirm. dr. 
K. Bobelis.

aatorians Ch. Pwcy ir H 
Humphrey pravedus atitin 
karną nutarimą kongrese. | tyvas

Pokalbį surengė šviesos- 
Santaros ir Akiračiu kolek-

1977 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS:

BALANDŽIO 6 — užpildyta
BALANDŽIO 27 — užpildyta
GEGUŽĖS 2 —Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 nak

tis ....................................................... $842.00
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 nak

tis ....................................................... 8842.00
GEGUŽĖS 12 — užpildyta
RUGSĖJO 21 —Leningradasl. VilniusS. Maskva 1 nak

tis ....................................................... 88.34.00

DVIEJŲ gAVAIĖIŲ:

GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1. Vilnius 5. Maskva 1 nak
tis; iš Vienos 7 dienoms privačiu eks
kursiniu autobusu su nakvynėm Muen
chene. Heidelberge, laivu Rheino upe, 
Koelne ir Amsterdame ............81125.00

GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1. Riga 4. Vilnius 5. Mask
va 2. Helsinkis 1 naktis .. .. 81045.00

BIRŽELIO 15 —Leningradas 1. Vilnius 5. Riga 4. Mask

va 2, Helsinkis 1 naktis............$1158.00

SWISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU Iš 
CHICAGOS per BOSTONĄ .... $1316.00 
Išvyksta BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIE
POS 27 ir RUGPIŪČIO 27
Maskva 1. Vilnius 5. Riga .3, Leningradas 
2, Maskva 2 naktys. Prie šių grupių prisi
jungiant iš BOSTONO ar NEW YORKO 
kaina ....................................................... 81195.00

7 —Leningradas 1. Rimt I. Vilnius 5. Mask
va 2, Helsinkis 1 n.rtlis .... 81158.00

GRUODŽIO 21 — Leningradas L Virtius 5. Riga 3. Mask
va 2, Helsinkis 1 naktis ............ 8999.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAK- S
Priešių grupių galima jungtis iš VISU KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. 0. Bov 116

South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: (617) 2SS-8764

Savininkė Aldona Adomonienė 
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5. penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.
PRICES ARE NEW. based on double occupancy and are sub
ject to changes and/or Government approval.

iUGSĖJO

I

■5
J

MNMMaMooaoaooooooooooooooooeoooooooooaa^
WORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

sajaud.no
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Vietinės žinios
| psl., pogrindžio leidinys.
•Jame yra kronikų nr, 16-22. 
Kaina minkytais viršeliais 
$4, kietais—$6.

Namų ir artimiausios ap-

ŠOKIŲ MOKYTOJŲ 

KURSAI

Lietuvių Tautinių šokių

Gevai praėjęs vakaras , apylinkės sportininkų ir jų 
rėmėjų vakaras.

Balandžio 24 d. 3 vai. po

IEŠKO
Ieškomi buvę savisaugos 4 ba- 

Ar skaitėte Varpo nr. 14? taliono kareiviai, galintieji pa- 
Jame rašo Juozas Audėnas, liudyti, kad Jonas Petraitis nuo 
Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka- 1942 m. sausio 2 d. priklausė 

dr. Bronius minėto bataliono I kuopos I bū-

VARPAS

, ... T? Institutas praneša, kad š. m., v
linko, žodynėly paruošė 21.2g dienomis
kimas cemras, ro psl, xal- D^vnje, 1510o AuainI K“U*’ “
na $2.50.

Kovo 26 d. Tarptautinio 
Instituto patalpose Bostono 
Kultūros Klubas surengė 
aukšto kalibro muzikos ir 
dailiojo žodžio vakarą.

Gausesniam nei paprastai į pačią dieną 10 vai. ryto- an- Į Aleknienės pieniniais, 60 
klausytojų būriui pianistė i samblis giedos bažnyčioje. ‘ ps^ minkštais viršeliais, 
Raimonda Ajpeikytė, vieš-Į Balandžio 24 d. 4 vai. po; kaįna $3.00.

pietų Veierans Memorial jgg Jonušaitės - Abromaitie- 
Auclitorium Providence, R. nės vaikams skirtos pasakai- 
i., Čiurlionio ansamblio

•JT-?. u i.i „A iRd-> Maųębester, Mich. 48 ,
Nykštukų mokykla, Ade- aidas Spalis,

Anlanas Kučys, 
' Mečys Mackevičius, Romu-

158, Įvyks tautinių šokių j 
mckytojamS'Vadovams kur- ‘ 

Kviečiąmi dalyvautii sai..., -------------- --------------- įsi tės ir absakvmėliai. iliust-
i Clevelando koncertas. Tąj,uotos * spalvotais Vandos'^LTti ii oko’ 
pačią dieną 10 vai. ryto- an- Aleknienės Dietiniais. 60 , ba.JU Įgalioti reko

1 pietų So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jcs II aukšto salė
je Sandaros našlių karalie-

rdą iš Kalifornijos, paskam
bino eilę lomantinės muzi
kos. kūrinių, o poetas Anta
nas Gustaitis paskaitė saty- į nės pagerbimas.
rmes poezijos ir vieną gyvų 
kalbų sukėlusi feljetoną.

Plačiau apie 
—kitąsyk.

-i renginį

J. Vizbaras — ramovėnų 

pirmininkas

Bostono ramovėnai kovo 
19 d. metiniame susirinkime 
iisirinko naują valdybą, ku- 
lioje Jonas Vizbaras — pir
mininkas, Kazys Šimėnas— 
vicepirmininkas, Jurgis Ja
šinskas—sekretorius ir Vla
das Bajerčius — iždininkas. 
Į kontrolės komisiją išrinkti 
Silvestras Kontautas, Kazys 
Merkis ir Juozas Vaičjurgis.

Margučių margintojams

Bičių va. ko ir margučiam 
dažų galima Įsigyti Cosmos 
Parcel Service, 389 West 
Broadvvav, So. Bostone Ma. 
Tel. 268-0068.

KALENDORIUS

. Balandžio 10 d. 5 vai. 
vak. Nevv England Aqua- 
rium Doscovery laive Bosto
no studentų „Pavasario va
karas“.

Balandžio 17 d. 3 vai. pc, 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 23 d. 8 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje Bostono ir

Balandžio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Hamiltono „Aukuro“ 
teatro gastrolės. Kviečia— 
Bostono ateitininkai..

Gegužės 1 d. 2:30 vai. po

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida. 399 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė 
384 psl., kaina $8.C0.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai

menduoti asmenys, nejau- 
nesni kaip 17 metų amžiaus. 
Dėl smulkesnių informacijų 
rašyti ar skambinti šiuo ad
resu:

Jadvyga Maj'ulaitienė, 
388 Logan St., Brooklyn, N. 
Y. Telef.: (212)- 235-6453.

NAUJAS ROMANAS

i 
t 
«

. ♦

{RAYMOND E. BELECKASJ

GENERAL (ONTItACTOR }
■ »

riui. vėliau Ukrainoje bataliono 
štabo transporto būriui. Liudi- 

Aleksandras ; jimas reikalingas pensijos rei-
Solženicinas ir kiti-. Būtinai į kalu.
Įsigykite tą numerį. Kainai Liudijimas turi būti parašv- 
tik $3.50. Gali’e gauti Kelei
vyje.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

13-ji laida, pasakojimų 
pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto. 254 psl., 
kaina $4.00. Išleido JAV LB 
švietimo taryba. (Adresas: 
Antanas Kareiva, 7030 So.

III.

i Dengia stogus, deda vandens{ 
• nutekamuosius vamzdžius. at-{

j karais tel. 361-1610

pietų So. Bostono Lietuvių į na $15.00.
Piliečių d-jos salėje skaučių ( Julius Janonis, poetas i; 
Židinio ruošiamas Lapinskų! revoliucionierius, parašė — 
lėlių teatro iš Chicagos vai- į .Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
dinitnas. i kaina $5.09

Gegužės 7 d. Nationa ‘ Lietuvos Steigiamasis Sei- 
Cafe, 666 N. Main Street, j mas, parašė dr. V. Daugir- 
Brocktone, Lietuvių Bend- • d,-itė-Sruogienė. Tai vienin- 
ruomenės 25 m. sukakties i telė knyga apie seimą, kuris 
minėjimas baltus. i ^aruose Lietuvos konstituci-

Gegužės 8 d. 3 vai. popiet ! ją ir kitus pagrindinius jsta- 
So. Bostono Lietuvių Pilie-į tvmus. Veikalas yra gausiai 
čių d-jos II aukšto salėje L. iliustruotas, 261 * psl., kaina 
Moterų Federacijos Bosto- — $6.50-
no klubo rengia«4&? Moti
nos dienos minėjimas.

Gegužės 14 d. Bostone į 
Tautinių šokių sambūrio; 
vakaras, kuriame bus pami-' 
nėtas ir Romas Kalanta. !
' Brocktcno tautinio an-! 
samblio „Sūkurys“ pirmasis! 
renginys — premjera ivvks į 
š. m. lapkričio 12 d. Tikslus 
laikus ir vieta bus paskelbta J 
vėliau.

Ką tik gavome
Debesys ir properšos, ro

manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424

PAVASARIO VAKARAS

NEVV ENGLANR AQUARIUM 
DISCOVERY LAIVE

(Central Wharf, Bostone)
1977 m. balandžio 10 d.

5 vai.—pasilinksminimo
valanda

6 vai.—programa 
7:30 vai.—bufetas 
8-12 vai.—orkestras

BILIETAI: auka $6.00 
STALŲ SKAIČIUS — 
ribotas 
Prašf.me juos užsisakyti 
iki balandžio 1 d. 

pas

DAIVĄ IZBK KAITŲ
326-7412
GYTĮ GAVELĮ
268-6747

Automobilius galima veltui pasistatyti 
Harbor Towers Parking garaže 

Parengimo dieną su bilietu bus galima apžiūrėti 
New England Aąuariumą

BOSTONO STUDENTAI

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veltas 

Tel. 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimu.

• Parūpna visą rūšią draudmus nekilnojamam tartai 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti narnos.

Ką tik išėjo Petronėlės 
Įima gauti Keleivyje. Jos | Rockvvell St., Chicago, 
Orintaitės parašytas romą- 60629).
nas Erelių kuorai, 38-1 psl. 
kaina $8.00.

eoooonoooooooooeocaoooooot

Ieškome knygos!

Gal kas galėtų parduoti 
ar dovanoti Keleiviui jo 
apie 1912 metus išleistą 
knygą „Naujausios ir viso
kios dainos“. Labai prašome 
atsiliepti.

Keleivio red.

Lithuania: The Outpost

of Freedom by Constantine 
R. Jurgėla, 387 psl., kaina 
$15.00. Išleido Lietuvos 
šaulių Sąjungos Taryba, 
bendradarbiaujant su Val- 
kyrie Press, Ine., 2135 Ist 
Avė., South, St. Petersburg, 
Fla. 33712.

tas bet kuria kalba, bet turi 
būti notaro patvirtintas. Pra
šau siusti šiuo adresu:

I. Petraitis. Saalestr. 25 
4236 Hamminkeln I 

W. Germany

„GARSO BANGU“ 
PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

Balandžio 3 d. — Mėnesi
nis radijo žurnalas: Rapor- 
tažas apie plačiosios lietu-' 
vių /visuomenės gyvenimą. į

Balandžio 10 d. 
muzika: 
ištraukos iš operos „Kanu- 
ta“, Leonarda Daine (mez
zo-sopranas) dainuoja iš
traukas iš Šuberto "Gulbės 
giesmės“, Balti jas kara ap- 
gabala štaba pūtėju 
ris.

Latviu i
•ytv.j • Alfreds Kalninš —

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. „Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

erkest-

CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ĄLYVA 

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS

GALIMA MOKĖTI DALIMIS

DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTŪS

. k s
KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS įrengimas

FORTŪNA FUEL C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

SAVAITRAŠTIS
c

Nepriklausoma
LIETUVA

jtformuota skaitytojus a pu oasautinius lr lietuviškuosius 
. (vykius, deda aaug ir įdomią nuotrauką ir atvira: pasisakė 

apie visus mūsą visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių. kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visiems
va r bia problema.

'NEPRIKLAUSOMA LIE TUV A“ yra dinamiška^, mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idėiu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, IaSalle. P.Q. HSP IC4, CANADA

1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVA

Vienos savaitės kelionė j Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

Dviejų savaičių kelionė į Lietuvą,
Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)

Istorikas V. Liulevičius 
teigia, kad 1898 m. lietuviai 
turėjo siuvyklų Baltimorėje 

j 41, Brooklyne apie 40. Bos
tone 28. Philadelphijoje 20.

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS į LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniu je kartu su 1 dienos 
ekskursija j Kauną, 1 naktis Maskvoje
balandžio 24—gegužės 2 d. — $858; rugsėjo 18-26 d. — $858, i 

spalio 9-17 d. — $826. 1

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS J LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR j 

ANGLIJĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos » 
ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys I/ondone ) 
birželio 25—liepos 10 d. — $1,253; liepos 17—31 d. — $1.253.» 
SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCfZIJĄ: J

J birželio 8-22 dienomis
| 1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija 

i Kauną. 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — pi,276.
{ nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone ir Parv- 
žinje;
ekskursijos, lagamino pervežimas.

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, Nevv Yorko ir Montrealio Pan Ame 
rican ar kittais IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių i Lietuvą reikalą prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road
Newton» Ma. 02168 ' f
(617)—969-1190

i Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

t

SLA

RADIJO PROGRAMA
e

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

************* t

OKAUimMO agentcra
At'ieka įvairią rūšią

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadvvay

So. Boston. Mass. 02127 
Tek A N 8-1761

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą laravria lietuvią visuomenei ir išmoki 
jo daugiau SEPTINIS MiLJONUS dolerių
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių fra temai i ne organizacija — 

duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, Dės.SUSIVIENIJIMAS neieško p*4no, o teikia 
patarnavimus savitarpmės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse mHor.o dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausiu 
apdraudu nuo (100.00 iki (iv.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąja Apdreudą — Ea. 
dowaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už >1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DENTALR APDRA17DA naudinga visokie 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klabą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
He apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreinkitėe 
5 kuopą ve’kėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas mfovmacijas. Jeigu 
parašysite:
Uthvaaian AlHanre of America
$•7 Wss* 30tk Street. N»w York. N. V. 1OOO1
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Vietines žinios
A. Andriulionis jau po 

operacijos

Sekstetas Minkų radijo 
renginy

Kovo 27 d. Minkų radijo i 
j 43 metų sukaktis paminėta 
koncertu ir lietuviškais fil
mais. Susirinko beveik pil
na So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salė. Žymią dau
gumą sudarė sienieji atei
viai.

Kultūros klubo pirm. My
kolas Drunga tarė sveikini
mo žodi, kuriame aukštai 
vertino Valentines ir Stepo- {

,, , ~ no Minkų dideles pastangas! kyklospaguldyta Carney ligonine- ,radijo bangomis sklęisti' ’
^e‘T . . . . ............... i lietuviškam žodžiui, dainai.

Linkime kuo greičiausiai

Antanui Andriuiieniui ko 
vo 24 d. Miltcno ligoninėje) 
padaryta sėkminga opera
cija. Šios savaitės gale ligo
nis tikisi grižti namo.

Sunkiai susirgo 

Irena Mickūnienė

Praeitą savaitę sunkiai su
sirgo Irena Mickūnienė, inž. 
Česlovo Mickūno žmona. Ji j

Įdomi paskaita apie miškus

Miškininkas Antanas Va- 
saitis kovo 19 d. Kultūrinia
me subatvakary kalbėjo a- 
pie tai, kaip dabar tvarkomi 
JAV miškai.

Kai baltieji žmonės Įsikū
rę šiame krašte, miškų čia

Gražus vyriausios 

skautininkės priėmimas

Kaziuko mugės metu Bos
tone besilankančiai vyriau
sia i skautininkei Irenai Ke- 
relienei buvo suruoštas priė
mimas Irenos ir Brutenio 
Veitų namuose Miltone.

Seniai taip bebuvo , rius Keturakis perskaitė 
i d-jos finansinės ir aplamai

So. Bostono Lietuvių Pi- j visos valdybes veiklos pa
liečių d-jos mėnesiniuose tikrinimo aktą su tam tik-

i-

pasveikti ir grižti namo.

Parūpino naują skaitytoją

Skirmantė Kondratienė iš 
Dorchesterio, Ma., užprenu
meravo metams Keleivi do
vanų savo brolienei Reginai 
Makaitienei, Omahoje, Ne- 
braskoje.

Ačiū gerb. S. kondratie- 
nei už talka.

buvo tiek daug, kad apie jų Į Dalyvavo gražus būrys bos-
! tvarkymą niekas nė negal- ! toniškių skautininkių ir 
[vojo. Ir taip buvo labai ii- skautininkų. Priėmimo me- 
•gai. Tik šiame šimtmetyje tu buvo rodomas Įdomus 
į susirūpinto jų racionaliu i Rome- Šležo pagamintas fil- 
! tvarkymu, kai pamatyta, | mas iš Ąžuolo ir Gintaro 
'kad, be atodairos juos nai-J^autų-čių vadovų stovyk- 
; kinant, galima miškų ir pri-Į ’0S Cape Code.
! trūkti. 1 . . . . . . .

išvyko į skautininkių 
suvažiavimą

Į LS Seserijos ruošiamą

Dalyte Ivaškaitė, mokytojos Da- j Kol kas JAV miškų dar 
lios ir adv. Rimanto Ivaškų dūk-Į netrūksta ir gal dar ilgai 
tė, vasario 24 d. slidinėjimo mo- [ netrūks, jeigu jie bus išmin-

Ecole Ski Mont Ste- • naudojami. Dabar, skautininkių suvažiavimą
1 Chicagoje kovo 26-27 die-

_________ _  nomis Bostonui atstovauti
ruoštose slidinėjimo lenktynėse' je _ tik 0.6 ha. Medienos

\nne‘ ((nebe.-, Kanadoje su.: P'z;, vienam gyventojui ten- 
1 ka l.o ha miško, o Lietuvo-

ir muzikai
Po jo komp. Juliaus Gai-1 (slalom) laimėjusi sidabrinį me-Išvežama r Įsivežama, 

delio vadovaujamas sekste-! dali. Lenktynėse dalyvavo vai-• Daugiausia miškų yra ša 
kai, moterys ir vyrai. Dalytė

buvo jauniausia laimėtoja —tik 

11 metų amžiaus. Ji yra Bosto

no lituanistinės mokyklos mo

kinė. 1 ažymėtina, kad visa Ivaš

kų šeima yra didelė slidinėjimo 

sporto puoselėtoja.

tas padainavo daugiau nei 
20 dainų, pelnydamas rengi
nio dalyvių daug stiprių plo
jimų.

Pabaigai Algimantas ir 
i Gedminas Ivaškos parėdė 
iu susuktus šokiu švenčiu
filmus: 1975 m. Vilniuje ir 
1976 m. Chicagoje.

lies pakraščiuose — rytuo
se ir vakaruose. Tai gamtos 
davana žmogui. Pietuose 
miškai yra daugiau žmo
gaus rankomis užveisti.

Iš komercinių miškų dau
giau kaip 70G -priklauso 
privatiems savininkams.

Bbltijos tunto 
tuntininke s. Laima Kiliulie- 
nė, jos pavaduotoja s. Al
dona Dabrilienė, skautinin
kų ramovės pirmininkė s. 
Paulina Kalvaitienė ir vyr. 
skaučių vadovė fil. ps. Al
dona Lingertaitienė. 
Bostoniškės skautininkės 
taip pat žada aplankyti tuo 
metu Chicagoje Įvykstanti 
Lietuvių Operos spektaklį.

išvažiavo

susirinkimuose nekyla sun
kių klausimų, nebūna karš
tų ginčų, todėl ir jiems va
dovauti nesunku. Teisybę 
pasakius, jau ir pamirkau, 
kada pirmininkas tiems su
sirinkimams vadovavo, nes, 
kiek prisimenu, jiems vado
vaudavo ”visi“, ir, kai pos
mai kiek susiraizgydavo,

rais dėmesio veltais pasiū
lymais.

Buvo išdalinta 1976 m. 
finansinė apyskaita, kuri 
bus svarstoma balandžio 
mėnesio susirinkime. Ji su
vesta su $14,825.47 pelno.

Ž-tis

Gros J. Kačinsko kūrinį
pirmininkas paskelbdavo ‘ 
susirinkimą baigtą. • 1977 m. balandžio 6 d.,

i trečiadieni, 8:15 vai. vak. 
Kcvo 17 d. susirinkime, ■ Berklee Berformance Cen- 

kuriame buvau, pirmininką- ter salėje, Mass. Avė.’, bus 
v o dabartinis valdybos pir-' atliktas komp. Jeronimo 
mininkas Aleksandras Čap- Kačinsko Saksafonų Kvar- 
likas. Ir tikrai jis, o ne visa tetas Nr. 2. Atliks Berklee 
salė tvarkė susirinkimą, to-• Saksafonų Kvarteto an- 
dėl ir visa darbotvarkė bu- samfclis, susidedąs iš keturių 
vo greitai išsemta ir sklan- tos kolegijos mokytojų, vir- 
džiai baigta. tuozų muzikų: Joseph Vio-

i ia, Robert Patton, John LaDalyviai pagerbė vieną 
mirusi — Vaclovą Boruse- Pcrta ir Robert Heros.

\ičių, patvirtino tin. seki.-. Koncerto programą suda- 
Adomo Druzdžio vasario i k]asjnjaj jr modernio- 
mėn apyskaitą, kuri i odė; gjos muzjkos kūriniai. Jų 
$18,56/ pajamų ir SS-T019. tarpe ir komp. Jeronimo 
Pe^no- Kačinsko Saxaphon Quai-

Rev. komisijos pirm. And- tet Nr. 2.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury S t 

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

yra yienintele oficiali Įstai
ga VVorcesiery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces> j

terio f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau- 
•iu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius

vedžioja.
Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 

žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

Elood Sųuare
Hardivare Co.

Sar-.aiakaa K. I. ALEKNA
62$ EAST BROAJViYA? 
feOUTO BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414)8 

Mrore Dažai 
^opJeroR Siacoma 

Stikiat Langams 
Visokis reikmenys namaau 

Reikmenys piambanama 
Visokie rekežio* dla<ktal

PETER MAKSVYTIS 
Camentsr & Bs2ds?

<9 Charch Street 

M. MUton, Maso.
Atlieku visos pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii jau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JOsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

»•*#•*•#••*«»*##*•♦»***»#**•*•*•***

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

Paštu nesiunčiame.

k
Bostoniškio J. Jašinsko! 

parašytą knygą —JULIUS | 

REVOLIUCIONIERIUS ga j 
JANONIS — POETAS IR J 
kaina — 5 doleriai.

*«#<##**<*«+#*•******##+##«+**«

Telefonas: AN 8-2806
IDr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

Į P fi DI N IS 
OPTOME1RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mam

jmrtmma
^eea*#e*##e*e**e#e*ea»************

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTS) 

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

^aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

.♦v*******************

Laisvės Varpas
. LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 yaL 

AM 1,430 KC IS WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
4 NAUJOS KNYGOS

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio Įžymaus! 

aktoriaus Leono Barausko: 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina —: 

$6. Paštu nesiunčiame.

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
Įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
; Vedėja —

Aldona Adomonienė

***************#******##•»##*##♦#•

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytoją re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit { lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Roeengard. B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonai. AN 8-«0M

Nh I vaL ryto Iki 8 vai. v„ ifetrrus šventadienius Ir sekas.

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit*

268-4662

Angliškai:
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ....
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 

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

novelių rinkinys, V. Alantas ............................. 6.—t
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

KORTŲ t AKARAI (VVhist Party) kiekvieną 
trečiadieni S vai. vak. užkandinės kambary.

V isi 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. Broadwav, So. Boston, Mass. 02127

Dėl laisvos Lietuvos, LSDP 
memorandumai, 36 psl., kai
na $0.50.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, 389 psl., 
kaina minkštais viršeliais 

t $7.50, kietais — $8.50.
Vardai ir veidai mūsų kul

tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė

Amerikos lietuvių politika, Į Stasys Yla, 345 psl., kaina 
parašė dr. K. Šidlauskas, į-! $6,

$6.—
$6.—

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Sukilimas Lietuvos suve* 

renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa-

vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

siuntinys ir Įgaliotas minis- Anglų novelės, 23 autorių, jkaįna $5.00.

Kelionė aplink pasaulį.
Juozas Kaributas, 423 psl.,

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 

J VAIRIAUSIAS DOVANAS

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun 
čiam įvairius siuntinius Į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus,
plotus! Siuntiniai sudaromi iš i IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap- ir kitus Rusijos okupuotusteris Vokietijoje Kazys 

Škirpa, 583 psl.. iliustruota 
Įrišta, kaina $15,00.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Demokratinio socialiam* 
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psL. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 41 
psl., kaina 25 centai
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvė- ko
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina

sudarė Povilas Gaučys, 456 Lietuva caro ir kaizerio na- 
psl., kaina $7.00. guose, Ant. Gintneris, 633

Popiežiaus bulės, prof. P psl., kaina $5.00.
Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00. į Senasis prūsų teisynas, 

Lietuvos konstitucinės tei- prof. P. Pakarklis, 31 psl.
sės klausimais, parašė Kos- kaina 50 centų, 
tautinas Račkauskas, 1781 • Kryžuočių valstybės san- 

Juodojo pasaulio sukili- tvarkos bruožai, prof. J. Pa- 
mas, parašė Stasys Michel- karklis, 176 psl., kaina $2.00. 
sonas 127 psl., kaina $2.00.! Baly, Sruoga mū#ų aUi. 
psl., kaina $2. minimuose, spaudai paruo.

Napoleonas; Baltija, Ame- ^r. Vanda Sruogienė, 600 
rika, parašė \ incas Trumpa, pSj, daug iliustracijų. Kny. 
2ol psl., įrišta, kaina $6.00., o-0je rašo a>pie 70 asmenų. 

Sąmokslas prieš žmoniją, Kaina $10.00.
informacinė apžvalga, Vilius Melagingas Mikasės laii 
Bražėnas, 109 psl., kaina kas, parašė Jurgis Jašinskas 
$2.50. - į 69 psl., kaina $1.50.

kraitų*
Pristatymas greitas ir 

garantuotas

avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-J 
momis kainomis. Be to, siunčia- prcįį, parduodamos nuio-
“ F*-*“ “ P““ mintomU k«nomu.
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės Atidaryta darbo dienomb 
ten vietoje galės pasirinkti už- nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- 
sakytas prekes. o iestadrieniais

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kinaita. Vedėjas A. Schyrinskij

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broaduray 
So. Boston, Mass. 02127

TeL 2684)068 _

T




