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VLIKAS SUSTIPRINO INFORMACIJĄ 

ANGLŲ KALBA

VLIKas įsteigė Lithuanian -Information Service, 

kuris teiks informacijas anglų kalba JAV ir Kanados 

spaudai.

Plėsdamas savo informa
cinę veikią, VLIKas įsteigė 
Lithuanian Information Ser
vice — informacijų biurą 
anglų kalba. "Presse re
lease“ būdu jis teiks infor
maciją pirmiausia JAV ir 
Kanados spaudai. Jc atsto
vai stengsis dalyvauti dis
kusijose, paskaitose, ap
klausinėjimuose, mus lie
čiančių klausimų nagrinėji
muose universitetuose, radi
jo ir televizijos programose, 
palaikys ryši ir praves pąsi- 
kalbėjimus su JAV politi
kos, kultūros, mckslo ir 
spaudos žmonėmis. Be to, ; 
ruoš specialius projektus ir j 
juos reklamuos kitatau
čiams.

Lithuanian Information 
Service vadovauja Daiva 
Alytaitė - Kezienė, Laisvės 
Žiburio radijo Netv Yorke 
angliškosios dalies vedėja.

Mūsų reikalais ji jau ne 
kartą yra pravedusi pasikal
bėjimus su JAV kongresma- 
nais ir žurnalistais. Savo lai
ku ji daug veikė, kad būtų 
išlaisvintas Simas Kudirka. 
Ji yra ir Lietuvių žmogaus 
teisių komisijos narė.

Pirmasis LIS ”news re
lease“ svetimųjų spaudą tu
rėjo pasiekti kovo 28 d. Ja
me pranešama apie Lietu
vių žmogaus teisių komisiją, 
informuojama apie jos pir
mininką dr. D. Krivicką li
kai kuriuos narius, kaip Si
mą Kudirką, Joną Jurašą. 
Be to, apie Lietuvos grupę 
Helsinkio susitarimų vykdy
mui sekti, apie Tomo Venc
lovos liudijimą JAV kong
reso komisijoje, apie Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kro
nika.

Neslėpkime sovietų

piktų darbų
Laisvieji lietuviai! Mes 

turime žinių iš savo giminių
ar pažįstamų apie Sovietų į 
Sąjungoje kankinamus lie-i 
tuvius, tad neslėpkime tų į 
duomenų. Neprisidėkime J 
prie užmaršties tų, kurie ne
žinomi kenčia Rusijos Gula 
go salvne.

Tikslias
adresu:

Vlikas, 29 W 57th Street
New York, N.Y. 10019.

Tos žinios gali palengv in
ti kankinamų lietuvių liki
mą. Žinių šaltinis bus laiko
mas paslapty.

(Elta)

VLIKo ir ALTos

pasitarimas
Vliko ir Altos

r KELEIVIS 
Lithuanian WeeUy 

(Ezeept for 2 weeks in AufMt) 
Pobttahef* in So. Boston, M—, 

fltnee r efaruary 9, 1988

KELEIVIS 
<86 East Broadaray 

Sonth Boston, liana. 0B18T

Atskiro numerio kaina 25 centai
73-TTEJI METAI

Priedu eina JAV kongre
so Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo komisi
jos pirmininko Dante B. 
Fascell "nevvs release“, kur 
yra išspausdintas Tomo! 
Venclovos vasario 24 d. liu
dijimo pilnas tekstas.

Pasiūlymus, informacijas 
ir laikraščių iškarpų kopi
jas. kur būtų paminėta Li
thuanian Information Ser
vice (LIS), VLIKo Infor
macijos tarnyba prašo siųs
ti šiuo adresu:

Mrs. Daiva Kezys
217 - 25 54th Avenue 

Bavside, Nevv York 11364 
Telefonas: (212) 229-9134.

(E)

Švedai išdavė Vakaru Vo
kietijai du vokiečiu* tero
ristus, bandžiusius pagrobti 
imigracijos ministerj-

žinias siųskite

Podgornas sugrįžo 

į Maskvą
Sovietų Sąjungos prezi

dentas Nikolajus Podgor- 
Į r.is, aplankęs Afrikoje Tan- 
■ zaniją, Zambiją ir Somali- 
Į ią, sugrįžo į Maskvą. Kelio- 

• nės tikslas — sustiprinti ry- 
, su Afrikos "pirmosios 
i linijos“ valstybėmis. Tai yra 
valstybės, kurios tiesiogi- 

j niai įsivėlusios į Rodezijos 
jucdviu kovą su baltųjų vy-
- iausybe.

Podgornis pažadėjęs teik
ti juodiesiems visokeriopą 
pagalbą jų kovoje prieš 
"baltuosius imperialistus ir 

i kolonistus“.

PREZ. CARTERIO IR BREŽNEVO 

DERYBOS IŠIRO

Praeitą savaitę Maskvoje vykusios JAV įr Sovietų 

Sąjungos atominio ginklavimosi apribojimo derybos pa
sibaigė nepasisekimu. Sovietai atmetė amerikečių sąly

gas ir pasipiktino, kad jos buvo viešai skelbiamos. Tai 
pirmas prez. Carterio ištvermės ir "atvirų kortų“ užsie

nio politikos išbandymas.

Pirmasis prez. Carterio ir 
Sovietų S-gos komunistų va
do Brežnevo susirėmimas 
ragais užsienio politikoje 
įskėlė kibirkštį, kuri, sako
ma. gali sudeginti ir vadina
mosios detentės šiaudus.

Pastaruoju metu Sovietui Mat, praeitą savaitę įyy- 
n I kės Maskvo ie J A V ir Sciie-

gamintis kokias nors kitas 
naujų konsti ukcijų.

šis punktas sovietams y- 
pač nepatiko dėl to, kad jie 
turi kaip tik daug stambaus 
kalibro raketų, kurių skai
čių reikėtų sumažinti, o A- 
merika pasiliktų apsiginkla-

-ąjunea vis daugiau dėmė1 k«s Maskvoje JAV ir Sa.ie- vusi mažesnėm, bet daug 
;omvn„i,tu S-gos įžanginis pasitari- taiklesnėm raketom.šio SKina Afrikos žemynui S-gos įžanginis pasitari 

ir kaikuriose juodukų vals-!mas. atominio ginklavimosi 
.. lybėse jau neišstumiamai j.l apribojimo .klausimu pasi- 

Susivienijimo Lietuviu Amerikoje vadovybe Keleivio redakcijoj; ?jįvjrtjno * 'baigė visišku nepasisekimu,
š. m. vasario 19 d. Iš kairės į dešinę: SLA prezidentas Povilas Sovietai JAY užsienio rei-
P. Dargis, SLA centro sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, Kelei
vio redaktorius Jackus Sonda 
inž. Aleksandras Čaplikas.

ir SLA centro vicepirmininkas

• Atvyko Egipto 

prezidentas

\lš Sotženieinienės
i

' atėmė pilietybę
Sekmadienį į Washingto-i Sovietų Sąjungos "parla- 

, ui j-- Pasitaii*iną atvyko Egipto preziden- mentas“ už "žalingus Sovie- 
mas bus balandžio 23 d. tas Sadatas. Tai pirmas ara- i tų Sąjungai ir nesuderina- 
Clevelande. Vilko valdyba Įvalstybė
sausio 8 d. East Orange, N. galvos vizitas' mus su sovietine pilietybe 

prez. Carteriui. Vėliau at- veiksmus“ atėmė iš Nobelio 
... . . vvks Jordano karalius. Sau- premijos laureato Solženici-

mo n abipusios susipi atimo j j Arabijos sosto įpėdinis ir no žmonos pilietybe 
dvas.os pasitanm? su JAV Sirijos prezWenta's. i
LB valdybos atstovais. . i Į J* siūlo ir patarnavimų

ti i v vi- Aišku, svarbiausias Sada- Pats Solženicinas sovieti- sumažinimą, kurie sumažin-
Kovo lo d. Nevv iorkejo jr Carterio pasitarimų nės pilietybės neteko, kai į tų pa tų išlaidas. Pvz., siūlo-

bjjvo musų veiksnių atstoju. klausimas — arabų santy- buvo ištremtas iš Sovietų ma panaikinti pašto jšnešio-
n Lietuvių žmogaus teisių, kiai su Izraeliu. Be to, Sada-! Sąjungos. Jo žmona savo ’ jimą šeštadieniais ir kt.
komisijos apžvalgine konfe- ĮUį iabai rūpi gauti ir JAV noru išvyko į tremtį draugei 

ekonominę pagalbą Egiptui i su vyru? * -
ir priedo — lėktuvų.

Dabar Solženicinai gyve- 
Į na Vermcnto valstijoje.

J., turėjo atviro išsikalbėji-

rencija (paruošiamieji dar
bai Belgrado konferencijos 
proga).

Vliko v aldyba mano, kad Sunaikino nacių 
jos pasitarimas su Altos val
dyba balandžio 23 d. Cleve
lande bus teigiamas įnašas 
į abipusių santykių ir lietu
vių politinės veiklos JAV 

! raidą.
(Elta)

knygyną

I

' kalų sekretoriaus ginklavi- 
j mosi apribojimo pasiūlymą 

UŽ laišką mokėsime į atmetė ne tik kaip visiškai 
• jiems nepriimtiną, bet ir 

22 CentUS ’ įžeidžiantį "didžiąją
galybę“ ar net "apgaulin-

Tiek mokėsime ne dabar, 
bet 1985 metais.

Balandžio 18 d. kongre
sui bus įteiktas pastų admi
nistracijos finansinę padėti 
tyrusios valdinės komisijos 
pasiūlymas. Ta komisija nu
mato, kad 1985 m. už pa
prastą laišką reikės mokėti 
22 centus.

£3

Kokios to pirminių dery 
bu nepasisekimo konkrečios! 
priežastys?

Pirmiausia, JAV dabar 
pasiūlė sovietams žymiai

taiklesnėm raketom.

Ee to, sovietus labai bai
do JAY turima visi kai pa
žeme skiendanti raketa, ku
rios negali susekti radaras 
ir kuri pati "skaitydama že
mėlapį“ tiksliai susiranda 
taikinį. Tokia raketa, nors 

1 ii ne tai pkontinentinio tipo, 
paleista iš jx>vandeninio 
laivo, galėtų pasiekti ir su
naikinti bet kuri Sovietų Są
jungos teritorijos taikinį.

Taigi, sovietų nuomone, 
tokiu susitarimu sumažinus 
stambiųjų raketų skaičių, 
JAV vis tiek liktų geriau 

daugiau sumažinti apsigink-! apsiginglavusi, nes yra pra- 
lavimą, negu tai buvo sutar- našesnė savo technologija 

ginklų taiklu-ta prez. Forto ir komunistų 
j vado Brežnevo Vladivosto
ko konferencijoje 1974 m.

Carteris per užs. reikalų 
sekretorių Vancę pasiūlė to- 
’imo skridimo sunkiųjų

ir mažesnių 
mu.

Be to, Brežnevą įžeidė ir 
prez. Carterio "atvirų kor
tų“ užsienio politika. Iki 
šiol būdavo deramasi slap-

bombonešių ir ofensyviniu itai a paskelbiami tik susita-

ALTos delegacija 

Washingtone
Dr. Kazio Šidlausko va

dovaujama Altos delegaci
ja dalyvavo Atstovų rūmuo
se, minint Lietuvos nepri
klausomybės dieną. Invoka- 
cija atliko delegacijos narys 
kun. J. Prunskis.

Paleido Brazilijos 

parlamentą

Balandžio 1 d. San F>anJ/nrfi> silPninū 

Cisco mieste apie 50 žmonių; kontrole
įsiveržė į vokiečių nacių x
atidarytą knygyną ir prade- i Indijoje klesti didelis 
jo viską naikinti. Atvykus:; skurdas, daug žmonių ba- 

| palic-ija užpuolikus išvaikė) dauja o kasmet jos gyven- 
ir porą suėmė. ; tojų skaičius padidėja 13

. .... ; milijonų. Dėl to ten buvc
Kiek anksčiau naciai ls’j įvedama vis griežtesnė gim- 

dauzė žydų sinagogos labai dvmu kontrolė. 
brangius langų vitražus.

Ragina stiprinti 
gynybą

Paskutiniu metu eilė ame
rikiečių profesorių, valsty
bininkų, karrkių, darbinin
kų vadų ir biznierių prade-! 
jo įspėjinėti Amerikos vi-Į 
suomenę apie sovietinės eks-’
pansijos grėsmę.

Kad jų balsas būtų stip
resnis, jie susiorganizavo į 
du komitetus su tikslu pla
tinti informaciją apie sovie
tų grėsmę ir raginti Ameri
ką ginkluotis.

Naujoji vyriausybės žada', 
su skurdu kovoti kitomis I 
priemonėmis ir gimdymų 

i kontrolę suš.elnnti, palie-
Ižvmus sovietu disidentas! -'a 'a^svam apsispren- 

Bukčvskis, iškeistas į Čilės;dimui ir nevartojant prie- 
komunistų vadą, prancūzų 'artos.
laikraščio Nouvel Observa-j 
teur bendradarbiui labai'
palankiai atsiliepė apie lie-! Išvyko delegacija 
tuvius, kurie esą ypač per-; 
sekiojami ir kalinami dau-;/ Kiniją

Bukovskis giria 

lietuvius
Buvo diskusijos 
su žydais

rimų rezultatai. Tokiame 
diplomatiniame "turguje“ 
Jena ar kita pusė galėdavo 
nusileisti be visuomenės ži
nios, neprarasdama "šlo
vės“. Dabar gi — derybų 
pasiūlymus Carterio admi
nistracija paskelbė viešai, 
tuo parodant, su kokiomis 
sąlygomis sovietai nesutin
ka. Dėl šitokio viešumo tuoj 
pat piktai atsiliepė Gromy
ka ir Brežnevas ilgoje spau
dos konferencijoje, o taip 
pat nepalankiai Carteriui 
prašneko ir sovietų spauda.

Sovietus jau iki šiol labai 
erzino prez. Carterio tvirtai 
pabrėžiamas ryžtas ginti 
žmogaus teises, jo palaiko
mi ryšiai su disidentais, o 
dar labiau — prie: pat Van- 
cei išv.kstant į Maskvą, rei
kalu., imas paskirti Eree Eu- 
rope ir Raaic Liberty veik* 
lai 45 milijonus dolerių.

tarpkontinentinių raketų 
skaičių sumažinti nuo anks
čiau sutartų 2,400 iki 2,000, 
o daugiagalvių raketų skai
čių nuo 1,320 iki 1.100. Taip 
pat turėtų -būti uždrausta 
jau turimas tarpkontinenti- 
nes raketas sumoderninti ar

i Prekybos balansas
t
su nepriteklium

Pernai JAV iš užsienio 
pirko daugiau, negu ten iš
vežė savo prekių. Tas skir- 

J (urnas siekė 5 bilijonus ir 
į 870 milijonų dolerių.
i šiemet per 2 mėnesius tas 
! skirtumas jau buvo 3 bil.

0 mil. -JAV nenaudai, tai 
daugiau nei pusė pernykš
čio nepritekliaus.

Neigiamas prekybos ba
lansas daugiausia susidarė 
dėl pakeltų naftos kainų.

I SK 
I 47

š, m. sausio 5 d. B’Nai: 
Shalom sinagogos salėje 
Waterbury, Conn., ryšium 
su Lietuvos žydų tragedijos 
nacių okupacijos metu aiš- 

• kinimu, buvo viešos disku- 
; sijos. Diskusijoms modera- 
ve bei paaiškinimus Įterpė 
labinąs Jonah Gevirtz. Ren
gėjų pakviestas, diskusijose 
dalyvavo JAV LB tarybo? 

gai kovoja prieš smurtą, balandžio 17 d. Jos tikslas politinių reikalų komitete

Parlamentui 241 balsu 
prieš 156 atmetus vyriausy
bės pasiūlymą panaikinti 
dviejų trečdalių balsų dau
gumą, norint pakeisti ar pa
pildyti konstituciją, prezi
dentas paleido parlamentą' Pasak jo, lietuviai ryžtin-.menų delegacija, kurį grįš 
neribotam laikui

K 
jau

giausia dėl savo 
tesiu gynimo.

tautiniu
Balandžio 5 d. į Kiniją i;- 

vvko JAV kongreso 23 as-

Lietuvis plaukikas—

pasaulio meistras

aip žinoma, Brazilijai priespaudą ir svetimųjų o- sk
13 metų valdo kariai. * kupaciją. Jj5

skatinti geresni Kinijos ir 
A V susipratimą.

pirmininkas dr. 
leisis.

Petras Vi-I

Dervbų nepasisekimo aki
vaizdoje kai kurie bailesni 
politikai jau krūpčioja, kad 
galinti visai sugriūti deten- 
te. kurios ir šiaip jau tiktai 
vardas belikęs, bet Carteris

Kanados lietuvis Stepas ir Vancė mano, kad ginklą- 
Pickell - Pikelis Montrealy p imosi apribojimo susitari- 
100 metrų pateliške nuplau- mas dar galįs būti pasiektas 
kė j»er 54.25 sekundės. Tai j ateityje, nes jo abu kraštai 
naujas pasaulinis rekordas. ‘ nori.
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TARYBINĖ „LAISVĖ”, KURIOS 
BLAIVI AKIS NEĮŽIŪRI

"Laisvės“ bendradarbis kovo 25 d. numerio straips
nyje, pavadintame "Ko "vaduotojai“ nenori pastebėti“, 
net su pašaipa bando kišti mums po nosimi poeto Tarno 
Venclovos ir akad. A. Sacharovo pavyzdžius, jais būtinai 
norėdamas Įrodyti, kokios nepaprastai šviesios ir plačios 
laisvės Sovietų Sąjungoje esama, laisvės, kurios tik .nea
pykanta apakę mūsų veiksniai nemato...

Atseit, tik žiūrėkite ! Tomas Venclova atvykęs i JAV 
“be ypatingo vargo” ir "be baisių pergyvenimų, kurie tu
rėtų lydėti panašus i Tomą Venclovą žmones“, o disiden
tas akad. A. Sacharovas — "kalba, rašo, duoda interviu 
užsienio korespondentams, netgi važinėja po kitus mies
tus, ieškodamas bendradarbių ir draugų“.

Taigi, šie du pavyzdžiai, "Lasvės“ Įtikinėjimu, jau 
pakankamai irodą, kokia rojiška laisvė viešpataujanti, 
visoje Sovietijoje...

Deja, nors ir labai norėtume, bet tokio sovietinio 
laisvės stebuklo vis tiek negalime net ir pro padidinamąjį 
stiklą Įžiūrėti. Kokią gi viso krašto laisvę Įrodo du dar

kur vasarą atsiminęs retkarčiais sucirpia svirplys, trum
pam pabunda musė.

Ateina pypkės išrūkyti Tedeušas Balanda. Kartais 
atsineša už juosmens užsiglaudęs Four Roses. Povaliukais 
sau išgurkšnojam. Raitais aibu užsnūstam. Pabundi žmo
gus pečiui ataušus. Tada apkaltinam viens viens antrą, 
užleidę pečių.

Išsikalbėjom aną vakarą apie energijos krizę. Te
deušas Balanda seniai gyvena aiti mūsų miesto; daug 
tūkstančių tonų anglies iškėlė, nuo darbo ir pirštai jo, 
kaip vanago nagai, veik nesilanksto. Jo vienas sūnus nu
sitrenkė i Teksas, kur aliejaus kompanijos dideliu sam
čiu pilsto alyvą, — viceprezidentas. Duktė Vašingtone 
vyrui padeda restorane, kurin net kongresmanai, politi
kieriai užsuką kokiam patyliukais ne viešam reikalui 
sumegzti.

Už.irė Tedeušo kraujas, kai to natūralaus gazo pri
stigo. Tedeušas, senas angliakasys, Įkalbėtas sūnaus, ėmė 
ir išmetė Pittston Stove. Anglių nereik nešti, pasukioji 
reguliatorių — šildaisi natūraliu gazu. Dabar kultverto- 
mis atlėkė žinia iš pačių Baltųjų Rūmų, girdi, pristabdy- 
kit šilumą prie 60 kaitros. Čia ir atsivėrė Tedeušas Ba
landa. Sūnui telefonu Į pati Hustoną, Teksas valstijoj: 
"Godemit, Frank, kokia čia kiaulystė?!“ Ir taip toliau.

nesuimti disidentai, kai politinių kalinių prigrūsti visi Sako Tedeušas, aš pusę Amerikos šildžiau per 47 metus
Sovietų Sąjungos kalėjimai ir vergi} lageriai?

«
Be to, mūsų žiniomis, Tomui Venclovai leista išvyk

ti iš okup. Lietuvos tik dėl to, kad komunistiniam režimui 
jau buvo labai nepatogu Lietuvos TSR nusipelniusio me
no veikėjo, Lietuvos TSR liaudies į-ašytojo, ordinais apdo
vanoto Sov. S-gos Aūkščausios Tarybos nario, Tėvynės 
karo dalyvio Antano Venclovos disidentą sūnų KGB 
griežtoje apsaugoje ir gyvuliniame vagone išvežti i Mar- 
dovij&s pelkes durpių kasti... Taip, kaip dėl Vakarų vi
suomenės opinijos nepatogu buvo Nobelio laureatą Sol- 
ženiciną grąžnti i Gulago Aichipelagą, o geriau buvo 
ištremti iš tėvynės.

Tik dėl apskaičiuoto nepatogumo, o $£ dėl toleran
cijos, ir Nobelio laureatas akad. A. Sacharovas dar ne
suimtas, kai kiti jau seniai aptverti spygliuotom vielom ar 
užmūryti. Juk ir tasai pats "Laisvės“ bendradarbis pra
sitaria, kad — "kaip žinoma, dalis tų žmonių areštuoti 
ar jau seniai teisti“.

Kokiem sovietiniam Įstatymam jie nusidėjo?

Štai, Sov. S-gos kctostitucija garantuoja sąžinės 
laisvę, o tikintieji persekiojami ir grūdami i kalėjimus.

Garantuota žodžio laisvė — nepakenčia mitinge net 
tylinčio, nes tylėjimas lygus nepritarimui režimui.

i
Garantuota spaudos laisvė leidžia spausdinti ir pla

tinti tik griežčiausio komunistinio cenzoriaus išsunktus 
ir aprobuotus leidinius.

Susirinkimų laisvės pavyzdį mes jau matėme kruvi
nai KGB užgiaužtose demonstracijose po Kalantos susi
deginimo.

Sovietinė konstitucija garantuoja laisvę netgi bet 
kuriai respublikai išstoti iš Sovietų Sąjungos, bet vien 

. už tos "laisvės“ viešą priminimą gyventojams tektų ma- 
- žiausiai bent 25 metai kalėjimo.

Tiesą sakant, be reikalo mes čia ta sena tema ir kal
bame, nes tai lygu Įrodinėjimui, kad vanduo yra šlapias.

• Juk dr. Antanas Bimba tai ir pats žino, tik neturi laisvės
apie tai atvirai kalbėti...

anglimis, o dabar, sėdint ant anglių tyčia užgriautų ka
syklų, liepia man dantis kalenti prie kažin kokių šešių 
dešimtų!

Netruko ir sūnus užsukti. Mat, reikėjo pasiekti Va
šingtoną, kur kai kas išdrįsę abejoti gazo trūkumu. Sū
nus apgesinęs tokius abejojančius kongresmanus, senato
rius. Tėvui sūnus išpasakojęs, kaip ten tikrai...

JURGIO JERONIMO JR., LAIŠKAS 
IŠ PAKRŪMĖS

Liszto bra vūroje. Ir todėl j 
kaip gaila, kad jai teko mu
zikuoti ant tokio nevykusio: 
fortepijono! Nors prieš kcn-• 
certą, rengėjų užtikrinimu, Į
jis buvo suderintas, bet visjR0PINTIS DEGTUKŲ TOBULINIMU 
dėlto tokiai progai tai buvo į
nepatenkinamos kokybės į DARBAS^
instrumentas.

m- 1 . - - Jau dvejus metus Jungti-1yra visiškai neveiksmingas.
Ti^lumo aelei _s^yine-!ni valstijų val.:Ga)i juo braukti, kiek nort

idžiasuka galv«’kaip - dewukas neisiaebia- 
« SS S“; K. 1 M-

Čiurlionio preliudus, G. Gu- . . , , . . ,
tlauskienės ciklą ”Los An-j .Skaičiuojama kad kiek- 
jeSes vaizdai", J. Brahmsoj v,6?Jais metal? daInd!gluk'J 
-nfają sonatą fis-moll, Mac s“sldeSlna?Ple “-®0.0 zmo'
9owel!io preliudiją ir F. i ”lli mažiukų, bet u sene

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

VALDŽIOS

lių.Liszto "La Campanella“
Atsidėkodama'šilta’ ją pri- 
-mūšiai pub^’kai : nja. 
nistė atliko V. Jančio "Vizi- i žalimo degtukais atgrasy
ta“ į ti — tė.ų pareiga. Tėvai

‘ . ................... , !slėpdavo«nuo vaikų degtu-
Kita didžioji sic vakaro! Rus, drausdavo jais žaisti, 

atiancija—poeta> ir prozai- į pagavę vaiką neklausant, Į- 
<as Antanas Gustaitis, daz-i krėsdavo jam i kailį. Jei to
nai lankąs lietuvių kolom.......................... - - - -

1 jas, Bostone jau seniai savo 
kūrybos neskaitęs. Pasikeis

Kitados buvo galvojama, 
kad vaikus nuo pavojingo

Apsukrios gazo kompatnijos nelaiką atsargų. Tai 
neekonomiška dujas laikyti tankuose. Geriau — pinigus 
bankuose. Kol nekyštelėjo šaltos nosies žiema, gazo, du
jų užteko, o pačios kompanijos nešąla. Jas dabar gal pats į

iriomis sąlygomis vis tiek 
naši taikydavo kam nors ap- 

. . . į sisvilinti, būdavo (kad ir
lamas su pianiste, ra ytojas į skaudančia širdimi) pripa- 

•. viem jseųmais ktausytojus: 2Įstama tiesa, kad nuo ne- 
nuteikė linksmo susimąsty-ųajmjngy atsitikimų gyveni
mo linkme. Atvirai besišyp- me ng,.a jr negali būti jokios 
santi, aKivaizdžiai sma^u- i tobulos garantijos, 
riaujanti auditorija godžiai. šiandi šita pažiūra 
•raude kiekvieną mikrofonui _ usL šiandiįn vai. 
skriejanti jo žodi. J Rug nuo apsideginimo de?.

O tas žodis — visad dai- i rūkais turi saugoti valdžia 
lūs, kruopščiai išieškotas,; ir jos labirintiško sudėtingu-

dangussusilde—atsiuntė salti... Ir tan saltih kompanijos I ™ n • • • i .’ ~ -1 m . .uo. 9,.
, . , - , xt‘ - i • i 4.1- ‘kažkaip originalus ir svie- anai tiesai nusilenkti— ne-pragydo: Ar mes nesakem! Nenuemet kainų kontroles, o 

mes beveik be kelnių likom, pigiai gazą, dujas pumpuo
dami visokiam reikalui!

žias; nežiūrint to, kad Gus-, progresyvu' 
taičio satyrinė mintis skai- ■ ka“.

ir nezmonis-

Tedeušo Balandos sūnus, tas, kurs dideliu samčiu 
samsto ir dujas, ir gazus, tėvui juokėsi: girdi, niekad kaip 
svietas svietu kompanijos taip gerai nepelnė, kai pats 
prezidentas paskubomis atpalaidavo gazo kompanijas

tančiajai publikai nebesve
tima.

Kūrėjams, ilgą laiką Įni
kusiems tik i viena kuria 
specialesnę, siauresnės ap-i

nuo kainų kontrolės. Kalbos apie dujų, aliejaus atsargas i imties sritį, gali kilti pavo
jus kartotis, šablonėti. Pa?yra tik kalbos. Dar niekas tikrai nežino, kokios tos atsar

gos? Kodėl saulės šilimos nebandyti, kodėl didžiausių 
pasaulyje anglies atsargų nepajudinti? Atsargų, kurių

I Amerikoje šimtams metų užteks. ......
jaučia. O jei sugrįžta pažįs
tamos temos, kadaise sutik
ti motvvai, jie nevargina, 
bet, priešingai, džiugina, 
patenkina, nes atausti nau
jais Įvaizdžiais ir įvilkti Į vis

.... _ . x o... • i v . nenublukusiais žodžio orna-Mes šildomės pne Pittston Stove n- gal per maža. mentais ..a ,iteratūri. 
siurbciojame Four Roses — mums dar neaišku: kodėl iki
Jos vis dar tik kalba apie trūkumus ir kainas?

Tai čia ir pasakė Tedeušo Balandos sūnus: "Jeigu 
nutariame, kokias apykakles šunims nešioti, kur kokius 
kelius pravesti, tai turim ir aliejaus, ir gazo laukus, ir trū
ks, tankus ir atsargas kaip nors kontroliuoti“. Bet gazo 
kompanijos kontrolės bijo, kaip velnias kryžiaus.

Jūsų
Jurgis Jeronimas, Jr.

APEIKYTĖS IR GUSTAIČIO 
ŠVYSTELĖJIMAS

Jau ilgą metų eilę Bosto
no Kultūros Klubas yra lyg 
negęstantis žibintas, švie
čiantis mūsų kultūrinio gy
venimo dažnai niaukioje 
padangėje. Laimė, kad šio 
patikimo ir patvaraus žibin
to šviesoje mūsų nedidelės 
kolonijos akiai protarpiais 
atsiveria dideliu talentu 
spindintys lietuviškieji kū
rėjai, spalvingi ir iškilūs lie-

Taip jau susidėjo pensininkui: susisukau trobelę 
iš molio ir Šakalių pakrūmės atokaitoje. Neturiu TV, ra
dijas greit išsiurbia baterijas. Tai taip ir gyvenu atplyšęs 
nuo civilizacijos. Knyga, laikraštis pasiekia, užtenka. Se
niau nesigirdėjo, gi dabar jau ir pakrūmėsna teikiasi at
kakti nekviestieji gero auklėjimo pilni linksmi vaikučiai: 
išdaužo langus, šiukšlių dėžes uždega, TV išneša pro 
langą ir duris.

PaĮvairėjo gyvenimas ir pakrūmėje. Ir mintys reika
lingos ir nereikalingos skverbiasi galvon, kai žmogus ver
čiamas tupėti namuose — kad ko nors neišneštų, nors 
to nešamojo kaip ir nerastum. Ana, sniegui apvertus, 
nepatingėjo svetingi vyrukai atsiplūkti pusnimis, kai išė
jau miestelin druskos ir ožkos pieno sūrius panešinėjau 
mano nuolatiniams. Grįžęs radau duiu užraktą sulaužytą
ir taiklų patarimą: "Don’t close the Doors“. Patarimą toju Antanu Gustaičiu 
prilaikau. Palieku duris neužrakintas Dera gerbti svečius. Mūsų tarpe Raimonda 
ir naujus papročius. | Apeikytė— debiutante. Ka-

Būsiu sakęs apie reikalingas ir nereikalingas mintis, ‘Komijoje seniai išgarsėjusi, 
tūnant vientulystėje ir prie geležinio pečiaus. Taigi, apsi
šilčiau trobos vidų geležiniu pečium. Dabar tokių geleži-
niy pečių nebedirba. Vadinasi pečius Pittston Stove. Ka- £££ mūsy At.
daise jame degė anglis, dabar savo mirko sausuolius su- (]anĮ0 pakrašty iki šiol ji dar 
sidoroju trumpais gabalais, ir spraga pečiuje. Besėdi sau, į nęra koncertavusi. Tebūnie 
kaip anas Dionizas Poška, pas kakalį šiltą. Už lango spir- j šis pirmasis jos pasirodymas 
ga kietoka žiema, kerosino lempa net kertes pasiekia, ne paskutinis!

Išvaizda klavišų virtuozui 
nėra pačios pirminės svar
bos dalykas. Kita vertus, ge
ra išvaizda scenos meninin
kui juk niekada nepaken
kia. Tad ir pastebėkime,

* J A ’

Gustaiti, kultivuojanti tikUe^^avo

Dėl to Consumer Product 
Safety Agency ( Vartojimo 
Reikmenų Saugumo Įstai
ga) jau dveji metai, kaip 
ieško suprojektuoti ranko
mis neįžiebiamų degtukų 
modeli. Ir jo dar nesupro-

humoristiko bei satvros sri-
kartojimosi visiškai nesi-

ni rūbą.
Nors Gustaitis priklauso 

i prie tų kūrėjų, kurie dirba 
sunkiai ir su dideliu atsako
mybės žodžiui pajautimu, 
jo pastangų rezultate "siū
lų“ nesimato. Gatavas eilė- 
ra'čio ar prozos gabalas — 
be dirbtinumo žymių, natū
ralus, lengvas, lakus, taupus 
ir... elegantiškas.

Iš savo dar ligšiol ne
spausdintos satyrinės poe
zijos rašytojas paskaitė

Sunku net Įsivaizduoti, 
-kad jai tai galėtų kada nors 
pasisekti. Degtuką taip 
lengva Įžiebti — tik nutver
ti ir braukti per tam tikrą 
dėžutės ar aplankėlio vietą. 
O jei šią paprastą operaciją 
kaip nors "pasunkinsi“ — 
iš kur žinosi, kad nebus 
taip, jog tuomet degtuko 
neužžiebs ne tik vaikas, bet 
ir senis sukumpusiom galū
nėm? Čia ir yra visa proble
ma : kaip padaryti, kad vie
ną ir tą pati veiksmą suau- 

; gęs (kad ir su artritiniais 
pirštais) Įstengtų atlikti, o 
vaikas — ne? (Nebent norė
tume ir invalidams bei se
niams, lygiai kaip vaikams, 
degtukus padaryti nepriei
namus).

Kaip ir buvo galima lauk
ai, šios problemos komisija 
dar neišsprendė, nors ir

Bernardui Brazdžioniui de-,daugelį dienų jai sugaišo ir 
dikuotą "Jubiliejinę odę“, • per tą laiką ne vieną

Skeptiškai“, "Nusivyk-
kad Raimonda Apeikytė,, mas“, „Didybė“, "Kojos“ ir

tarp kitų "Apokalipsinę vėl 
niadą“, o rečitali užbaigė

impozantiško rubensiško ti 
po moteris, vien šia savo po
vyza kiekvienoje scenoje j aktualiu ir labai patraukliu 
švytėtų, kaip aną vakarą, feljetonu "Izidoriaus Kirki- 

tuviškojo žodžio, muzikos, baltoje suknelėje u^nsin-į lo drama“, 
dailiojo meno puoselėtojai. ta™e Tarptautinio Instituto Šiais metais Antanui Gus-

Taip buvo ir š. m. kovo 
26 d. Nekasdieninis litera
tūrinio žodžio ir klasikinės 
muzikos vakaras — su ne
kasdieniniais mūsų kuklio
je scenoje svečiais: pianiste 
Raimonda Apeikvte ir rašy-

net Pietų Amerikoje gastro
liavusi, gerai pažįstama ir 
pripažįstama vakarinėse šio

salione.

Bet didžioji, tikroji jos 
jėga — pirštuose, kontro
liuojamuose emocingos mu- 
zikalinės vaizduotės.

Jau iš pirmųjų garsų da
rėsi aišku, kad mums skam
bina stiprios ekspresijos ir 
nesvyruojančios technikos 
pianistė. Ji visur savaimin- 

1 ga ir Įtaigi — Čiurlionio gū
džiai lyriškose pjesėse, Gu
dauskienės reljefinguose, 
šių laikų muzikinėmis užuo
minomis pribarstytuose ški

taičiui sukanka garbinga 
amžiaus sukaktis, kuri ir 
šiame dailiojo žodžio bei 
muzikos vakare buvo tmm- 
nai bei kukliai prisiminta. 
Ta proga būtų tikę iškelti 
faktą, kad jubiliatas yra 
pats iškiliausias savo žanro 
lietuvių rašytojas.

Rečitalio abiem atlikėjam 
pakartotinai nusilenkus Į 
publiką, juos Kultūros Klu
bo vardu simboliškai apdo
vanojo piim. M. Drunga. 
Gera nuotaika paženklintas 
vakaras užsibaigė svečių pa

cuose, Brahmso didžiulių j sivai - inimu vynu ir atitin- 
proporcijų pianirtinėje sim-l karnų užkandėliu, 
fonijcje ir MacDowellio bei L. S.

(mūsų mokesčiais sudėtą) 
"pėdę“ suėdė.

Bet sprendimo ieškojimo 
dar nenutraukė. Mat, da
bartinėmis politinėmis sąly
gomis, iždas tokiems reika
lams — be dugno, kaip gau
sybės ragas. Spauda prane
ša, kad netrukus komisija 
imsis švaistyti visai naujo 
pobūdžio idėjas, pasiūlytas 
tūlo piliečio iš New Hamp- 
shire valstijos.

Tki šiol vis būdavo suka
ma galva, kaip pati įžiebi
mo veiksmą sukomplikuoti. 
Gi tas pilietis ragina imtis 
tik psichologinio gudrumo 
—mažiukus "apgauti.“ Deg
tuku aplankėliuose (match- 
book) kaip žinia yra specia
lia medžiaga padengtas 
tamsiai rudas ruoželis, ku
riuo reikia braukti, kad 
degtukas užsidegtų. Ir štai 
dabar anas išradėjas sukūrė 
toki degtukų aplankėlį, ku
riame braukomasis ruoželis

Tikrasis, veiksmingasis ruo
želis gi via padėtas visai 
kitoje, ne Įprastinėje aplan
kėlio vietoje — ir taip ten 
padėtas, kad jo nebūtų ga
lima leng.ai Įžiūrėti: savo 
spalva jis Įsilieja Į aplinki
nes aplankėlio spalvas.

ŠĮ savo originalų aplan
kei} išradėjas davė 125 vai
kams (berniukams ir mer
gaitėms) Į rankas išbandyti 
— ir nė vienas jų niekaip 
nesumojo degtuko Įžiebti. 
Visi iki vieno Įnirtę brauki
nėjo per Įprastinę vietą, nie
kam nė i galvą neatėjo min
tis, kad braukomasis ruože
lis kitur paslėptas.

O vis tiek... jau iš anksto 
galime numatyti, kad ir iš 
šito numerio išeis tik — 
šnipštas.

Kai tik tokių degtukų ap- 
lankėtai pasirrdvs apvvar- 
toje, vaikai, Įsižiūrėję J vy
lesniuosius, netruks paste
bėti, jo? braukiamojo ruo
želio reikia ieškoti kitur. Ir 
jei mažame aplankėlio plote 
suras ii suaugęs, tai už va
landėlės suras ji ir vaikas.

Išradėjo išbandytį vaikai 
degtukų neižiebė, nes jie 
nežinojo “principe“ — juos 
"apgauti“ Bet kai tik pa
sklis apie tą "principą“ ži
nia tyčia ar netyčia per 
draugus, iš aplinkos, "apga
vystė“ taps neutralizuota, ir 
vaikai tokius degtukus be
matant "Įveiks“. Gi patys 
mažyliai, kurie dar nepajė
gia iš aplinkos tokio? infor
macijos išgauti, nepajėgūs 
nustatyti ii- įprastinėje vie
toje esančio braukiklio 
funkcijos.

Bet, žinoma, kol visa tai 
perpras Washingtono biuro
kratai, kol jie prieis patys 
prie tos išvados, kurią ką 
tik čia Įrodėme, reikės dar 
daug "tyrinėjimu“ atlikti, 
dar daug1 "hvringų“ sušauk
ti, na, ir dai- daug valdiškų 
"pėdžių“ inkasuoti...

O jei vis dėlto pavyktų ką 
noro "genialaus“ i-galvoti, 
tai tuomet anie biurokratai 
parodys visą savo jėcą — 
duos Įstatymo sankcijomis 
pakaustytą Įsakymą degtu
kų pramonei tokius ir tik to
kius degtukus gaminti. Jei 
ne — kalėjimas, bauda, ar
ba — uždaryti!

Kad tas gali atsieiti pra
rastus darbu? ir aukštesnes 
kainas — nesvarbu! Užtat 
tėvams nebereikės saugoti 
nuo degtuku savo pirnlių. 
Dar vienas žingsnis "išlais
vinimo“ nuo asmeninės at
sakom vbės kely!

(O "sutivarkę“ vaikus, ką 
darysime su neprimatan
čiais ar drebančiomis ran
komis seneliais?)

* >f. *
Netvirtinu, kad apskritai 

nevertėtų rūpintis prekių 
saugumo kėlimu. Bet kas ir 
kaip tuo turėtu rūpintis? 
Vieni (iuos vadinkime ori- 
vatistais) deda dau? vilčių 
i laisva, privačia iniciatvva 
pagrista ūkine konkurenci
ja. savaime skatinančia era- 
mintoius įvairiais atžvil
giais tobulinti nrodukeiios 
kokybe. Privatinės iniciatv- 
ves paveikumui sustiprinti 
privatistai, nusižiūrėję Į a-

(Nukelta Į 3 psl.)

r
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

JONAS JURAŠAS APIE RUSIFIKACIJĄ

Jonas Jurašas, buvęs Kauno teatro vyr. režisierius, 
nepakentė komunisrų partijos kišimosi j jo pastatymus ir 
cenzūros, parašė prieš tokią kultūrinę baudžiavą nukreip
tą atvirą laišką, todėl buvo iš teatro pašalintas. Vėliau jis 
gavo leidimą išvykti Į užsieni. Dabar jis gyvena New Yor
ke ii' paskutiniame Vliko seime kalbėjo apie Lietuvos ru
sinimą. Štai kelios ištraukos iš tos jo kalbos:

„Problema yra ta, kad rusifikacija yra neišsprendžia
ma mūsų jėgomis, Lietuvoje gyvenančių žmonių sąlygo
mis, neišsprendžiama pačių doriausių lietuvių.

„Prisimenu vieną iš daugelio pokalbių su kultūros 
ministru, kuris pasakė: „Ko jūs jaudinatės — lietuvių kal
ba vis tiek pasmerkta. Anksčiau ar vėliau ji savaime iš
nyks, ir nereikia dėl to ypatingai jaudintis“...

„Visas galingiausias sovietinis propagandos apara
tas teigia pasauliui apie negirdėtą tautinių kultūrų su
klestėjimą broliškų tautų šeimoje. Ir čia iš tikrųjų galima 
būtų pateikti įspūdingai atrodančius, kaip ten sakoma, 
„kiekybinius rodiklius“: knygų tiražai, naujai sukuriu 
spektaklių skačius, pastatytų teatro rūmų skaičius, mo
kyklų, aukštųjų mokslo Įstaigų tinklas, kinofikacijos 
tinklas ir visa tai, kas vadinama ta populiarizaciją, liau
džiai priklausančia kultūra, žmogui, bent kiek pažįsta
mam su klasikine sovietinės klastos politika, turi būti 
aišku, kad šiandien pavergėjas meta didžiules lėšas va
dinamosios lietuvių kultūros vystymui ne iš meilės lietu
vių tautai.

„Šiandien tradiciškas rusiškasis imperializmas veikia 
gudriau, jis ištobulėjo. Matyti, padėjo istorinės carizmo 
kolonizacijos pamokos, parodžiusios, kad nepridengtos 
jėgos vykdoma asimiliacija, kalbos ir rašto draudimas iš
šaukia tolygiai stiprią pasipriešinimo reakciją. Todėl šian
dien pavergėjas veikia gudriau, jo ginklai yra subtilesni. 
Tai galima laikyti užmaskuotai vykdoma nutautinimo po
litika.“

„Laikau, kad, jeigu šiandien dar lietuviams leidžia
ma turėti savo kalbą, kalbėti ir rašyti, leidžiamos kny
gos, leidžiami spektakliai, tai tik vienu tiksiu — lietuvių 
kalbos pagalba greičiau ir efektingiau įdiegti svetimą 
galvoseną, komunistinę ideologiją, palaipsniui pakeisti 
tautinę sąmonę, visą žmogaus dvasinių vertybių sistemą, 
ir galutinis šios politikos tikslas yra sunaiknti individą ir 
tautą, suliedinti žmogų su bedvasia banda.“

„Šiandieninį sutarybintą lietuvišką meną galima pa
lyginti su tuo Trojos arkliu, kuris klasta įvedamas pro 
tautinės sampratos tviitcvės vartus. Apskaičiavimas, 
strategija čia jau yra su labai tolimu taikiniu, yra labai 
gerai užmaskuota ir šiandien tampa klastingais spąstais 
net ir daugeliui šviesesnių kultūrininkų, nekalbant jau 
apie naivius kai kuriuos išeivius arba užsieniečius, ku
rie, atvykę į Vilnių ir pamatę naujus operos teatro rū
mus, apimami džiaugsmo priepuolio.

„Jeigu šiandien dar leidžiama mene ta vadinama 
nacionalinė forma, tai nedaroma jokių kompromisų, kai 
svarstomas meno kūrybos turinys, jo branduolys, tiks
las.

„Taip lašas po lašo, iš metų į metus, nuo vaikystės, 
radijo, televizijos, teatre, kino, knygos pagalba vykdo
mas smegenų plovimas. 'Tk labiausiai išlavintos ir ištre
niruotos uoslės žmonės gali atskirti, kas yra teisybė, ar
ba ką autorius norėjo pasakyti, kaip pas mus buvo sa
koma, laikydamas špygą kišenėje.

„Dabar kiekvienas partijos centro komiteto parei
gūnas, užsikabinęs tautinę juostelę, kaip kaklaraištį, 
drįsta teigti, kad jis kovoja už lietuvišką kultūrą, už lie
tuvišką kalbą, už tautos išsilaikymą. Tai js šnibžda į au
sį, kad štai mes, partiečiai, mes „viską suprantam“, bet 
mes turim kovoti, mes turim išsilaikyti. Tik imkit, grūs- 
kit savo broliam melą. Vž dešimt ištartų melo žodžių 
jums bus kartais leista pasakyti vieną žodį tiesos.

„Niekas, nei naujai atvykusių, nei atvykstančių, nei 
tie, kurie atvyks, negali pasakyti, kiek dar laiko ne tik 
letuviška kalba, bet lietuviška sąmonė, lietuviška tvirta 
dvasia galės išlikti šitose sąlygose. Tikėkime, kad šimt
mečiais grūdinama tautos dvasia nepaluš“.

C
DEGTUKAI...

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

narcho • sindikalistus (bet 
kategoriškai atmetę pasta
rųjų terorizmą), dar siūlo, 
kad vartojimo reikmenų 
saugumu tiesiogiškai rūpin
tųsi vartotojų kooperatyvai 
bei organizacijos, tai]) pat ir 
darbininkų profsą’un. o . 
betarpiškai vystydamos 
spaudimą į gamvbos bend
roves, tam reikalui panau-

(lojant, jei reikia, blogą rek
lamą, boikotą, piketasvimą, 
streiką ir kitas legalias prie
mones.

Priešingai, etatistai (pran
cūziškai „l’etat“, valstybė) 
siekia rūpestį vartojimo pro
ceso ir vartojimo reikmenų 

1 saugumu atimti iš vartotojų 
į bei gamintojų rankų ir ati- 
i duoti jį valstybinės biuro
kratijos aparatui.

Kuri pažiūra patraukles-
- o ne

Jau buvo keletas gražių, 
saulėtų, šiltų dienų. Darbš- 

į čios bitelės išskrido, apsi- 
lakstė ir apsivalė savo lizdą 
nuo prisirinkusių per žiemą 
šiukšlių. Kai kurie bičių mė
gėjai jau suspėjo pagrindi
nai bičių šeimas apžiūrėti 
ir duoti kryptį tolimesniam 
bičių šeimos vystymuisi. Ko
kie gi dabartiniu laiku yra 
ir bus aktualūs bitininko rū
pesčiai?

Kelioms dienoms malo
niai sudilus, bitės kūliais 
skrido laukan į darbus ir at
gal. Vienos nešėsi ant kojų 
žiedų dulkes, kitos rado ir 
medaus, ypač iš žydinčių 
klevų ir dar šio to. Bitės 
dirbdamos naudoja daug e- 
nergijos. Energijai papildy
ti suvartoja daug medaus, 
iki 10 kartų daugiau, negu 
žiemą tūnodamos avilyje. 
Medaus kiekis avilyje smar
kiai mažėja. O bičių šeima 
negyvena tik ta diena. Ji vi
suomet turi turėti avilyje 
ne mažiau kaip 8 svaras me
daus. Tai būtų didelis storo
kas pilno rėmo užakuotas 
medaus korys. 8 svarai me
daus yra atsargos riba. Jei
gu avilyje ši atsarga mažėja 
ir papildymų dėl kokių nors 
priežasčių • nėra, tai bitės 
pradeda perus traukti lauk.

Anksti rytą, kol dar bitės 
neina į darbą, galima maty
ti ant prielako lentelės pri
trauktų baltų perų. Vėliau 
juos nuvalo, nuneša toliau 
nuo avilio. Neprityręs mėgė
jas bitininkas tai pamatęs 
nustebs, nesuprasdamas 
priežasties. O priežastis yra 
aukščiau minėta: avilyje 
per maža atsarga medaus. 
Neatidėliojant reikia duoti 
vidutinio tirštumo sirupo 
(vienas puodukas cukraus, 
vienas vandens). Vėliau si
rupas gali būti skystesnis. 
Bitės labai nudžiugs ir perų 
nebetrauks. Bitininko neap
sižiūrėjimas ir leidimas bi
tėms traukti perus yra ir bi
čių šeimai, ir bitininkui la
bai nuostolingas. Žinoma, 
bitės dėl to nemirs, bet jų 
gyvenime toks reiškinys pa
vasari pasitaiko. Bet jei da
vus ir papildomo maisto, jos 
dar traukia perus, tai yra 
ženklas, kad perai sušalo, 
orui smarkiai atšalus.

Bitės perus augina-maiti- 
na iš žiedų dulkių su me
daus priemaiša pagaminta 
košele. Jos dar iš rudens 
prisineša gana apsčiai žiedų 
dulkių ir jas sudeda į korius. 
Bitininkai šias atsargas va
dina bičių duona. Iš tikrųjų 
tai yra perų duona. Vasario 
pabaigoje ir kovo mėnesį 
dar bitės neišlėkusios šią at
sargą vartoja perams augin
ti. Dažnai kovo-balandžio 
mėnesiais erai esti prasti, il
sios bičių duonos atsargų 
bitėms pradeda trūkti. Tai 
sulėtina bičių šeimos plėti
mąsi. Ir šiuo atveju bitinin
kas gali savo bitelėms pa
dėti. Bitfninkystės reikme
nų parduotuvėse esti bičių 
duonos pakaitalų. Ją daž
niausiai pakeičia sojos mil
tai. šie pakaitalai yra pa
ruošti parduoti bitininkys
tės gerovei, bičių rūpesčiam 
tenkinti.

Kalbant apie perų maiti
nimą bičių duonos košele, 
negalima praleisti čia nepa
minėjus dar charakteringos 
smulkmenos: bitės peras
pirmąsias tris dienas yra 
maitinamas bičių pieneliu,

o tiktai paskiau pradedamas 
maitinti bičių pagaminta 
košele. Kai bitė jau išeina iš 
savo lizdelio, ji visą gyve
nimą maitinasi medumi. Ji 
gyvena apie 8 mėnesius. 
Motininis peras visa laiką 
maitinamas bičių pieneliu, 
net ir motinai Išsiritus iš sa
vo lizdelio, per visą jos am
žių.

Motina gyvena 4-5 metus.

Medicina, susidomėjusi 
bičių pieneliu, rado, kad ta
me pienely yra daug veiks
mingų gyduolių nuo įvairių 
ligų. Apie bičių pienelį ra
šoma spaudoje ir kalbama 
televizijoje. Aiškėja, kad 
nuo bičių pienelio vyresnio 
amžiaus žmonės ir gyvuliai 
įgauna jaunatviško žvalu
mo. Bičių pienelis surenka
mas iš korio perų akučių. 
Jo yra gana gausu motininė
se perų akutėse.

Labai reikalingas bitėms 
vanduo perų košelei gamin
ti. Kaltais pavasarį, esant 
kelias dienas blogam orui, 
prie prielakčio ant lentelės 
matome išpurusias biteles, 
besivoliojančias mirties a- 
gonijoje. Tai ženklas, kad 
bitės, perų maitintojos, pri
sivalgė sausos bičių duonos, 
kuri be vandens išbrinko ir 
susprogdino jų pilvelį. Tad, 
esant ilgesnį laiką blogam 
orai, reikia bitėms duoti 
bent puodelį skysto sirupo

savo mokyklose suorgani- į SOVIETINĖ 
zuoti paskaitas apie padėtį
okupuotoje Lietuvoje. La-! „Carai per 40 metų spau- 
bai reikėtų, kad visų aukš- dos draudimo laikotarpį is- 
tųjų ir aukštesniųjų mokyk- į trėmė į Sibirą šieš tiek dau- 

¥ Atstovų rūmuose Ge- lų lietuviai studentai tuo pa- giau negu 1,000 knygnešių. 
- - - — - — sirūpintų, rasdami reikiamą Stalininiu gi laikotarpiu

paskaitininką. PaskaitJnin- 1,000-tis suimtųjų bei nužu- 
kus surasti mielai patalkins! dytųjų žmonių buvo tik mą-

JAV kongresmanai Lietuvos 
laisvės reikalu

orge M. O‘Brien (resp. III.), 
ragindamas remti lietuvių 
nepriklausomybės siekimus, 
tarp kitko pareiškė: „Lietu
vių tauta už savo nepriklau
somybę tęsia kovą pogrin
džio laikraščiais, dėdama 
pastangas išlaikyti tautinę 
kultūrą, savo papročius ir 
stiprią moralinę rezistenci
jos dvasią“.

j
* Ten pat kongr. Tomi 

Corcoran (resp., III.), rem-Į 
damas Lietuvos nepriklau
somybės troškimus, pasakė: 
„Kaip laisvės gynėjai, mes 
jungiamės su lietuvių tauta, 
mininčia 59 nepriklausomy
bės paskelbimo ir 726 savo 
valstybės sukūrimo meti
nes..., pakartodami savo pa
siryžimą pasišvęsti tų lais
vių išsaugojimui“.

* Kongr. Ronald A. Sa- 
rasin (resp. Ct.), pasmerk
damas Lietuvoje Bažnyčios 
persekiojimą ir disidentų 
areštus, pabrėžė: „Mes čia, 
Amerikoje, turime budėti, 
kad Helsinkio susitarimai, 
liečia žmogaus teises, būtų 
vykdomi“. Jis priminė ir N. 
Sadunaitės kalinimą, pri
mindamas, kad pasirašęs 
jos išlaisvinimo reikalu 
jungtinį laišką Brežnevui.

* „Lietuvių tauta nėra 
palaužta tų sovietinės tiro'

ir Amerikos Lietuvių Tary- į nesinė norma“,
b*- Taip rašo dabar Lietuvoj
•***•**••***•*••••••••*••«»#*•*•*• pogrindžio leidiama „Auš-

Argi sunitu būtų surasti į ra“, 
vieną naują Keleivio prenu- Į- 'T,njl- -<«zxcooooo 
mer&tonų? O jok kiekvie ; Moterys turi bent tualetą, 
nas naujas prenumeratorius ’ O kuo savo tuštybę pride
stiprina laikraštį. gia vyrai?

SUSiVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS

(viena dalis cukraus, dvi njjos metų. Mes žinom, kad 
aalys vandens). Be to, rei-iųe taip puikios šalies žmo 
kia žinoti, kad bitės, ištroš-. ngS kovoja pančiuose ir šie- j 
kusios \andens, lekia jo ieš- Į ^ja laisvės“, kalbėjo Lietu- 
koti, o šalto prisigėrasios su- • ^os nepriklausomybės mi- 
stingsta ir nebegrįžta... Va- nėjime kongrese Ravmond 
dmasi, ”
laikyti indą su vandeniu, 
kad bitėips nereikėtų toli 
jo ieškoti. O kad jos, radu
sios vandens, gerdamos ne
paskęstų, reikia uždėti ke
letą plūdžių.

avilių rajone reikia p Lederer (dem. Pa.).

Lietuva plačioje spaudoje

Didelį tiražą turintis Chi- 
: cago Tribūne dienraštis Al
tos informacijos tarnybos 
rūpesčiu išspausdino reikš-' 

Jei bitės, esant blogam o- minga pasikalbėjimą su ne-
rui, veržiasi laukan, tai reiš-; seniai atvykusiu rašytoju 
kia, kad jos ko nors štoko-'Tomu Venclova, 
ja. Į

kietijoje Paderborne
Šitaip, kaip čia paminėta, 

reikia globoti ir pirktas bi
tes be korių, dar be jokių 
atsargų.

K. Šimėnas 

WARREN, OHIO

Kultūrinio palikimo šventė

dienom
„Trum-

\ CJ
leidžiamas

* Šio vajaus sąlygomis galima apsidrausti tik Clas 
V-2, tai yra viso amžiaus apdrauda, kuriai mokesčiai mo
kami per 20 metų. Apdraudos dydis — $2,000 kr $1,000.

* Apsidrausti gali visi nuo 1 iki 70 metų amžiaus.
* Sveikatos patikrinti nereikia.
* Šio vajaus metu apsidraudę gauna 45% nuolaidą 

nuo pirmųjų metų mokesčių ir 10% nuolaidą, nuo sekan
čių 19-kos metų mokėjimų.

* Po trijų metų garantuojama paliudymų pinigine 
vertė (Cash Surrender Value) ir apmokėta apdrauda 
(Paid-Up Value).

* Šia apdrauda turi teisę pasinaudoti SLA nariai, 
jų šeimos, taip pat ir jų bičiuliai ir lietuvių draugai.

* Norint apsidrausti, reikia kreiptis į savo kuopos 
finansų sekretorių arba organizatorių telefonu ar laišku. 
Jis jums įteiks užpildyti ir pasirašyti suprastintą Non-Me
dical aplikaciją. Taip pat sumokėkite finansų sekretoriui 
pirmųjų metų mėnesinius arba metinius mokesčius.

* Įsirašyti į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje yra 
dabar geriausias laikas.

* Mums visiems reikia didesnės gyvybės apdraudos, 
kadangi viskas nuolat brangsta.

* Apdrauda pradės galioti nuo sekančio mėnesio 
pirmosios dienos, kai SLA Centras jūsų aplikaciją bus

j aprobavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesinius arba me
tinius mokesčius.

* Jeigu finansų sekretoriaus arba organizatoriaus 
adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra,

I prašoma kreiptis į SLA sekretorę:
Mrs. G. Meiliūnas 
Lithuanian Alliance of America 
307 VVest 30th Street 
New York, N. Y. 10001 7
Tel. (212) 563-2210 J

žurnalas Com-
municatio Socialis išspaus
dino Altos informaejos ve- 

' dėjo kun. J. Prunskio rašinį
i apie LKB Kronika, 
i

Mūsų studentams

1

Reikia pasidžiaugti, kad 
kai kurių kolegijų, universi-

Telefonuokite ar aplankykite

ANTONLMAURAGASREALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704

/ Tel. (813)-894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

tetų, aukštųjų mokyklų lie 
tuviai studentai pasirūpino

'oooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooei

Balandžio 23-24 
Kento universiteto 
bull Campus“ bus antroji 
Amerikos kultūrinio paliki
mo šventė, kurioje dalyvaus! 
apie 30 tautinių grupių, jų 
tarpe ir lietuvių, iš Pennsyl- 
vanijes ir Ohio valstijų.

Programoj— dainos, tau-i 
tiniai šokiai, muzika, paro
dos.

Tai šventei vadovauja 
tautinio palikimo progia- 
mos direktorius prof. d r. 
John F. Cadzovv, Kento uni
versitete sutelkęs didelį kie- i 
kį lietuviškų raštų.

PRAREGĖJIMAS j 

PRASIDĖJO

„Mūsų visuomenė yra Ii 
gonis. Ji serga iš Stalino lai- i 
kų užsilikusią baime. Bet ’ 
dvasinio praregėjimo vyks- į 
mas jau prasidėjo, ir jo su-1 
laikyti nebegalima“.

Taip teisme kalbėjo ilgus, 
metus komunistų kalintas ir j 
pagaliau į Čilės komunistų 
vadą iškeistas Vladimiras Į 
Bukovskis

Vilnius

n
OURS & H RAVEL

141 UNDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 (6171 237-5502 Z 
Mūsų atstovas Miamy, Ela., Anthony Yaima, 

tel.: 305__ 864-3586

1977 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS J:

LIETUVĄ 
AUSTRIJĄ
BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
RUSIJĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą — šešios naktys Vilniuje, viena diena Kaune

Balandžio 14-21 d.................$829 Rugsėjo 16-23 d.............................$829
Gegužės 5 12 d..................... $829 Rugsėjo 27-spalio 4 d.............$829
Gegužės 12-19 d................... $829Spalio 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 Liepos 7-21 d............................ $1199
Birželio 16-30 d................. $1199 Liepos 14-28 d.....................$1199

Rugpiūčio 11-25 d................$1199
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tčvn

— Tė<e, šiandien atrodai 
lyg ir neišsimiegojęs.

— Vot, tu tikrai atspėjai, 
Maiki. šiąnakt iki trečių 
gaidžių negalėjau sumerkti 
akių, nes vis mislinau.

— O ką jau tu tokio svar
baus galvojai?

— Aš visai gruntaunai 
mislinau, ar nereikėtų man 
prisidėti prie bimbininkų ir, 
pasigalandus ioblę, stoti su 
jais Į vieną glitą už jų vie
la?

WORCESTERIO NAUJIENOS
Lietuvių savaitė

Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų Taryba balan
džio 11-16 dienomis rengia 
Lietuvių pasirodymo savai
tę Auburn Mali - Outlet 
kompanijos patalpose prie 
12 kelio, Auburn, Mass.

Per visą savaitę kiekvie
ną dieną bus išstatyta lietu
vių meno išdirbinių paroda, 
lietuvių spaudos stalas. 
Kiekvieną vakarą bus atlie
kama skirtinga programa— 
tautiniai šokiai, lietuvių dai
nos, lietuviška muzika ir kt.

Worcesterio Lietuvių Ra
dijo Valanda, kuri perduo
dama du kartu per savaitę 
iš stoties WICN 90.5 FM 
bangomis, trečiadieni,, ba
landžio 13 d., 8 <val. vakaro 
bus transliuojama iš Au- 
burn Mali.

šeštadieni, lietuvių pasi- 
rodvmo paskutine dieną, vi
są dieną bus rodomi ir par
davinėjami Įvairūs lietuviš
ki valgiai ir skanumynai.

Vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai da’v- 
vauti ir galimai prisidėti 
pre šio lietuvių pasirodymo

pas- i kitataučiams.
E. M.

baudžiauninkas bėga 
kui pėsčias, raudonieji po-j 
nai valgo skilandi, o pa-’ 
prasti darbi ninkai žuvinę 
dešrą...

— Tai dėl to, Maiki, kad 
dar per mažai čėso ir val
džia dar nespėjo visiems ly
giai išdalinti viso valstybės 
skai bo.

— Bet kurie arčiau prie 
to ”skarbo“ buvo, tie jau 
pasiėmė tiek, kad kitiems 
po lygiai ir nebeliko.

— Nu, Maiki, bet jie kol 
kas jau pasidalino po- lygiai 
bent šlovę. Va, sako, tu nu
sipelnęs liaudies artistą, o 
tu taip pat nusipelniusi

— Tur būt, iš tavo pakau
šio iki trečiųjų gaidžių dar 
neišgaravo gyvatinė?

— Ne, Maiki! Kaip šią
nakt apmislinau, tai jie va-
javoja visai už gerą biznį, j kiaulių šėrėją, medalis ar- 
Jie faituoia už tai, kad svie- ■ tįstai, metlalis tarybinės 
te būtų visko ir visiems ly- j valdžios zokoninkui, .ir— 
gybė. Znočijas, kad visų pi-! toks pat medalis karvių mei- 
nigai būtų suberti i vieną, žėjai, paršiukų žindyto jai ir 
krūvą ir būtų iš jos atmie-; vištų vezdėtojai 
ruota po
markete kiekvienam būtų! vadina lygiai: draugas 
išdalinta lygiai po šolderi, | nai, draugas Tamošiau 
po balonę, po saliamę, po i draugas Brežnevai, 
čikeną, ir eikite visi lygiai — O mes sakome: pone 
kontanti namo! Kad visi Zacirka, pone Bambioke... 
gautų lygiai ir po gyvatinės! — Ne, Maiki, pas mus nė- 
bonką ar daugiau, kiek ten1 ra jokios šlovės lygybės! Va, 
išeitų. O, be to, amžiaus ga- ■ aš už ilgų metų’-vierną slūž- 
le visiems būtų išdalinta irjbą ščėslyvos smerties susai- 
po vienodą grabą. Ar tai ne-! dės geradėjystei buvau ap- 
gerai? Tada aš gaučiau pu-' nagradintas tos susaidėsge- 
sę savo gaspadinės namo,’nerolo gradusu, o kas ma- 
pusę Bambieko susikrautų į ne šiandien pašlovina „po- 
pinigų, gal pusę

Krašto valdybos pirm.

A. Gečys Worcesterio LB 

metiniame susirinkime

Kovo 20 d. Maironio par
ke buvo vietos LB narių me
tinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo iš Philadelphijos 
atvykęs LB Krašto valdybos 
pirmininkas A. Gečys.

šis neeilinis LB metinis 
susirinkimas pradėtas Šv. 
Kazimiero paraipijos kleb. 
kun. A. Miciūno. MIC, su
kalbėta malda. Susirinkimui 
pirmininkavo V. židžiūnas, 
sekr. R. Jakubauskas.

Pirmininkas peržvelgė 
svarbiausius pereitų metų 
darbus ir jų padarinius. Pa
teikęs finansų apyskaitą, jis 

Worcesterio irVisiem po t pasidžiaugė 
jolygią saują, kad į lygiai. Be to, ten visus ir Į j0 apylinkių lietuvių akty

•J°* viu dalyvavimu JAV 200 m. 
sukakties minėjimuose, pa
raduose, rud’iamose paro
dose ir kt. Tautinių šokių 
grupė „Žaibas“ dalyvavo 
Įvairiuose renginiuose lietu
viu bei amerikiečių tarpe, 
visur iškeldamas lietuviu šo
kiu groži. LB valdyba visus 
šiuos renginius rėmė darbu 
ir pinigais. Jis padėkojo P. 
Brbickui, P. Žemaičiui ir 
Jv 'kėnui, surinkusiems Bal- 

ir visiems

ir

lentynos, nu generolu“? Niekas! Kož-jfuj apįe iooo dol.
Zacirkos -napso... j nas Zacirkos saliūne sutik-iki4^^ kurje vienu ar kitu

— Ir pusę visų Bostono į tas f rentas jau iš tolo sako: du dirbo šalpos darbą.
P: dėkojo Tautos Fondo Įsra- 
lietiniams K. česnai, surin
ki šiam VLIKui 325 dol., ir 
T. Matulaičiui už surinktus 
t 525 dol. Pleiške oadėka 
ir lituanistinėje mokvkloje 
di bančioms mokvtoioms — 
studentėms A. Dabrilaitei ir 
B Miliauskaitei. Jis ragino 

ponas inži-įt( ^5. siųsti vaiku? į šią mo- 
pirmininke

valkatų utėlių... i „Žiūrėk, Maikio tėvas at«
— Maiki, tu jau mane klemšioja!“

laikai ant šiderstvos! — Tai, matyt, visi tave
— Tėve, tokios kvailai į garbina ne dėl to, kad esi

surastos lygybės niekad ne- < kažkoks ten generolas, o tik 
buvo ir nebus. Panašias ne- \ dėl to. kad e?i mano tėvas, 
sąmones Rusiioje tamsiems; — Bet man tai per maža
žmonėms skelbė prieš revo-• pa’ėnavonė, kai visi kiti 
liuciją ir komunistų agita- į vienas kita tik ir šlovina: 
toriai, kol iie paėmė į savo' ponas daktare, 
rankas valdžia. O dabar,1 nieriau, ponas
net po šešiasde’imt metu, ponas sekretoriau,.. O kodėl 
raudonieji ponai važinėja šiaučiaus niekas nepavadi- 
automobiliais, o kolchozo na bent jau — „Ponas čeba-

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

įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791

Po darbo valandą — (813) 360-0744

teriau!“ Ar dėl to, kad jis 
p astesnis už kitą poną?

— Jeigu jau taip būtų, 
kui p paitsai nori, tai dėl tos 
šlovės lygybės reikėtų tave 
vadinti „Ponu gyvatino- 
rium“, nes tikrai daugiau už 
kitus išgeri gyvatinės...

— Šarap, boise! Čia ne 
tavo biznis! Matau, kad su 
tavim visai neverta rantai 
kalbėtis.

— Tai eik pasikalbėti 
pas tuos bimibininkus, ku
riais šiąnakt sapnuose taip 
susižavėjai!

kyklą. Paminėjo centrinių 
organizacijų, pvz., šaulių,’
Moterų s-gos 5 kp., skautui z,inKUS’ 
ir ateitininkų gražų talki
ninkavimą, ruošiant Moti
nos dieną, Tragiškojo birže
lio minėjimą’ir Lietuvių die
nos renginį.

Paminėti buvo ir pereitais 
metais mirę LB nariai Kaz
lauskas, Dabrila ir Pauliu- 
konis.

Toliau buvo valdybos na
rių rinkimai (kurių 2-jų me
tų terminas užsibaigė). Bu
vo vienbalsiai perrinkti P.
Molis, A. GĮodas ir V. ži
džiūnas. Sekretoriui R. Ja
kubauskui atsisakius, Į jo

i * Viduriniąsias mokyk
las pasižymėdami baigė Ka- 
ren Butrimaitė, Albertas 
Mazurka, Johm Gudukas, 

į Joan K. Katūnas, Gregorius!
Nancy Beinoraitė, i 

Amdrean Sarapas, Chery A. i 
Poškutė ir Elein Puškutė. !

* Susižiedavo lietuviška 
pora Diana C. Bagdytė ir 
Vincas Kacevičius.

* Mirė Akstinas, Wil- 
liams Savickas, Albinas Ne
vis ir Augustas Jucius.

* Šiais metais amerikie
čių spauda Vasario 16 mi
nėjimą praleido negirdomis. 
Gal dėl to, kad jis buvo su
rengtas ne Worcestery, bet 
jo priemiestyje — Shrews- 
bury Maironio parke.

* Nemaža buvusių wor-

KURIUO KELIU NEVAŽIUOSIME?

vietą buvo išrinkta T. Jaku-f testeriečių save paskutines į 
bauskienė. Po po prieita į dienas leidžia Matulaičio 
prie valdybos ir komisijų j namuose Putname. Tarpki-į 
•pranė'imų. Revizavusios į tų ten yra ii- Juozas Glavec- 
LB Worcesterio skyriaus kas, Petras Alavo’ ius, Juo-; 
kasą komisijos vardu K.jzas Matačinskas, prel. kun. į 
Čėsna patvirtino, kad kasai Konstantinas Vasys, Malvi-j 
rasta visiškoje tvarkoje, ir! na Dvareckienė, Elzbieta ; 
išreiškė pagyrimą ižd. A.
Glodui už pavyzdingą kny-

Mažeikienė. •
* šiais metais sukanka!

gų vedimą. penkeri ir daugiau metų,
Lituanistinės mokyklos Į kai mirė vietos veikėjai kun.

reikalais kalbėjo mok. B.? Jonas Jutkevičius. Pranas
Miliauskaitė. Ji nusiskundė, Paulinko-nis, Julius Svikla,
kad nepakankamai šildo
mos klasės.

Tautinių šokių instrukto
rė N. Pranekevičienė ragino 
tėvus ir toliau taip uoJiai 
siųsti vaikus į šokėjų eiles.

Valdybos narys jaunimo 
reikalams E. Meilus, jr., pa
darė kiek platesnį praneši
mą. Jis tvirtino, kad jauni
mo veikla einanti gera link
me. Worcesterio ir jo apy
linkių jaunimas esąs pilnas 
energijos ir jaunatviško en
tuziazmo, noriai atlieka 
jam pavestus darbus. Be to, 
palaikomi ryšiai su viso pa
saulio jaunimu.

Po šių pranešimų ir pa
klausimų pirm. V. židžiū
nas pakvietė tarti žodį LB 
Krašto valdybos pirmininką 
A. Gečį.

Pirmininko pranešimas 
buvo įdomus ir gausus fak
tais. Čia buvo peržvelgti vi
si svarbesnieji įvykiai nuo 
Helsinkio konferencijos iki 
šių dienų Baltųjų Rūmų po
litikos ir p asa ru ošimų Bel
grado konferencijai.

Baigdamas savo kalbą, 
pirm. A. Gečys pastebėjo, 
kad Worcesterio lietuviai 
savo veikla ir nuveiktais 
darbais padarė jam gerą' 
įspūdį. Jis ragino ir toliau 
dirbti ir nenuleisti rankų.

Po paskaitos pirm. A. Ge
čys atsakinėjo į paklausi
mus, kurių buvo daug ir į- 
vairių.

Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu.

Po to buvo kavutė. Pirm. 
A. Gečys išlydėtas į Bosto
ną, iš kur lėktuvu grižo į 
PhUadelphiją.

Vykstant dabar Krašto 
valdybos paskelbtam Spau
dos vaiui, valdybos buvo 
paruoštas spaudos, stalas, j 
Čia daugelis užsisakė vien?! 
ar kita laikraštį, žurnalą bei 
susipažino su
leidiniais.

Ta pačia proga Worces- 
terio LB apylinkės valdvba 
no 25 dol. paskvrė Keleiviui, 
Darbininkui. Dirvai, Drau
gui ir Pasaulio Lietuviui.

J. B.

Įvairios naujienos

* Politechnikos institutą 
gerais pažymiais baigė Lai
ma T. Faulhrkonytė, John 
F. Stašaitis ir Antanas Le 
keta.

Paskutiniame „Laisvės“ 
nr. redaktorius A. Bimba 
pirmame puslapyje užsipuo
la M. Valiulaitį už „sapalio
jimus“. Jis rašo:

„So. Bostono menševikų 
„Keleivyje“ (kovo 15 d.) 
savo ilguose apdūmojimuo
se Sondos labai plepus bend
radarbis M. Valiulaitis Į 
skaitytojus šaukia:

„J komunizmo galybę žiū
rėkime blaiviai, atsargiai, 
bet tik ne drebančiom kin
kom ar virpančiom uode
gom. Neužmirškime, jog ko
munistai turi tik fizinio 
ginklo jėgą, tik chamiško 
intelekto akiplėšiškumą, tik 
rafinuotą kriminalinę vaiz
duotę, na, ir tik plieninę va
lią, o žmogiškųjų vertybių 
(neskaitant tos nepalaužia
mos valios — jokių!“

Bet argi šis jo sapalioji
mas neparodo jį beveik iki 
mirties komunizmo išsigan
dusį su virpančia uodega 
žmogų?

t Mano Valiulaičiui nuošir- 
| dus patarimas: Duokite „K“ 
skaitytojams pavyzdį. Su- 
valdykite ne tik savo- vir
pančią uodegą, bet ir besai
kiai palaidą liežuvį. Su to
kių nesąmonių plepėjimu
niekur nenuvažiuosite“.

O mes norėtume paklaus
ti: kuriuo keliu nenuvažiuo
sime? Link komunizmo, ar 
tolyn nuo jo? Žinome, kad 
Bimbcs pasirinktasis kelias 
veda į moralinę pražūtį ant 
istorijos šiuk-lyno. Tuo pa
čiu labai abejotume, ar A. 

į Bimba galėtų ką nors gero 
į patarti dėl važiavimo kitu 
i (antidiktatūrinio žmonišku- 
"mo) keliu.

Šiaip ar taip, nei „Kelei
viui“, nei io bendradarbiam 
su Bimba nepakeliui. Todėl 
mums ir jo „nuoširdžių 
patarimų“ nereikia.

Žmogus, kuriam niekas 
nepatinka, yra žymiai nelai
mingesnis už tą žmogų, ku
ris niekam nepatinka.

Pranas Račiukaitis. J. Nai-1 
kelis. Jonas Dvareckas, Juo-' 
zas Pupka, Vincas Mitiikas į 
ir kiti.

* Kove 17 d. mus anlan- 
iSfr-’SLA darbuotoiai A’ek-| 
sandras Čaplikas ir A’fon- j 
«as Baika. įvairiais reikalais 
iie taip nat lankėsi pas Ma
čius ir Petrulius.

J. Krasinskas

KOMP. D. LAPINSKAS 
RAŠYS OPERĄ

LB Kultūros taryba pa
skyrė 3,000 dolerių stipen
diją kompozitoriui Dariui 
Lapinskui už operos parašy
mą pagal prancūziškai kū
rusio lietuvio poeto Oskaro 
V. Milašiaus draminę poe- 
mą-misteriją Muguel Mana- 
ra. Jai libretą para’ė poetas 
Kazys Bradūnas.

Šiemet sukanka 100 metų 
nuo šio pasaulinio garso lie
tuvio pc-eto gimimo, ir ope
ra bus šios sukakties pami
nėjimas.

Stipendijos kompozitoriui 
D. Lapinskui paskyrime 
Kultūros tarybai talkininka
vo muzikas Aleksandras 
Kučiūnas. Stipendijos me
cenatas — Lietuvių Fondas.

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

1977 M. EKSKURSIJOS 1 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 3, Maskva 1 nak

tis .......................................................... $842.00
GEGUŽĖS 12 — užpildyta
RUGSĖJO 21 —Leninarradasl. Vilnius.7. Maskva 1 nak

tis .. ................................................. $834.00

DVIEJŲ {SAVAIČIŲ:

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 ............... $1125.00

25 — Leningradas 1, Riga 4, Vilnius 5. Mask
va 2, Helsinkis 1 naktis.............$1045.00

15 — Leningradas 1, Vilnius 5. Riga 4, Mask
va 2, Helsinkis 1 naktis.............$1158.00

GEGUŽĖS

BIRŽELIO

SWISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU Iš 
CHICAGOS per BOSTONĄ .... $1316.00 
Išvyksta BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIE
POS 27 ir RUGPIŪČIO 10
Maskva 1, Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 
2, Maskva 2 naktys. Prie šią grupių prisi
jungiant iš BOSTONO ar NEVV YORKO 
kaina ..........................................................$1195.00

Ką tik gavome
13-ji laida, pasakojimų 

pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto. 254 psl., 
kaina .$4.00.

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

Lietuvos Katalikų Bažny- 
lietuviškais’čios Kronika, III tomas. 424 

psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4, kietais — $6.

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paiuošė 
Rimas Černius, 75 psl., kai
na $2.50.

Nykštuku mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknienės piešiniais. 60 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

r—------ ——■—
RUGSĖJO 7 — Leningradas 1. Riga 4, Vilnius 5, Mask

va 2, Helsinkis 1 naktis .... $1158.00
GRUODŽIO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5. Riga 3. Mask

va 2. Helsinkis 1 naktis.............$999.00
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė 

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

jooooooooaoaor
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley R d., Shrewsbury, Ma. 01545
Tel. 852-3665

loooooooooooooeeoooaneeeaa
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Vietinės žinios
I

BOSTONO KAZIUKO MUGĖ

Sekmadienj, kovo 6 d., iš Worcesterio pasveikinti 
bu v o švenčiama šv. Kaži- vyriausios skautininkės ir 
miero ventė ir tą pačią die- pasisvečiuoti bostoniškių su- 
ną Bostone vyko skautų su- ruoštoje Kaziuko mugėje, 
ruošta Kaziuko mugė. Į Po oficialiosios dalies tuoj 

prasidėjo turgus. Pirkėjai,

j nius, moterys neatstojo nuo 
židiniečių pagamintų pagal
vėlių, kc! visų neišpirko.

Nemažai lankytojų susi
laukė gausus skautiškos 
spaudos stalas, o greta jo — 
skautų paidavinėjami lietu
viški pašto ženklai ir lietu
viškos monetos kėlė nema
žą susidomėjimą ne tik jau
nųjų, bet ir rimtų rinkėjų 
tarpe. Čia galima buvo pri
einama kaina išsikeisti pin

Sadūnaiteininkės Paulinos Kalvaitie-j Renka parašus 
nės vaidinimas vaikams.J 
Šiais metais jinai statė savo ‘ 
parašytą vieno veiksmo vai-. Rašėme 
dinimą Giūbų karas“. Pa-i susiorganizavo sąjūdis so-! 
statyme dalyua\o apie 36, vjetų o. ai bo stovykloje kali- 
jauni artistai, gerai išmokę namai Nijolei ^aūnaitei

gelbėti

jum! Chicagoje

IEŠKO VARPAS

Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
Jame rašo Juozas Audėnas, 
Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka
zys Karvelis, dr. Bronius 
Kazlas, Antanas Kučys, 
Mečys Mackevičius, Romu-

Ieškomi buvę savisaugos 4 ba- 
I taliono kareiviai, galintieji pa- 
1 liudyti, kad Jonas Petraitis nuo 

1942 m. sausio 2 d. priklausė 
minėto bataliono 1 kuopos I bū
riui, vėliau Ukrainoje batalionoroles, šokius ir puikiai su

vaidinę. Originalūs veikėjų 
kostiumai, motinų pasiūti 
specialiai tam parengimui 
pagal režisierės Kalvaitie- 
nės nurcdymus, gražiai de
rinosi su ps. Vyrauto Dilbos 

ari
jomis. Muziką vaidinimui 
pritaikė ir pianinu skambi
no ps. Aldona Lingertaitie-

Pei; eilę metų mošdama £ 7. a”kš-n°snėie'anšFžiū’. gančius dolerius i pastovia »jutusi
(lidesnės reklamos!3^. 18Z!- ^ valiuta - litus kuo daug Plestomis »*nos dekor

, . .. i reti, skubėjo pirktis jiems VdnuL4 mu*, uaug . . aj^jka vaidinisutraukė dideli bur, svecnj., tink’amesnilį kas tr pasinaudojo. >om's' MUZ'Ra
mugė be

Kiek mugėje atsilankė — 
sunku būtų skaičiais nusa
kyti, nes Įėjimas neapmo
kamas. Galima tik paminė
ti. kad Si. Boston0 Lietuvių 
Piliečių d-jcs antį o ir trečio 
aukšto salės buvo pilnos.

i tant buvo išpirktos židinie- 
į čių dailiai padarytos tauti
nės lėlės, jų darbo Vilniaus

A ntrame aukšte veikė
skautų motinų vedama vai-(nė, padedama A. Rastony 
gytkla, Grandies aptarnau-j tės. Vaidinimėlis buvo pub- 

verbos, skautų pagamintos, jamas baras ir didelis tor-j likos su Įdomumu išklausy- 
tautinės vėliavėlės, gražios-tais ir kitais skanėstais ap-, tas ir šiltai sutiktas.
skautų padarytos koplytėlės į krautas stalas. Jeigu svečių
ir rankšluostinės. skaičių i'reikštumėme su

Tenka tik .pasidžiaugti to-

gelbėti. Kovo 26 d. Kultūros
klubo susirinkime Bostone jbūriui. Liūdi- aidą. Spalis, Aleksandras

tam reikalui parašus rinko 
Laima Jasaitienė.

Mugę atidarė specialiai Į i Didžioji loterija, per eilę 
Bostoną iš Chicagos atva-1 metų ruošiama prityrusių 
žiavusi vyl iausia skautinin- j toje srityje sikautininkių S. 
kė Irena Kerelienė. Savo j Sutoatienės ir Aldonos Dab-
atidarymc žody skautininke} rilienės, kur už vieną dole- niečių ir skautų-čių motinų 
pabrėžė Kaziuko mugių ! rj gauni tris bilietus ir visus 
svarbą, puoselėjant lietuvis-J oilnus, 0 laimėtojo patogu- 
ką tautodailę ir ugdant mū- *
sų skautų nagingumą. Vieš
nia visas paukštytes apdo
vanojo iš Chicagos atsivež
tomis lauktuvėmis — ”ba- 
lankomis“.

Ta pačia proga vyriausia 
skautininke Įteikė s. Aldo
nai Dabrilienei skautišką 
ordiną ”Už nuopelnus 
Šiu0 metu žymiausiam Bos- 
t!mc- lietuviui Juozui Kapo
čiui už nuoširdų skautų rė
mimą taip pat buvo Įteiktas 
ordinas ”Už nuopelnus“ su 
rėmėjo kaspinu. Ordiną jam 
Įteikė Lietuviškosios Skau- 
lybės Fondo pirmininkas v. 
s. Česlovas Kiliulis.

Atidarius mugę, .vyr.
lydima Bosto- 
tuntininkės s.

Laimos Kiliulienės ir skau
tu tuntinir.ko ps. L. Gražu
lio. pasisveikino su išsirikia 
vusiais skautu ir skaučių 
vienetais. Visiems maloni? 
staigmeną padarė tvarkin
gomis unifonnomis išsiri- 

vyresniųjų skaučių

skautininke, 
no skiaučių

mui laimėti fantai priimami 
atgal be primokėjimo, turė
jo dideli pasisekimą. Tuoj 
susidarė eilės ir bematant 
viską išpirko. Tokio pasise
kimo paskatintos, skauti
ninkės jau tariasi kitais me
lais leisti loterijon vieną mi
lijoną.

Reda Veitienė ir šiais me
tais turėjo dideli vazoninių 
gėlių pasirinkimą. Ilgai 
aukti nereikėjo, kol buvo* 
išpirktos retesnių rūšių gė
lės.

Ir skaučių stalai buvo ap
krauti savais meniškais 
•ankdarbiais. Čia už pigią 
kainą galima buvo Įsigyti 
originalių atvirukų, paga- į 
nintų mūsų jaunųjų daili-; 
mukių A. Rastonytės, Špa- i 
kevičiūtės, Hcdges ir kitų. ■

Su sav0 pagamintais pa
puošalais mugėje dalyvavo 
N. Lingertaitis, savo darbus! 
pardavinėjo R. Manomaitis! 
’r kiti Į mugę atvykę pre
kiautojai.

Merginos rinkosi gintari- ikiavę
vienetas, vadovaujamas As- nius žiedus, žiūrinėjo pa- 
tos Dabrilaitės, atvažiavęs puošalus ir kitokius gami-

PAVASARIO VAKARAS

NEVV ENGLAND 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
Prašome juos užsisakyti 
iki balandžio 1 d. 

pas

DAIVĄ IZBK KAITĘ
326-7442 
GYTĮ GAVELĮ 
26S-6717

Automobilius galima veltui pasistatyti 
Harbor Towers Parking garaže 

Parengimo dieną su bilietu bus galima apžiūrėti
New England Aųuariumą

BOSTONO STUDENTAI

:is&.

BALTIC INSURANCE AGENCYV
Y ėdė ja: Reda M. Veitas 

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

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

.' i kiu gražiu Kaziuko mugės
vaisytu maistu, tai vien tik 
dešrų buvo sudorota per 120 
svarų, o tortų išpirkta arti 
šimto. Visi tortai buvo židi-,

Mūsų svečiams sakome: 
suaukoti, ir kam teko ragau- ^i pasimatymo kitais 
ti, — visi labai juos gyrė. į metais vėl toje pačioje vie- 

Mugė sutraukė žmonių išP°je — ateinančioje Kaziu- 
tolimų apylinkių. Be Wor-Įko mugėje!
cesterio, buvo matyti atvyri K. N.
kusių iš Bridge\vater, Cane 
Crd, Brocktono, Norwoodo,
Wolpole, Atholo ir kitų vie
tovių.

Pati svarbiausia mugė? 
programos dalis — skauti-

pasisekimu ir visų bendro
mis pastangomis ir susiklau-

, svmu.I *

Kiekvienas geras komu
nistas turi būti ir geras če
kistas.

Leninas

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DAL IMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL CO., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 152169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

ATOSTOGOS

PRANCIŠKONŲ 

VASARVIETĖJE 

KENNEBUNKPORTE, Me.

Pranciškonai maloniai 
kviečia visus lietuvius atos
togauti jų vasarvietėje Ken
nebunkporte, Maine.

Sezonas prasideda liepos
2 d. ir baigiasi rugsėjo 5 d.: liuojama sekmadieniais iš

Nuo liepos 2 d. iki 16 d. ir stoties WBUR 90.9 FM 
nuo rugpiūčio 21 d. iki rug- banga nuo 1:30 iki 2:00 vai.

jimas reikalingas pensijos rei
kalu.

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

J. Petraitis. Saalestr. 25 
4236 Hamminkeln i 

W. Germanv

Solženicinas ir kiti. Būtinai 
Įsigykite tą numeri. Kaina 
tik $3.50. Galite gauti Kelei
vyje.

’GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA 

Ši radijo programa trans-

sėjo 5 d. nuo kambarių duo
dama 20% nuolaida.

Prašoma registruotis 
anksto.

Informacijai adresas: 
Vasarvietės vedėjas, Fran- 

ciscan Mdnastery, Kenne
bunkport, Maine, 04046. 
Tel.: (207) 967-2011.

(15)

popiet.
Balandžio 10 d. — Latvių 

iš Į muzika: Alfreds Kalnini — 
ištraukos iš operos ”Banu- 
ta“, Leonarda Daine (mez
zo-sopranas) dainuoja iš
traukas iš Šuberto “Gulbės 
giesmės“, Balti jas kara ap- 
gabala štaba pūtėju orkest
ras.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina, $3, su tes

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojos apie pasaulinius lr lietuviškuosius 
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
varbia problema.

''NEPRIKLAUSOMA LIETUVA** yra dinamiška*. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbių bei idėja, 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

RADIJO PROGRAMA

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.

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

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 lietuviui 
turėjo siuvyklų Ealtimorčje 
41, Brooklyne apie 40. Bos
tone 28, Philadvlphijoje 20.

’ DRAUimMO agentcra
' Atlieka įvairių rūšių
; draudimus»
I Kreiptis senu adresu:

; BKONIS KONTRIM | 
S98 Broadway ?

So. Boston. Mass. 02127 *
Tel. AN 8-1761

I -
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

BALTK
TOURS
d©

♦ 1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos ' 

J ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje
| balandžio 24—gegužės 2 d. — $858; rugsėjo 18-26 d. — $838.} 
} spalio 9-17 d. — $826.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ 
ANGLIJĄ:

IR

} 1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos j 
} ekskursija į Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys LondoneJ

J birželio 25—liepos 10 d. — $1.253; liepos J 7—31 d. ___ $1,253
} SPECIALI KELIONĖ Į LIETI VĄ, VOKIETIJĄ, PRANCCZIJĄ: j

t birželio 8-22 dienomis }
' • i} 1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija j 
} j Kauną. 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — f 1.276.

Į nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;
pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, I^ondone ir Pary- * 
žiuje; }
ekskursijos, lagamino pervežimas.

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

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

‘Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.
1i

SLA SUSIVIENIJU! P
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

81-A—jau 80 metų taraavĮa lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau uup SEPTYNIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinš organizacija — 

duoda gyvybės apdraudę Ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teiki* 

patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHor.o dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti {vairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo f100.00 Iki IIC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdreudą — €a_ 

dovraaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokėtu 
člo metams.

SI.A—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidecta- 
Ks apdraudos mokestis $2.00 | metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas mfot-macijas. jeigu 
parašysite: ’V, ■**
Uthaaalan AManee sf America
$07 Wsat 30th Street. New York. N.Y. ioą«i
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Vietines žinios
Girdėsime akt. H. Kačinską

Dailusis žodis vis rečiau 
girdimas mūsų Įvairiuose 
renginiuose. Ji užgožia dai
na, atliekama dažniausiai 
solistu, tik retkarčiais cho- 
rų, oktetų ar kvartetų. O 
mūsų tautinės kultūros at
skleidimui, jos ugdymui ir 
lietuvybės stiprinimui ne
mažiau reikšmingas yra lie
tuviškas dailusis žodis, mū
sų poezijos ir prozos kūrinių 
meni-kas atlikimas.

Laisvės Vai po phvasarj- 
nis renginys balandžio 17 d. 
3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje sudaro šiuo požiūriu 
gražią išimti. Tai bus dailio
jo žodžio ir dainos vakaras. 
Jame programą atliks iški
lusis mūsų aktorius H. Ka
činskas, sol. P. Ragienė ir 
komp. J. Kačinskas.

Aktorius H. Kačinskas y-' 
ra gerai žinomas Bostono ir j 
apylinkės lietuviams. Savo 
laiku Bostone ir VVc-rcesteryį 
jis vedė dramos studijas, 
padėdamas žengti pirmuo
sius žingsnius jauniesiems • 
mūsų aktoriams, pats vaidi
no tokiuose atmintinuose; 

! pastatymuose, kai]) Vincas 
' Kudirka, Raudonasis vynas, 
Kalėdų giesmė ir kt., o taip 
pat dažnai Įvairiomis pro
gomis skaitė mūsų dailio
sios literatūros kūrinius. Po 
ilgos pertraukos jo pasiro
dymas Bostone kelia pagins-: 
tą susidomėjimą.

Laisvės Varpo renginy 
akt. Henrikas Kačinskas 
skaitys Vinco Mykolaičio- i 
Putino, Jurgio Blekaičio, 
Pulgio Andriušio, Justino į 
Marcinkevičiaus ir Antano 
Gustaičio kūrybą. Tai Įvai
rios nuotaikos ir formos kū-1

riniai. Ypač pažymėtinas 
savo dramatiškumu Min
daugo monologas pne Lie
tuvos žemėlapio (ištrauka 
iš J. Marcinkevičiaus "Min
daugas“ ir daug aktoriškos 
vaidibos reikalaujanti Ant. 
Gustaičio satyra "Gedimino
Trimailos Trejybė4*:

•;, •.

Pavasario vakaras visiems j

Bostono lietuvių studentų 
vadovybė praneša, kad jų 
rengiamas "Pavasario va
karas“ skiriamas ne vien 
tik jaunimui, bet visų amžių 
žmonėms.

Šdkiams gros tradicinio 
pobūdžio muziką gerai ži
nomas M. Habarek orkest
ras.

Todėl ne tik jaunieji, bet 
ii vyresnieji labai smagiai 
praleis laiką, atsilankę š. m. 
balandžio 10 d., Velykų sek
madieni, Į Naujosios Angli
jos akvariumo Discovery 
laivą.

Bilietai — tik po $6.00.
Dėl smulkesnių informa

cijų žiūrėkite i šiame nume
ry esanti platesni skelbimą.

Šokėjai ruošiasi N. Anglijos 

šventei

Balandžio 22-24 dienom 
Naticko aukštesniojoje mo
kykloje bus N. Anglijos 
33-ji liaudies šventė. Bosto
no lietuviu tautinių šokių 
sambūris, kuriam vadovau
ja Ona Ivaškienė, tose šven
tėse dalyvauja nuo pat jų 
pradžios. Jis dalyvaus šioje 
šventėje ir balandžio 23 d.

Į tas šventes susirenka 
tūkstančiai žmonių. Jų pro
gramoje būna tautiniai šo-į 
kiai, valgiai, liaudies mene 
parodos.

Lietuvių sambūris, ruoš
damasis šiai šventei, kartu! 
ruošiasi ir savo renginiui,! 
kuris numatytas gegužės 14 
d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu d-jos salėje.

Šležai Afrikoje j
Ona ir Albinas Šležai ko

vo 23 d. parašė laiškeli iš 
Maroko. Iš ten žadėjo vyk
ti i Ispaniją ir po 10 dienų 
grįžti namo.

NAUJI SKAITYTOJAI

Zigmas Snarškis iš Wor- 
cesterio per Eleną Juciūtę 
užsiprenumeravo metams 
Keleivi.

Norkūnai iŠ Dracut, Ma., 
vardinių proga užprenume- 
įavo metams Keleivi Irenai! 
Tylai iš Foxboro, Ma.

Šia proga sveikiname Ire
ną Tylą ir visas Irenas, lin
kėdami šviesiausių metų, o 
Norkūnams ir Elenai Juciu- 
tei dėkojame už talką. 

Kuncaičiai Pietų Amerikoj •

Elena ir Juozas Kuncai
čiai su ekskursija išnyko i 
Pietų Ameriką. Gris po tri
jų savaičių.

A. Andriulionis jau namie

Antanas Andriulionis po 
operacijos Miltonc ligoni
nėje sekmadieni grižo na
mo.

Po tokios pat operacijos 
Camey ligoninėje grižo na
mo ir savaneris-kūrėjas An
tanas Bartašiūnas.

Linkime abiem greičiau 
sustiprėti.

Čiurlioniečių koncertas

Š. m. balandžio 24 d. 3 
vai. po pietų Providence, R. 
1., Įvvks Čiurlionio ansamb
lio koncertas, rengiamas 
Rhode Island valstijos lietu
vių komiteto,

. . Bilietai gaunami Keleivy 
ir kitose lietuvių Įstaigose.

Į koncertą bus galima nu
vykti specialiu autobusu 
nuo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos namų.

Smulkesnes informacijas 
paskelbsime sekanti kartą. 

Pataisome klaidą

Vasario 1 d. Keleivio nr. 
5 padėkos už gautas aukas 
5 dol. grupėje parašyta ”J. 
Linkevičius, Sydney, Aust
ralija“, o turėjo būti: "J. 
Liaukevičius, Sidnev, Mani- 
toba, Canadoje“.

Už klaidą J. Liaukevičių 
atsipra šerne.

Nerasi medžio be sakos, t 
žmogaus — be ydos.

AR SKAITĖTE .
I

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, parašė buv. 

' Lietuvos nepanra-tas pa- 
' siuntinys ir Įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 

i Škirpa, 583 psl.. iliustruota,
irišta, kaina $15.00.

C
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio Įvadas), 
1 64 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko-
■nunizrnas (K. Kauskio), 47 

I įsi., kaina 25 centai

Juodojo pasaulio sukili-
į mas, parašė Stasys Michel- 
senas, 127 psl., kaina $2.00.

! psl., kaina $2.

Kryžuočių valstybės san
tvarkos bruožai, prof. J. Pa
karklis, 176 psl., kaina $2.00.

Sąmokslas prieš žmoniją, 
informacinė apžvalga, Vilius 
Bražėnas, 109 psl., kaina 

i $2.50.
Popiežiaus bulės, prof. F. 

Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00.
! Anglų novelės, 23 autorių, 
sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

tVORCESTLR. MASS. 
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. kuri siunčia 
•iuntinius tiesiog ii Worces
terio y Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis. Čia kai*
bams lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas. :: TRANS

Flood Sųuare 
3ardware C o.

Sar-.nixka* N. 1. ALEKNA 
vz$ east bro ad <v a t 
į«’.VTW t ON, MASS. 
TELEFONAS Ajš 8-414#

.Mesr- Dairi 
f'ocieros Sienoms

Stiklas Langams 
VUr'kte reikto enye oamaaM

Reikmenyti piure bariams 
ViaokH ftMfctal

ATLANTIC 

TRADING CO.

s

Telefonas: A N 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

i

IPfi DINIS 
OPTOME T RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWA¥ 

South Boston, Maas

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Msnoooeoooooooeeooooeeooeooaesioeooeooseoooaooooooooeog

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistas, Iipildome gydytojų n 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistisą.
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-6024

Noe I vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyros šventadienios tr eeksr. 

oooooooooooooooooooooooooooooosoobooooseeoooooooooa

H & T OIL CO., Inc.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkit*

268-4662

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Į: Vedėja —-

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & BsiMer

<9 Chnrch Street
JB. MUtoa, Msm.

Atiteku visos pataisymo, ramoa- 
to ir projaktarimo (Urbas U mu
ko ir ridate. gyvenamų namų lr 
Manio pastatų, pagal Jttsų reika
lavimo. Saukite visados fld • va
landų vakaro.

■**—*—eee———*
TEL, AN 8-2124

Dr. Anielia E. Rodd
(RUDOKTUTfi) 

OPTOM ETRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOI T H BOSTON. MASS.

I

1 we*see*«ee*v»«**e*e*eew**********
NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine.
I 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
***** —*»*

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistai

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys. Įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la. • 
bai tinka Kalėdų davanom* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

$6. Paštu nesiunčiame.

Apsilankykite*6®UTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir Įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALHfAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 Wesl 8roadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues , Wed. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

I
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO 

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

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

LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL
AM 1,420 KC iš WWEL ;į 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas Į

E. KARDELIENĖS DAINŲ' 
PLOKŠTELĖ

Į

Keleivio administracijoje į 
galima gauti Lietuvos ope-

i

ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

RAYMOND E. PELECKAS} 

GENERAL CONTRACTOR

Dengia stogus, deda vandens 
nutekamuosius vamzdžius, at
lieka namų vidaus ir lauko vi- 

I sų rūšių dailydės darbus.

• Įkainojimas veltui. Turi leidi 
: Į mą ir draudimą, šauktis va-

{ karais tel. 361-1610.
Paštu nesiunčiame. j.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Wor cesterio siun 
čiam įvairius siuntinius į Lieta į
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečios 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl į

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas k 

garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 yaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.

389 W. Broadaray 
So, Boston, Mass. 02127. 

TeL 268-0068




