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Sovietų žvejybos laivai net 53 kartus kovo mėnesį 

nusižengė JAV žvejybos įstatymams, bet Valstybės de

partamentas vis neleido jų bausti. Dėl tokio delsimo pasi

piktino kongresas, ir sudaryta komisija šios politikos prie

žastims ištirti.

Paskelbus 200 mylių pa
krančių zoną JAV teritori
niais vandenimis ir atitinka
mu Įstatymu nustačius sve
timiems laivams žvejybos 
taisykles, Pakrančių sargy
ba buvo Įpareigota daboti, 
kad naujieji nuostatai būtų 
vykdomi. Įstatyme yra nu
matytos ir bausmės: pra
džioje svetimam žvejybos 
laivui Įspėjimas, vėliau po 
$25,000 bauda už nusižen
gimą kiekvienam žvejybos 
taisyklių paragrafui, civili
nė ar kriminalinė byla su 
$50,000 bauda ar puse metų 
kalėjimo kapitonui, pagau
tų žuvų ir net laivo konfis
kavimas.

Nors apie JAV pakrančių 
vandenų teritorijos praplė
timą visoms valstybėms bu
vo iš anksto oficialiai pru^ 
nešta, bet Sovietų Sąjunga, 
atrodo i tai visai nekreipė 
dėmesio. Pakrančių sargy
bos pranešimu, tik kovo mė
nesi sovietų žvejybos laivai 
net 53 kartus pažeidė JAV 
teritorinių vandenų zoną ir 
paskelbtus žvejybos Įstaty
mus. Taigi atrodo, kad ne 
lik praeitą savaitę, bet jau 
daug anksčiau sovietu žve
jybos laivai turėjo būti su
laikyti ir nubausti. Deja, ir 
Įstatymai ne visus lygiai 
kanda...

Pasirodo, apie sovietų lai
vų nusižengimus nuo pat 
pradžios Valstybės departa
mentas būdavo painfor
muojamas, bet iš ten vis at
eidavo Įsakymas dar tų lai
vų neliesti.

Pavyzdžiui, kovo 28 d
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Šitaip dalykams užsiaštri
nus, prez. Carteris po- gero
ko delsimo davė Įsakymą 
sargybai sulaikyti sovietų 
"brakonierius“ Taras Šev
čenko ir Antanas Sniečkus, 
kurie praeitą savaitę buvo 
atsivaryti i Bostono uostą, į

Antanas Sniečkus yra lai-1 
vas -šaldytuvas, 503 pėdų 
ilgio, aptarnaujamas 63 Įgu
los narių. Jis surenka žuvis 
iš kitų žvejybos laivų, jas 
atitinkamai paruošia ir šal
do. JAV inspekcija laive ra
do 111 metrinių tonų žuvų, 
iš kurių 16 tonų atėmė, nes 
buvo sužvejotos neteisėtai. 
Kadangi Antano Sniečkaus 
"motininis uostas“ yra Klai
pėda, tai gal jo Įguloje buvo 
ir lietuvių. Šis laivas dabar i 
paleistas, o- Taras ševčenko 
dar laukia teismo.

Abu laivai Bostono uoste 
buvo labai saugojami, ma
tyt, bijant, kad nepasikar
totų naujo Simo Kudirkos 
šuolis Į laisvę.

Šie Įvykiai vis dėlto Mask-
vą paveikė, ir, kaip rašo ba
landžio 14 d. sovietų oficio
zas Izvestija, sovietinių lai
vų kapitonams jau duotas 
isakvmas griežtai laikytis
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Viršuje — Čiurlionio ansamblis- mišrus choras, liaudies 
muzikos instrumentų orkestras ir tautinių šokių šokėjai. 

• Apačioje — šokančių grupės: J. Kavaliūnaitė, Janulytė, 
i R. Aukštuolis. t
t

į Juos visus matysime ir girdėsime balandžio 30 d. 3 vai. 
popiet Veterans Memorial auditorijoje Providence, R. I., 
o tos dienos rytą 10 vai. ansamblis lietuvių parapijos

Kas šiam koncertui dar neturi bilieto, galės jį gauti prie 
' įėjimo į auditoriją. Kaina $5.00.

73-TTEJI METAI

PREZ. CARTERIO 

MIELĖS

KOMUNISTAMS

i Prez. Carterio naujoji užsie- 
j nio politikos linija, nors ji 
’ dar ir nėra pakankamai iš
ryškėjusi, savo "nesikišimo" 
ir "lygių žmogaus teisių“ 
principu priduoda ir pasau
lio komunL-Cniams sąjū
džiams šiek tiek mielių.

i Pavyzdžui, JAV ambasa- 
i doriaus Jungtinėse Tautose
(___ a parei Kimas

Kubos kariuomenės daliniai 
grąžino Angojoje pastovu
mą, JAV menka parama 
komunistinių partizanų puo
lamai Zairei, bet kokios re
akcijos vengimas, kai apie 
200 Kubos karinių "patarė
ju" Įsikraustė i Etiopiją, jau 

erckai padidino sovietu ir

• Young kad

bažnyčioje (550 Smith St.) giedos A.'Mikulskio sukurtas 1 aplamai komunistų apetitą 
lietuviškas mišias. j- Afrikoje.

Dėl JAV "demokratinės 
Įtakos" ir lygių teisių reika- 

Providence, Bostono, Worcesterio, Hartfordo ir kitų vie- ! 'avimo Ispanijos vyriausybė 
i tovių lietuvia neturėtų praleisti šitokios retos progos pa-
Į matyti ir išgirsti tokio aukšto meninio lygio kolektyvą.

pc 38 metų legalizavo ko
munistų partiją, o dėl to ne- 

: paprastai sustiprėjo kraštu- 
} tūlių dešiniųjų teroras, ku- 
i ris gali nuversti ir dabartinę 
i karaliaus vyriausybę.
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Carteris žada

amnestiją
Prezidentas Carteris, for

muodamas savo imigracijos 
politiką, žada paskelbti am

JAV Įstatymų šio krašto te- nesti ją be leidimo JAV gy
venantiems asmenims. Tojiritoriniuose valdenyse.

Izraelio Rabinienę 
nubaudė $27,000

Izraelio teismas premje
ro Rabino žmoną Leą nu-į 
baudė $27.000 už tai, kad! beatvyktų. 
ji nuslėpė žinią apie JAV 
banke laikomus pinigus.

Pagal Izraelio Įstatymus

J’o.s tik nesudegė
lietuvių mokykla

Edv. Meilus mums prane
šė telefonu, kad balandžio
17 d. apie 10 vai. ryto V or-į gįs Petrauskas, gimęs 1886 
eesteryje kilo negyvenama-j m balandžio 6 d. Garliavos 
me name gaisras, nuo kurioj yaisč„ Kauno apskr.

amnestija paliestų kelis mi- užsidegė kiti namai. Sudegė j 
lionus žmonių, daugiausia 3 trijų aukštų namai, ir pe 
meksikiečiu.

Bet kartu būsią imtas’ 
griežtesnių priemonių, kad 
tekiu asmenų i JAV mažiau

Pakrančių sargyba sulaikė draudžiama laikytį pinigus

šiuo metu daugiausia ne
legalių imigrantų dilba pie
tinių valstijų žemės ūkyje.

Vilniuj mirė aktorius Dr. J. K. Valiūnas 
J. Petrauskas jau namie

Italijos komunistai, rem
dami krikščionis demokra
tus, Amerikos akyse darosi 
ilgi beveik balti

Balandžio 5 d. Vilniuje 
mirė dramos aktorius Jur-

Velionis i Lietuvos teatrą
30 žmonių liko be pastogės.!?,1^?. ^au dgoxai daly\a\ę>| 

. _ . j Rusijos teatruose. Jis nuo j 
Didelis pavojus grėsė lie- 1905 m pradėjo dainuoti1 

ir vienuoly-1 Glazunovotuvių mokyklai
nui, kuriuos nuo sudegusių Į pgS chore, 
namų teskyrė vos 10 pėdų 
atstumas.

Manoma, kad 
dariu darbas.

Vyriausiojo Lietuvos Iš- 
! 'aisvinimo Komiteto pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas po 
sunkios operacijos jau grižo 
namo, dar tebėra silpnas 
bet sparčiai sveiksta.

Vlike jo pareigas eu.a vi
cepirmininkas prof. dr. tiro

nus Nemickas.
ukrainiečių tru- 
o po metų jau j 

kaip solistas darbavosi rusui'
ir nlrrainioėiii ^noronin imi. įJUfKJĮ

H lankėsi aukšti

Regimai stipt ėja ir Prar- 
, cūzijos komunistai, nes ton 
irgi jaučiama, kad Amerika
dėl to labai nesijaudina.

Aplamai, kai kurie Vaka
rų Eui: oos diplomatai jau 
naro išvadą, kad Carteriui 
gal būtų priimtinos ir NATO 
sąjungoje kai kurios komu
nistinės Europos vyriausy
bės, jeigu tokių atsirastu, 
prieš ką kietai priešinosi 

i Kissingeris

sovietų laivą Geroj Eltigen, 
kuris buvo nusižengęs net 
septyniems žvejybos Įstaty
mo nuostatams, bet Valsty
bės departamentas liepė ji 
paleisti. Balandžio 2 d. bu
vo sulaikytas Jukhan Sutis- 
te, bet vėl Įsakyta paleisti. 
Balandžio 4 d. Valst. depar
tamentas Įsakė paleisti su
laikytą sovietų laivą Sovre- 
mennij. Panašių Įvykių būta 
daug.

Pagaliau i šią Valst. de
partamente veiklą atkreipė 
dėmesį kongresas. Iškilo 
klausimas, ar Valst. depar
tamentas ir Valst. Sausumo 
Taryba turi teisę žvejybos 
klausimų sprendimą atimt
i s Pasienio sargybos kom
petencijos ir paversti ji už
sienio politikos reikalu. Tai
gi i-kilo konstitucinis gin
čas. kuriam spręsti sudaryta 
speciali kongreso komisija.

užsienyje. Rabinai aiškino 
si, kad jie turėjo JAV są-l 
skaitoj likusius kelis tūks
tančius iš tų laikų, kai Ra
binas buvo Izraelio ambasa
dorium Washingtone.

Toks aiškinimasis nieko 
nepadėjo. Rabinui teko at
sisakyti net kandidatuoti i 
premjerus, o Rabinienę teis
mas nubaudė 250,000 Izra
elio svarų (apie $27,000). 
Mažesne suma bu\o nu
baustas ir Rabinas. 

Havajuose mirė 
A. .lenkins

Baigiant ruošti laikraštį. 
Natalija Stilsonienė iš Nevr 
Yorko telefonu pranešė, 
kad balandžio 12 d. Hava
juos mirė Antanas Jenkins-• 
Jankauskas, buvęs uolus* 
Keleivio bendradarbis, siu-j 
vėjų unijos veikėjas, sulau-* 
kęs net 93 metų amžiaus.

Senas Keleivio skaitytojas ir didžiausias jo rėmėjas

JONAS BARTAŠIUS

mirė 1977 m. balandžio lt d. rytą St. Francis ligoninė
je. Hartforde. (onn.. o balandžio ,16 d. palaidotas Poli- 
sado kapinėse. Windsore. ( onn.

ir ukrainiečių operečių gru- 
tai pikta- pėse, mobilizuotas vaidino 

} karių grupėse, o vėliau — 
Į Stavropolio teatre.

1921 m. grįžęs i Lietuvą,
buvo priimtas i Valstybini 
teatrą, kuriame yra suvai
dinęs apie porą šimtų vaid
menų.

Jis buvo pirmasis dalyvis 
ir garsiųjų Linksmųjų Bro
lių trejukės (V. Dineika. H. 
Kačinskas), ilgus metus da-

| vusios aktualią programą 
per radiją. Sakoma, kad tas 
kolektyvas dar nepamiišta.- 
ir šiandien.

Išėjęs Į pensiją, velionis 
dar daug metų dalyvavo fil
harmonijos renginiuose ii 
rėmė saviveiklos kolektyvus

Nebe gausim dovanų 
po $50

Prez. Carteris buvo žadė
jęs kiekviena mokesčių mo
kėtojui grąžinti po $50. bet 
dabar pakeitė nuomonę ir 
to pažado atsisakė.

J Tuo tarpu Sovietų Sąjun- 
! goję ir jos satelitiniuose 

šiomis dienomis per Xevv| Rastuose tos žmogaus teisės 
Yorką i Lietuvą i-vyko Lie-|(lal ia')IaU varžomos

komunistų parri es 1 n?xikisirno politikątuvos
centro komiteto sekretorius

1 Algirdas Ferensas, Vilniaus 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Algirdą* Vileikis ii 
komunistų partijos Kauno 
sekietorius Vladislovas Mi- 
kučianskas.

nesapnuojama.

P-askuumeji 
(Los Angeles, 
VYashingtone, Boston* 
kėsį su 16 asmenų ek: 
a.

o apie 
ret ir

Taigi, kai kurie Vakarų 
politiniai komentatoriai jau 
sako. kad Cartero "morali
nė" užsienio politika dau
giau kenkia JAV sąjungi- 

< ninkams negu priešams, nes
du JA\-se! Biblijoje surašytomis dory- 

( hieagoje. bėmis dar niekas komunis- 
an’, tų neįveikė ir neįveiks.

ursi- j 
j

Maskva protestuoja
lėl Dr. Živago

Maskva pareiškė protestą

Rrazinską nutarė 
deportuoti

Balandžio 11 d. 
j Imigracijos tesmas 
Algirdą Bražinską

Bo<t ne 
nutarė

dėl JAV Maskvos ambasa-i*"1 ^77 ™«*»'***l dePorB 
loję privačiai rodomu filmui^011' bel: kaį -*amrea- 

živago ir Mergaitė išl^s pavo.ųts buri isti-emtam.
■ jis gali vėl kreiptis 1 teismą,
■ ir jo byla vėl bus sva..-toma. 

Pirmąjį filmą daug kas*
via matė. o antrasis vaiz-1 Jo tėvo byla bus svarsto- 
duoja amerikiečo korespon-j *ia balandžio 21 Nevv Yor-

Dr. 
Petrovkos.

dento ir į kaitės meile. jke.
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TARYBINIS BALANDŽIO PIRMOSIOS 
IŠRADIMAS

Reikia pripažinti,-kad mūsų tarybiniai tautiečiai taip 
pat mėgsta pajuokauti ir yra pakankamai išradingi. Ži
noma, mes čia nesiryžtame kalbėti nei apie kalbininkų 
išrastą tikrai gražų motininės kiaulės terminą, nei apie 
maistininkų Lietuvoje sukurtą žuvinę dešrą be ašakų ir 
prie jos 100 gramų "sfcopkę", kuri žmogų staigiai paver
čia patriotiniu ir kovingu "Didžiosios Tėvynės“, piliečiu. 
Visa tai yra gryni niekai prieš "Liteiatūros. ir Meno" 
astrofizikų š. m. balandžio 1 dienos proga (o gal ir Spa
lio revoliucijos garbei) i-rastą "retrofilmo aparatą", ku
riuo galima filmuoti praeitį. Principas paprastas: apara
tas pagauna ir sustiprina po šimtmečių grįžtančias švie
sos bangas, ir gali matyli ekrane net tolimos praeities 
istorinius Įvykius...

Atleiskite, mes čia neaiškinsime to "L. ir M." išras
to stebuklingo aparato sudėtingos konstrukcijos, nes 
reikia dar palaukti kitų metų balandžio pirmosios, kol 
jis bus dar patobulintas sovietinių šnipų iš Amerikos pa
vogtomis didesnės precizijos dalimis. Įdomu tik tai, kad 
Lietuvos fizikai jau retrofilmavo 1236 m. įvykusi Saulės 
mūši ir Žygimanto Augusto dvaro įvykius. Gaila, kad 
tiktai tiek.

O mes iš savo pusės pasiūlytume maloniems Lietu
vos tarybininkams "Didžiosios Tėvynės" meilei padidin
ti — atkreipti savo- stebuklingojo retrofilmo vyzdį dar 
ii- į tokius istorinius įvykius:

Retrofilmuoti senovinės Lietuvos padalinimo dramą 
ir rusų kariuomenės laukinį siautėjimą Vilniuje.

Iš arčiau pro tąją "spaktyvą" žvilgtelti, kaip Murav
jovo įsakymu buvo kariami 1863 metų sukilimo dalyviai. 
Tada galima būtų palyginti senoviškąjį opozicijos malši
nimo metodą su dabar KGB praktikuojamu pažangiuoju.

Turėtų būti įdomus ir Kražių skerdynėse rusų kazokų 
parodytas antireliginės akcijos pavyzdiys, iš kurio galima 
irgi šio to pasimokyti dabartiniams aktyvistams.

O ar kartais negalėtų iškilieji fizikai leisti ir Lietuvos 
jaunajai generacijai pro aną žiūroną betarpiškai pažiūrėti 
ir į 1939 metais Molotove ir Ribbentropo pasirašomos Hit
lerio ir Stalino sutarties turinį, kuriuo Lietuva buvo "iš
laisvinta" iš Nepriklausomybės ir "savanoriškai" pri
glausta prie matuškos Rusijos krūtinės?

Na, o ar nevertėtų ir patiems mūsų kietiesiems ko
munistams ta retrofilmo neklystančiai *praeitį atkurian
čia akimi užfiksuoti šlovingai ateičiai kada. kur, kokiose 
aplinkybėse ir kurių enkavedistų automato paspaudimu 
buvo sušaudyti didžiai nusipelnę lietuviai partiečiai ge
nerolai Uborevičius, Putna, aktyvistai Aleksa Angarietis, 
Karolio Požėlos žmona Katrė Matulaitytė, Vinco Kapsu
ko žmona Elena Tautkaitė ir ilga eilė kitų. panašiai nusi
pelniusių komunistų partijai?

Be to, tuo savo retrofilmu tarybiniai propagandis
tai, turėdami gerą valią, galėtų patikrinti ir žydų egze
kucijas nacių okupacijos metu, — ar ten tikrai prie kulko
svaidžių stovėjo Vlikas, Altą, Balfas ir Lietuvių Bendruo
menė, kaip dabar jų mėgstama šias organizacija? kaltinti.

Teisybę sako "Literatūros ir Meno" reporteris Dau
mantas Šalnys, kad — "Išradimas, atrodo, taps neįkaino
jama parama teisingumo oiganams. Nuretrofilmucti įvyk- 
dytą nusikaltimą bus visai nesudėtinga". Deja, bet tada 
ir "blatininkams" ateis juodos dienos. Gal net ir Šalniui?

Taigi ačiū šlovingiems Vilniaus fizikams ir astrofi- 
zikams už tokį nors ir "aprilinį" išradimą. Gal kada nors 
tuo retrofilmu ir mes galėsime pasinaudoti — atkurti 
Rainių miškelio, Praveniškių, Panevėžio, Červenės ir kitų 
istorinių žudynių vaizdus ir pamatyti, kurie tarybiniai he
rojai tuos nusikaltimus įvykdė.

GRUODŽIO 17-JI ANGLU AKIMISZ

Lietuvos istorijos tyrinėtojas suras kada nors D. 
Britanijos užsienio reikalų ministerijos archyve vieną 
iš turtingiausių dokumentų rinkinių nepriklausomos Lie
tuves istorijai. Kiekvienu klausimu medžiaga yra sumk-. 
ta iš įvairių šaltinių: diplomatinių pranešimų, įvairių 
kraštų vyriausybių pareiškimų, spaudos informacijų ir 
kt. Pačių anglų politinės analizės, kaip atrodo, buvo 
objektyvios ir palankios Baltijos kraštų nepriklausomy
bei, bent kol tos valstybės buvo nepriklausomos.

Bemaž per visą Baltijos respublikų nepriklausomy
bės laikotaipį D. Britanija turėjo bendrą pasiuntinį vi
soms trims valstybėms. Jo būstinė buvo Rygoje, o Kau
ne ir Taline buvo tik konsulai. 1926 metais, kada įvyko 
garsusis sukilimas, D. Britanijos pasiuntiniu Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai buvo Sir T. Vaughan. Apie sukilimą 
Lietuvoje gruodžio 17 d. jis gavo žinių iš Latvijos už-

. sienių reikalų ministerijos ir tuoj pat išskubėjo į Kauną 
įvykio ištirti. Į Lietuvos laikinąją sostinę jis atvyko 
giucdžio 18 d. 5 vai. ryto.

Kaip jis savo XII. 18 d. pranešime aprašo, Kauno 
stotyje jį pasitiko Lietuvos karininkas, kuris automo
biliu nuvežė jį į jo butą. Sukilimas įvykęs giuodžio 17 d. 
3 vai. ryto, kai kariuomenės dalinių vadai buvo suva
žiavę į Kauną pasveikinti prez. K. Griniaus jo 60 metų 
sukakties proga. Sukilimui1 vadovavęs maj. Plechavičius, 
kar. Skorubskis ir Petruitis, užnugary buvęs pulk. Dau
kantas. Nuvertus Sleževičiaus vyriausybę, gruodžio 17 d. 
buvo sudarytas naujas min. k'abinetas: Voldemaras — 
min. pirm. ir užs. reik. ministeris, Merkys — krašto aps. 
min., Karvelis — finansų ministeris, Bistras — švietimo 
ministeris.

Pagal Sir T. Vaugham pravestus tyrinėjimus, suki
limui buvusios kelies priežastys: sunki kra to ekonomi
nė padėtis; prof. Čepinskio mokyklų įstatymo projektas, 
kuris leistų Lietuvoje atidaryti 60 lenkų mokyklų; ne
pasitenkinimas pasirašytu Sov. Sąjungos - Lietuvos ne
puolimo paktu; sumažinimas karinio biudžeto, kuris 
reikštų atleidimą daugelio karininkų ir sumažinimą al
gų likusiems, ir pagaliau — vyriausybės politinė linija 
dvasiškijos atžvilgiu. Sleževičiaus vyriausybė ketino nuo 
1927 m. sustabdyti algas kunigams, o socialdemokratai 
reikalavo sumažinti 25G krašto apsaugos biudžetą. Bri
tų pasiuntinys žiūrėjo skeptiškai į laikinosios karinės 
valdžios tvirtinimą, kad vyriausybė buvo nuversta, nes 
ji "ruošėsi parduoti mūsų tėvynę bolševikams ir svetim
taučiams".

Pasklidus gandams, kad Lietuvoje gali kilti represi
jos prieš tautines mažumas — vokiečius, žydus ir len
kus — pats Britanijos užs. reik ministeris Sir Austen 
Chamberlain pasiteiravo pas Lietuvos pasiuntinį Londo
ne apie padėtį Lietuvoje. Po to jis padarė užrašą: "Ti
kiuosi, kad, kaip užtikrino man Sidzikauskas (ar kaip 
ten jo pavardė, tur būt, klaidingai užrašiau), naujoji vy
riausybė bus liberališka". (Nors Sidzikausko pavaldė 
taisyklingai užrašyta, bet tuo laiku Lietuvos pasiuntiniu 
Londone buvo E. Galvanauskas. Matyt, Sidzikauskas 
tuo laiku buvo plačiau žinomas diplomatiniuose sluoks
niuose. -J. V.).

Kaip rodo ištraukos iš Lietuvos dešiniųjų partijų 
spaudos, sukilimo išvakarėse piktus straipsnius prieš 
liaudininkų - socialdemokratų vyriausybę spausdino 
"Tautos Valia", "Rytas" ir "Lietuva". Ši pastaroji 1926 
m. lapkričio 14 d. įdėjo vedamąjį, kurį vėliau pacitavo 
Maskvoje leidžiamas "Komunistų Internacionalas" Nr. 
16. Jame buvo puolamas Sov. Sąjungos - Lietuvos ne
puolimo paktas, pasirašytas Maskvoje 1926 m. rugsėjo 
28 d. Straipsnyje tarp kitko buvo pasakyta: "Būtų žy
miai sveikiau, jeigu mūsų vyriausybė orientuotųsi ne į 
Rytus, bet į Vakarus ir įsijungtų į tų valstybių grupę, 
kuri, Anglijai vadovaujant, ruošiasi jungtinėmis jėgomis 
nukirsti raudonajam bolševizmo slibinui galvą".

1926 m. gruodžio 30 d. Sir T. Vaughan pranešė sa
vo užs. reik. ministeriui, kad Latvijos užs. reik. ministeris 
■(socialdemokratas) gavęs žinių iš Lietuvos socialdemo
kratų partijos. Pranešime sakomą, kad keletą savaičių 
prieš sukilimą LSDP konferencija priėmė rezoliuciją, pa
gal kurią turėtų būti pradėtos derybos su lenkais Lenki
jos 1925 m. priimtomis sąlygomis tikslu atidaryti geležin
kelio ir vandens kelio tranzitą per Lietuvą ir priimti Len
kijos konsularinį atstovą. Sukilimo išvakarėse Sleževi
čius jau ruošėsi pradėti tas derybas. Per sukilimą Sleže
vičiui buvo grasinta kalėjimu ir mirtimi, jeigu jis nepasi
rašytų atsistatydinimo pareiškimo.

Ankstyvesniame pranešime Sir T. Vaughan nagri
nėja naujosios Lietuvos vyriausybės legalumą. Pagal Lie
tuvos konstitucijos 41 str., Respublikos Prezidentui iš
rinkti reikia seimo atstovų absoliučios daugumos. Tuo 
tarpu Smetona buvo išrinktas 38 balsais iš 41 dalyvavu
sių. Liaudininkams ir socialdemokratams nedalyvaujant 
posėdyje, iš 85 seimo atstovų tik 38 pasisakė už Smetoną. 
Taigi respublikos prezidentas išrinktas neteisėtai. Sukili
mo priežastis buvusi ne krašto saugumas, kaip aiškina 
sukilėliai, bet finansai. Krikščionių demokratų partija, 
kuri prisidėjo prie sukilimo, yra geriausiai organizuota, 
bet sąžiningumo atžvilgiu ji negali lygintis su nuverstąja 
vyriausybe.

VASARA VLIKE

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ieško 
dviejų jaunuolių (tarp 18 ir 
30 m.) dirbti Vliko būstinė
je šią vasarą.

Būstinė vra
Vilkas užmokėtų už jų ke-

. liovės i vieną pusę.
i

į Atlyginimas — $150 sa- 
! vaitei (30 valandų).
! Talkininkai turi mokėti 

gerai kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai bei lietuviš
kai.

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS . a

DEMONSTRACIJA, KURIOS NEBUVO

Š. m. balandžio 12 d. 
New erke. i J A V-bių Pakrančių sargyba

į Bostono uostą atsivarė lai
vą, vaidu "Antanas Snieč
kus", sučiuptą už viršnor- 
minį žvejojimą Amerikos 
žūkliniuose vandenyse. Die
na anksčiau tuo pačiu pa
grindu Bostonan parsivary
tas ir kitas sovietų laivas— 
"Taras Ševčenka". Šitoks 
viešas sovietiškosios žvejy-

bus trečia iš ei- sukom promita vimas —
nemaža sensacija.

Ši vasara 
lės, kai Vlikas samdo jauni 
mą vasaros darbams.

Norintys kandidatuoti 
pra’omi apie tai laišku pra
nešti Viktorui Nakui (1668 
Bovvers Avė., Rirmingham, 

' Mi. 48008) iki š. m. balan- 
• džio 29 d. Kartu su laišku 
turi būti trumpas gyvenimo 
aprašymas.

Viktoras Nakas,

PLJS vicepirm. politikai

BAIGIAMAS ANTRAS 

DIDELIS DARBAS

Prieš kelerius metus Juo
zas Kapočius baigė leisti 36 
tomų Lietuvių Enciklopedi
ją ir po kurio laiko pradėjo 
ieisti 6 tomų Encyclopedia 

J Lituanica, kuries šiomis die- 
į nomis išėjo penktasis 574 
' puslapių tomas, kuris pra
dedamas raide S ir baigia
mas U. Kaina $20.

Jį redagavo Simas Sužie
dėlis ir dr. Antanas Kučas, 
jų. asistentai — Rita Kapo- 
čiūtė ir Mykolas Drunga.

Šiais metais norima išleis-

vyriusybė ketina užvesti at
sakingiems sovietų pareigū
nams.

6. Ta pačia proga Ameri
kos lietuviai prašo prez. 
Carterį šiuos Lietuvos oku
pacijos ir aneksijos neteisė
tumo bei nepripažinimo 
principus iškelti ir ateinan
čioje Belgrado konferenci
joje.

Nors demonstracijai pa
siruošti buvo likę tik dvi 
nepilnos dienos, ji' įvyko, 
sutraukusi per 200 lietuvių 
ir beveik toki pat skaičių 
kitų, jų tarpe daugelį ukrai
niečių. Kaip žinia, demonst
racijos rengėjai lietuviai sa
vo pastangas koordinavo su 
ukrarinieeiais, kurie taip 
pat suprato reikalą jų di
džiausio poeto vardu pava
dinto laivo atsivarvmo pro
ga iškelti savo laisvės bylą. 
Be oficialiu prakalbu, praei

Pajutusi, kad čia gali bū
ti paranki proga ir mūsų 
lietuviškosios bylos primi
nimui viešumai, Bostono 
lietu.ių politinė vadovybė 
(ALTos, L. Bendiuomenės,
VLIKo ir kitų organizacijų 
atstovai) bematant susirin
ko posėdžio. Posėdyje ap
svarstyti veiksmingiausi pa
sitaikiusios pregos išnaudo
jimo būdai. Nutarta tos pa
čios savaitės 15 d. surengti
Bostono krantinėje (kaip J įninilri specialiai
galima arčiau Pakrančių 
sargybes bazės) lietuvių de
monstraciją su plakatais, 
kalbėtojais ir lapelių dali
nimu.. Demonstracijos tiks
las iškelti sekančius punk
tus:

viai ir ikiti amerikiečiai 
la

peliais ir kitais su mūsų tau
tos likimu supažindinan
čiais leidiniais.

1. Sučiupto laivo par»adi- 
Į nimas ne "Antanas Snech- 
kus“, kaip jį rašo lietuvių 
kalbos integralumui nejaut
ri amerikiečių žinių tarny
ba ir ją informuojantis so
vietinis personalas, o "An
tanas Sniečkus“.

‘ 2. "Antano Sniečkaus"ti ir paškutiniji tomą. .
Nemokantiems lietuvių!nam^ uostas Yra Klaipėdo-

kalbos, o norintiems gauti Paklausančioje Lietuvos
teisingu žinių apie Lietuvą 
tai labai vertinga dovana. 
Tėvai ir seneliai, kurių vai
kai h- vaikaičiai jau nebe
kalba lietuviškai, turėtų tą 
enciklopediją jiems pado
vanoti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lithuania: ThcniOutpost

of Freedom by dr. Constan-

tine R. Jurgėla, 388 psl., 
kaina $15., išleista Lietuvos 
Šaulių s-gos lėšomis, bend-

respublikai, kurią, kap ir ki 
tus nepriklausomus kraštus, 
neteisėtai okupavusi Sovie
tų Rusija.

3. Šios Sovietų Rusijos į- 
Įvykdytos aneksijos ir tebe- 
1 vykdomos okupacijos pa
kartotinais pareiškimais nė
ra pripažinusi Jungtinių A- 
merikos Valstybių valdžia.

4. "Antano Sniečkaus" 
laivą pastatė ir aptarnauja 
Lietuvos darbo liaudis, ne
teisėtos okupacijos pagrin

radarbiaujant su Valkyrie! f'‘u neteisėtai išnaudojama 
Press, Ine., 2135 Ist Avė. imperialistinės Sov. Sąjun
South, St. Petersburg, Fla. 
33712.

Tai brangi dovana tiems,

gos vyriausybės ir jos oku
pacinių organų.

kurie negali lietuviu kalba , 5' T“<iėl ,kl?m«s
„„.Vattv* «„i. t,.,m, Amenkcs piliečiai, kaip ir

JAV-bes nuolatinepaskaityt apie mūsų tautos 
kančios kelius. Knygoje 
daug iliustracijų, ilgas lite- 

‘ratūres sąrašas.
Ieškodami dovanos kita

taučiams ar savos kalbos 
nemokantiems .lietuviams, 
nepamirškite šios dr. K. Jur- 

* gėlos knygos.
r

į 200,000,003 and Lithuania

gyven
viete pasirinkę Lietuvos 
Respublikos piliečiai, reika
lauja, kad šitie teisiniai fak
tai, išdėstyti antrame, tre- 

i čiame ir ketvirtame punk- 
1 tuose, būtų užrekorduoti ir 
visose kriminalinėse bei ci
vilinėse bylose, kurias JAV

Sovietif spauda dėl sukilimo Lietuvoje kaltino len
kus, vokiečius ir anglus. Tai buvęs sąmokslas, siekiant 
sudrumsti rusų • lietuvių santykius, pasirašius nepuolimo 
paktą. Po gruodžio 27 d., kada Kaune buvo sušaudyti 4 
komunistai, Maskva pradėjo pulti ir naująją Lietuvos 
vyriausybę. Tada Britų pasiuntinys Maskvoje Sir R. 
Hodgson telegrafavo į Londoną, ragindamas užs. reikalų 
ministerį perspėti Lietuvos vyriausybę dėl galimų pasek
mių, jeigu komunistai bus ir toliau teisiami. Tačiau, Sir 
A. Chamberlaino nuomone, į Lietuvos vidaus reikalus ne
dera kištis.

(Nukelta j 3 ps!.)

f by Algirdas Gustaitis, 
psl., kaina $1.50.

šio leidinėlio pirmoji lai
da išėjo 1971 m. ir susilau
kė palankių Įvertinimų. Ant
rąją laidą išleido Lietuvių 
Dienos. Leeidinėlis labai'631 psl., išleido Susiveniji- 

mas Lietuvių Amerikoje, 
kaina su persiuntimu $6. 
Gaunama adresu: Lithua
nian Alliamce of America, 
307 W. 30th St., New York, 
N. Y. 10001.
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tinka jaunimui ir kitatau
čiams. Leidėjo adresas: 
Lietinių Dienos, 4364 Sun- 
sėt Blvd., Los Angeles, Cal. 
90629.

Susivienijimas Lietuvių!

Amerikoje (1886 - 1976).j

Tai tos organizacijos 90 me-!
tų istorija su santrauka ang-

lų kalba. Parašė Vytautas 
Sirvydas, Antanas Diržys ir 
Algirdas Budreckis, techni
kinis tarėjas Jonas Valaitis, 
atsakingasis redaktorius Po
vilą s P. Dargis, iliustruota,

Garbi ož pinigu*

Abu didieji Bostono laik
raščiai demonstracijai pa
skyrė gana nemažai vietos 
— vienas trečiame, kitas 
ketvirtame puslapyje. Tilpo 
ir nuotrauka, kurioje buvo 
matyti plakatas užrašu "Ru
sai — lauk iš Klaipėdos!“ 
Tą patį vakarą trys televiz- 
jos kanalai taip pat paminė
ję demonstracijos faktą, 
vienas parodydamas iš jos 
vaizdų, kuriuose švystelėjo 
plakatai: "Sovietai grobia 
lietuvių laivus“, "Rusai — 
rankas šalin nuo Lietuvos 
laivu!“ ir "Laisvės Lietu
vai !“.

Galima daryti išvadą, kad 
taip netikėtai atėjusi proga 
Bostono lietuvių buvo suma
niai bei deramai išnaudota 
Lietuvos laisvės bylos pro
pagavimo labui.

* * *
Žinoma, kaip jau bent 

mūsų bosteniškiai skaityto
jai bus atspėję, visa taigas 
aukščiau pasakyta — fanta
zija. Tiksliau pasakius, ne 
visai viskas: kad tokio laivo 
esama, kad jis iš Klaipėdos, 
kad Klaipėda turi priklau
syti nepriklausomai Lietu
vai, o ne sovietinei Maskvai, 
ir kad tą nedorai vairuoja
mą laivą sučiupo amerikie
čiai, — vis tesybė. Bet kad 
mūsiškiai vadovai į šią pa
dėti būtų veikiai reagavę 
aukščiau minėta prasme — 
čia tai jau tikra fantazija...

O būtų galėjus nebūti 
fantazija. Būtume galėję to
kios progos nepražiopsoti. 
Demonstracija, ar kokia 
nors kita atitinkama lietu
viškojo reikalo reklama 
būtų galėjusi įvykti, jeigu...

Jeigu mūsų politinė vado
vybė, veiksnių valdybos, bū
tų sąmoningesnė, žvalesnė, 
paslankesnė. Arba. jei prie 
veiksnių valdybų veiktų 
nuolatiniai politiniai akty
vai su vieninteliu ir specia
liu uždaviniu greitai rea
guoti į nepramatytus politi
nius įvykius.

Jeigu į Lietuvos laisvini
mo darbą žiūrėtume politiš
kai • aktyvistiškai, o ne val
diškai - reprezentaciškai...



Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 16, 1977 m. balandžio 19

'Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuviai restauruoja 
Kremlių

Jau keleli metai Maskvos 
Kremliuje vyksta dideli res
tauracijos darbai. Restau
ruojami archntektūros pa
minklai, tvarkoma aplinka.

Lietuvos mūrininkai res
tauravo Kremliaus sieną 
ties Nežinomojo kareivio 
kapu. Jų darbas Įvertintas 
labai gerai.

Lietuviams dar pavesta 
restauruoti 150 metų Krem
liaus sienas šalia Maskvos 
upės. Pasak tų darbų vado
vą KęstutĮ Baravyką, reikės 
pakeisti dar daug per šimt
mečius suaižėjusių plytų, 
balto, mūro pagražinimų, vi
sas mūro sienos siūles.

Darbas turės būti baigtas 
iki vadinamosios Spalio re
voliucijos 60 m. sukakties 
ŠĮ rudeni.

Lietuvių kalbos žodyno 

10-tasis tomas

Išėjo Lietuvių kalbos žo
dyno dešimtasis tomas, už
baigiąs raidę P. Iš viso to 
žodyno bus 15-16 tomų. JĮ

baigti numatoma per 10 me
tų.

Tas žodynas buvo pradė
tas leisti Nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Jo pradi- 
m'nkas^bnyo Kazys Būga, o 
po jo mirties redagavimą 
tęsė Juozas Balčikonis.

Vėl vaidins „komediją“

Birželio 15 d. skelbiami 
„rajonų, miestų, apylinkių 
ir gyvenviečių darbo žmo
nių deputatų tarybų rinki- 

i mai“.

Kadangi kandidatų tegali 
būti tik tiek, kiek jų reikia 
išrinkti, ir kadangi juos pri
meta partija, tai tokie rinki
mai tėra tik nuolat pakarto
jama ta pati kvaila komedi
ja.

Vilniuje lankėsi JAV 

konsulas

Gimtojo Krašto praneši
mu, vasario 21-23 dienomis 

! Vilniuje lankėsi JAV kon- 
! sulas Robert K. Geis, kurio 
i būstinė yra Leningrade.

Jis susitikęs su mokslinin
kais, kompozitoriais, daili
ninkais ir kt.

ST. CATHARINES, ONT.

Pagerbėm dr. Basanavičių, 
mipėjom nepriklausomybė* 

paskelbimo sukaktį

Vasario 19 d. 10 vai. ryto 
prie miesto rotušės buvo pa
kelta Lietuvos vėliava, da
lyvaujant miesto burmist
rui, vienam kitam kitatau
čių atstovui ir būriui lietu
vių. Jautrią kalbą čia pa
sakė miesto burmistras T. 
Roy Adams.

Tos dienos vakare slova
kų salėje buvo iškilmingas 
susirinkimas, Į kurį atvyko 
lietuvių ir iš aplinkinių vie
tovių. Prie Įėjimo kiekvie
nas mokėjo po $4 išlaidoms 
padengti, ir atskiru sąrašu 
buvo renkamos aukos Tau
tos Fondui.

Minėjimą pradėjo LB a- 
pylinkės pirm. A. Šetikas. 
Po kun. Juvenalio Liaubos 
invokacijos St. Zubrickienė 
gražiai padeklamavo eilė
raštį apie Lietuvos gynėjus, 
o paskaitą skaitė iš Toronto 
atvykęs inž. E. Čiuplinskas.

NEW YORK, N.Y.

Margučių balius

Margučių balius, kuri kas 
met rengia Lietuvių Darbi-į 
ninku d-jos 7 kuopa, šiemet
įvyksta balandžio 23 d., šeš
tadienį, Fifi salėje, 94-25 
Jamaica Avė., Woodhaven, 
N.Y. Bus geros vaišės ir 
margučių ko-ntestas. Už pa
čius gražiausius margučius 
bus duodam prizai. Pradžia 
7 vai. vakare.

Kuopos valdyba dviečia 
atsilankyti narius ir svečius.

NEW BRITAIN, CONN.

Pradėjo statyti Vyresniųjų 

.piliečių namus

Nevv Britain jau keleri 
metai veikia pensininkų or
ganizacija, kuri turi per 
2,000 narių. Tos organiza
cijos vardas Senior Citizen 
Center. Dabar to centro būs
tinė yra iš miesto gautame 
nenaudojamos mokyklos 
name. Tas namas nėra tin
kamas, todėl sumanyta pa
statyti naują.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Per Tautos Fondą savo' 
piniginę auką Vliko dar
bams atsiuntė:

Floridos Amerikos Lietu- 
'vių klubas (St. Petersburg 
Beach) — $531.50.
JAV LB Hartfordo apylin
kė — $420.60.

Melrose Park, III., Orga
nizacijų komitetas — $304.

Worcesterio, Ma., Lietu
vių organizacijų taryba—; 
$$300.

JAV LB Brand Rapids, 
Mich., apylinkė — $275.

Lietuvos Vyčių 141 kuopa 
ir JAV LB Bridgeporto, Ct.,j 
apylinkė — $246.

Lietuvių klubas, Long 
Beach, Cal., — $225.

Aukos atleidžiamos nuų 
mokesčių. Čekius rašyti ir 
siųsti adr esu:

Tautos Fondas, P. O. Box 
21073, Woodhaven, N.Y. 
11421.

(Elta)

VOKIETIJA

Konfirmacija

Paskaita tetruko 15 minu-{ .
čių, bet kalbėtojas sugebėjo I Areh. James Casside jau 
nasakvti viską. kas tokia • Paruose planą, o kovo 1 i d.pasakyti viską, kas tokia! 
proga reikalinga.

Po paskaitos programos 
vedimas buvo perduotas St. 
Šetkui, kuris tvarkė gražuo
lės rinkimus. Ja išrinkta 
Daiva Šetikaitė, Blrock uni
versiteto 19 m. amžiaus stu
dentė (1976 m. gražuole bu
vo jos sesuo).

Vietos laikraštis The St.

GRUODŽIO 17-TOJI ANGLU AKIMIS

(Atkelta iš 2 puslapio)

Blogą Įspūdi Londone padarė pulk. Glovackio „pa
slaptis“, kurią jis išdavė Švedijos pasiuntiniui Holmgre- 
nui. Jis slaptai pasakęs, kad Lietuvą valdo ne naujoji 
vyriausybė, o karinis komitetas. Anglų nuomone, Glovac
kis buvo „ribotos išminties ir linkęs prie alkoholio“. Bet 
tokios kalbos rodė, kad Lietuva eina diktatūros linkme, 
kas britų vyriausybei buvo visai ne prie širdies. Tokius 
spėjimus dalinai patvirtino straipsnis „Lietuvoje“, kur 
buvo siūloma pakeisti konstituciją. Britanjos užsienio 
reikalų ministerijoje pradėta galvoti, kad Lietuvoje pa
dėtis yra nepatenkinama ir kad naujas min. pirm. Vol
demaras yra nepatikimas asmuo.

Dėl keturių komunistų sušaudymo Maskvos reakci
ja buvusi labai silpna. Kaip pranešė britų pasiuntinys 
Maskvoje Sir R. M. Hodgson, rusai nenorėję pakenkti 
santykiams su Lietuva. Griežtesni protestai galėtų nu
stumti Lietuvą i vokiečių, angių ar lenkų glėbi. Taip pat 
joks komunistų sukilimas Lietuvoje negalėjo būti pla
nuotas iš Maskvos, nes, jam nepavykus, būtų pakenkta 
sovietų santykiams su Lenkija ir Vokietija.

Pirmomis po sukilimo dienomis D. Britanijos vy
riausybė santykiuose su Lietuva laikėsi rezervuotai. Bet 
praėjus vienam mėnesiui, nenoromis pripažino naująją 
Lietuvos vyriausybę.

J. V.

DAINŲ ŠVENTĖS

Chorai ir dainininkų vie
netai jau gavo Kanados ir 
JAV Lietuvių 5-sios Dainų 
šventės repertuarą, kuri iš
leido Kanados LB. Tai 44 
psl. leidinys, kuriame, be 
Lietuvos ir Kanados himnų, 
maldos už tėvynę, telpa 11 
dainų mišriam chorui, 3 dai
nos vyrų chorui ir 4 dainos 
moterų chorui.

Dainų kompozitoriai yra: 
L. Abarius, D. Andrulis, K. 
V. Banaitis, A. Budriūnas, 
K. M. Čiurlionis, .J. Damb
rauskas, J. Gaidelis, S. Gai
leviČius, V. Jakubėnas, B. 
Jonušas, J. Karosas, A. Mi
kulskis, J. Naujalis,, M. Pet
rauskas. S. Sodeika, S šim-
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kus, J. Zdanius, J. Žilevi
čius.

Penktoji dainų šventė Į- 
vyks 1978 m. liepos 2 d. 
Toronte, Kanadoje. Talki

ninkaujant JAV LB ir tarpi
ninkaujant PLB valdybai, 
ją ruošia Kanados Lietuvių

Bendruomenė. Dainų šven
tės repertuaro Įžanginiame 
žodyje Kanados LB pirmi

ninkas Jonas Simanavičius 
kreipiasi i visus daininin
kus: „Atiduodami i Jūsų 
rankas ši repertuarą, kartu 
prie jo jungiame ir savo 
nuoširdų prašymą: padary
kite viską, kad ši dainų 
šventė būtu tik’-ai gera“

Po nuostolio didesnis pelnas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-ja 1975 metus bai
gė su $13,740 nuostolių, o 
pernykščiai metai davė $ 
14,835 pelno.

Pelnai draugija turėjo $ 
250,520 pajamų. Už gėri
mus gauta $211,144, iš už
kandinės — $12,600, salių 
nuoma — $9,525, narių mo
kesčio — $2,229 ir kt.

Didžiausios išlaidos: už 
prekes sumokėta $85,611, 
algų išmokėta $56,863, mo
kesčių $35,461, orkestrui — 
$16,040 ir 1.1. Įvairių aukų 
per metus duota $1,764. Be 
tą, draugijos namuose skau
tai turi savo būstinę ir nie
ko nemoka, organizacijos, 
taip pat nieko nemokėda- 
mos, susirenka posėdžių.

Draugija turi per 1,000 
narių. Pernai iš jų mirė 26.

Pernai gruodžio 31 d. 
d-ja turėjo bankuose ir sa
vo kasoje grynais pinigais $ 
39,483, jos kilnojamasis ir 
nekilnojamasis turtas (4 a. 
mūrinis namas) knygose 
vertinamas $270,845.

Pernai draugijos valdybą 
sudarė: pirm. St. Drevins- 
kas, vicepirm. D. Averka, 
sekr. A. Matjoška, fin. sekr. 

i A. Druzdis, ižd. E. Ketvir- 
• tis, marš. V. Ivaška, direk- 
, toriai — A. Andriulionis, A. 
Baika, A. Čaplikas, S. Gri
ganavičius, O Ivaškienė, J. 
Lubinas ir V. Tomas. Rei
kalų vedėjas Algis Šmitas.

Šiemet draugijai pirmi
ninkauja Aleksandras Čap
likas.

i uonių išnoktas „menas“.
Po pertraukos ten pat inž. 

Algis Lapš&s paskaitė eilė
raščių iš spaudai paruoštos 
knygos. Galima tik pasi
džiaugti jaunu ir originaliu 
poetu, ypač kad vyriškosios 
giminės kūrėjų iš jaunosios 
kartos beveik neatsiranda.

Po to buvo rodomas Per
kūno- KrUkonio skaidrių 
montažas — Manoji Lietu
va. Žinoma, kai kas gali pri
kišti, kodėl tą rodė, o to ne
rodė, kaip tokiais atvejais 
būna. Bet tai buvo tiktai 
Perkūno Krukonio Lietuva. 
Galima tik pastebėti, kad 
tiems įdomiems vaizdams 
trūko parašų ar žodinių įtar- 
pų, be kurių daug kas žiūro
vai palieka neaišku ar net 
jį klaidina.

Meninės programos už
baigai Marytė Bizir.kaus- 
kaitė ir Daiva Veitaitė pa
dainavo porą dainų.

8 vai. vak. prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki 12 vai. 
nakties. Visą laiką buvo 
jaunatviška nuotaika, nes 
ir publika daug jaunesnė nei 
kituose renginiuose.

Primintina, kad šiuo me
tu Jaunimo sekcijai vado
vauja pirm. Daiva Ižbickai- 
tė, vicepirm. Gintaras Su- 
batis, seka*. Birutė Adoma
vičiūtė, ižd. Gytis Gaivelis ir 
ryšininkas Valentinas Ku
rapka. Jie su pasitelktais 
bendradarbiais ir suruošė šį 
„Pavasario vakarą“.

Kovo 27 d. Huettenfelde I 
buvo konfirmuotos dvi Va-! 
sario 16 gimnazijos moki-; 
nės evangelikės — Olga Še- į 
įeikeitė ir Karina Langytė, į 
buvęs mokinys Steponas Še- į 
reika. j

Konfirmavo gimnazijos1 
evangelikų kapelionas kun.I 
Fr. Skėrys, vargonais grojo' 
muzikas Valteris Banaitis. į 
Dalyvavo apie 100 žmonių.

BROCKTON, MASS. 

Mirė prof. kun. Pr. Manelis

Velykų naktį Brocktono 
ligoninėje mirė prof. dr. 
kun. Pranas Manelis, o ba
landžio 13 d. palaidotas Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyno kapinėse.

Dabartinė centro būstinėj Velionis buvo gimęs 1907 
yra 15 Prospect gatvėje. Ji rugsėjo 22 d. žvirgždai 
turi direktoriaus kabinetą,

buvo iškilmingas žemės pa 
matams prakasimas.

Susirinkusieji j organiza
cijos patalpą buvo autobu
siukais nuvežti Į Pearls gat
vę, kur bus statomas naujas 
namas.

Čia gr ažią 'TTaibą pasakė 
centro direktorius Michael 
La Rosa. Po invokacijos 
kalbėjo miesto burmistras

Catharines Standard iš- Matew Avitabile, pensinin- 
spausdino jos nuotrauką, į kų komisijos pirm. George 
pažymėjęs, kad ji atstovaus j Scheyd ir kiti, iš viso apie 
lietuviams Niagaros pusiau-, 15 asmenų.
salio vynuogių ir vyno fes-i Po iškilmių svečiai buvo 
tivalyje. pakviesti į centro būstinę ir

Čia noriu pastebėti, kad i “r" Pavai/inti; Vėliau valgė 
ir mūsų tarpe nėra vienos; vlsl Pensmlnkal- 
nuomonės, ar tinka į Vasa
rio 16 programą įtraukti 
gražuolės linkimus.

Menine programą atiikoi darbe],, kambarį,
Toronto "Varpo“ ‘choras.bm?? P?.,SJ*OS l,atalf>as 
kuriam vadovauja encgin- |,als-vb« de,sto Pe™™ka? 
gas Jonas Gaveda. Choras Jo"as Matulis) laukiamąjį 
turi per 40 dalyviu. Klauso-, SV kortą ir prie jo

vai žavėjosi jo dainomis ir 
savo plojimais nenorėjo pa
leisti dainininkų nuo scenos. 

Oficialioji programa bu

ekskursijų ii- transporto va 
dovių, keramikos darbų, 
slaugės ir valgyklos patal
pas.

Valgykla yra maža. visi
vo pradėta Lietuvos himnu negali sutilpti vienu kartu, 

todėl pietūs duodami pakai
tom. Laukiamajame kamba-

ir baigta Kanados.

Vėliau traukti laimėjimai, 
žaista, šokta, linksmintasi 
iki 1 vai. ryto.

Vasario 20 buvo pamal
dos praciškonų koplyčioje.

Stebėtojas

ST. CATHARINES, ONT. 

Iš SLA 276 kuopos veiklos

ry, kur stovi televizijos apa
ratas, žmonės kortuoja, gar
siai kalba, todėl trukdo te
levizijos klausytis. Yra ir 
kitokių nepatogumų, todėl 
pensininkai labai džiaugia
si, kad statomi specialūs na
mai, kur tų nepatogumų ne
bebus.

Jonas Bernotas
Balandžio 3 d. buvo kuo 

pos metinis susirinkimas, į 
kuriame išrinkta šitokia 
valdyba: pirm. A. Ališaus
kienė, vicepirm. P. Baronas, 
ižd. M. Sauka, sekr. J. Gire

HARTFORD, CONN. 

AL.R.K. Moterų sąjungos

suvažiavimas

Ž-tis

oooooooooeooeoooooooooooi
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS

čių vis., Šakių apskr., Gre- 
goriumo universitete Romoj 
gavęs teologijos daktaro 
laipsnį, Lietuvoj profesoria
vęs kunigų seminarijose, ne
mažai rašęs lietuvių spaudo
je, išvertęs kelis veikalus, 
baigęs rašyti knygą „Kris
tus r Eucharistija“.

Bostonas
SAVOTIŠKAS JAUNIMO 

VAKARAS

LB Jaunimo sekcija ba
landžio 10 d. surengė „Pa
vasario vakarą“. Jis buvo 
savotiškas daugeliu požiū
rių.

Pirmiausia, ji ruošė patsai 
jaunimas. Jis viskuo ir rū- Į 
pinosi, senimo visai nebuvo 1 
matyli maišantis rengėjų 
tarpe. Viskas vyko sklan
džiai.

Nepaprasta buvo ir rengi
nio vieta. Tai akvariumo

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

* Apsidrausti gali visi nuo 1 iki 70 metų amžiau*.
* 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 piniginė 
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 
aprobavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesinius arba me
tinius mokesčius.

* Jeigu finansų sekretoriaus arba organizatoriaus 
adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra, 
prašoma kreiptis į SLA sekretorę:

vičius ir fin. sekr. P. Polgri-! Kovo 27 d. čia buvo A. L. -a’vo pavidalo pastatas. Jis

mas- j R. Katalikių Moterų s-gos
Susirinkime buvo daug Į Connecticut apskrities su

kalbėta apie specialų vajų, | važiavimas, kuriame daly-
kuris dabar vykdomas. Ap
sidrausti $1,000 ar $2,000
galima labai papigintu mo
kesčiu, be sveikatos patik
rinimo. Po 20 metų mokėti 
nebereikia, o draudimas ga
lioja iki apsidraudusiojo Šimanskienė, 
mirties. Tokio draudimo ki-, Po susirinkimo buvo kon- 
tur negalima gauti. Į c-ertas ir vakarienė. Koncer-

Kas tuo reikalu domėtųsi i to programą atliko Water- 
ir norėtų apsidrausti, prašo-;būrio kuopos choras, kuriam 
mas kreiptis j P. Polgrimą,[vadovauja G. Kaneb. 
tel. 934-5053. • Buvo kalbų, bet ne visos

P. Polgrimas, < jos tai progai tiko
fin sekr

turi dvi patalpas: viršutinę 
salę, kurioje prie stalų 3 ei
lėmis galima susodinti 250

Mrs. G. Meiliūnas
Lithuanian Alliance of America 
307 West 30th Street 
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212 ) 563-2210

vavo visų 6 kuopų 21 atsto- j žmonių, ii apatinę, skilią 
paskaitoms, su aukštyn ky- 
’ančiomis sėdynėmis, ekra-

vė. Į valdybą išrinktos: pir
mininkė Julija Valantienė, , , . . ,
vicepirm. Albina Upčienė, ",u ,‘r van<1«ns baseinu, , ku-
sekr. Marjona Jokubaitė,l'i akvąl!urn<’ galimaat* 
ižd. Ch. Serrienė, narė B. I’laukdmtl vandens gyvius, i

Su „Pavasario vakaro“ 
bilietais tą dieną be jokio 
kito mokesčio galima buvo 
apžiūrėti visą akvariumą, o 
vakare lankytojai, viršuti
nės salės bare „pasišildę“, 
galėjo leistis į žemutinę, kur 
buvo parodyta jūros progra

A L Į mo filmas ir delfinu b»->

a
I9
I

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAUR AG AS REALTOR

1535 13th St North 

St Petersburg, Fla. 33704

Tel. (813) -894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON \r.io, 1577 m. balandžio 19

Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

lango je pasikieminėti?— Maiki, buvau Zacirkos 
saliūne.

— Tai jokia naujiena, tė
ve. Tu niekur kitur ir nesi
lankai.

— Bet aš ten girdėjau 
navyną, kokios tu niekada 
nesi girdėjęs.

— Kjfcia gi ta taivo nau
jiena?

uoste, prirakintas prie kran
tinės. Kartu su juo yra ir 
antras rusų laivas "Taras 
Ševčenko“.

— Tai kokia koronė jiem 
abiem bus paskirta?

— Bausmę nustatys Ame
rikos teismas pagal nusikal
timo dydi. Gali būti tie lai
vai konfiskuoti, jų kapito
nai nubausti po 50,000 dol. 
piniginės baudos ir atitin
kamą laiką kajėjimo. Žino
ma, visos tuose laivuose ras
tos žuvys bus konfiskuotos, 
o laivų savininkai nubausti 
didelėmis piniginėmis bau
domis.

—- O ar tame "Antano 
Sniečkaus“ šipe nėra lietu
vių matrosų?

— Niekas to nežino, tėve, 
nes įgula yra įkalinta laive, 
išeiti niekur negali, ir laik
raščių korespondentai prie 
jų visai neprrleidžiami. Vie
nas Keleivio bendradarbis 
tik iš tolo buvo prileistas tą 
laivą nufotografuoti. O ja
me esantieji jūrininkai, pa-, 
matę, kad ruošiamasi juos 
fotografuoti, tuojau pasisle- 
pia. Tur būt, jiems drau
džiama rodytis, kad kuris 
nors nenušektų nuo laivo, 
kaip Simas Kudirka.

— Tai gal nors tuos pik- 
čerius bus galima pamatyti?

— Aš tau sakiau, tėve, būt. juos matysi
......................... ro Keleivy. Būk sveikas, tė-kad tai yra žvejybos laivas. 

Be to, tai specialus šaldytu
vas, kuriame užšaldomos 
Amerikos pakrantėse su
gautos žuvys ir paruošiamos 
vartojimui

ve

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Lietuvių Opera j tinė yra skaitlingiausia ir 

viena veikliausų vsoje Sau- 
Chicago® Lietuvių Operos! hų Sąjungoje. Todėl per;a- 

vadovybė ir visi dalyviai ga-Į81 lsva^a» kad S. žekio i a»i- 
li didžiuotis visokeriopai ~V!a. ^°^os va^os dai*
pavykusiais operos Romeo tun kinsimmo bei skai-

ir Julija trimis spektakliais,
kurie buvo kovo 26 ir 27 d. 
ir paskutinis balandžio 3 d.
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, perpil
dytoje žiūrovų.

Opera žiūrovus domino i 
savo muzikos skambumu ir 
turinio gilumu.

Pirmuose dviejuose spek
takliuose pagrindinį vaid
menį atliko Stefanas Vici- 
kas, o trečiame — Rimas 
Strimaitis. Julijos vaidmenį 
dainavo Gina čapkauskie
nė. Operą dirigavo ir rėži

KAIRIO - BIELINIO 
PAMINKLO 
KOMITETAS

Šiems įžymiems visuome
nininkams Steponui Kairiui 
ir Kiprui Bieliniui Chicagos 

dymo tikslą ir todėl griežtaiį Lietuvių Tautinėse Kapinė- 
smerktinas. ise statomas pamnklas. Pa

prašau tamstą, p. Redak-i mirrklo statybos reikalais 
toriau, šį patikslinimą pa-(rūpintis sudarytas komite- 
talpinti artimiausiame "Ke-.tas, kuriam pirmininkauja1 

’ Juozas Skorubskas (1634 
’So. 50th Avė., Cicero, III.
• 60650, tel. 312—863-4236), 
‘sekr. G. Vienužienė, ižd.
; Kairio paminklo — Jonas

leivio“ numeryje.
Su pagarba,

K. Milkovaitis,

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
.. Tremtyje Pirmininkas . Krutulis (7355 So. Rich-

i mond Avė., Chicago, III. 
j 60629, tel. 312—476-2929),į

__ . . ... .. io Bielinio — Mykolas Pra-
. .K,al?1Jnly administracija,I nevįčjUE (3719 w. 68th PI., 
jei laidojama šeštadieniais, rh;ca„0, I1]; 60629, tel.

Kazimierinių kapinių 

reikalai

savo muz. Aleksandras Ku-j rtikaIa?įa *®° <iau?iau' «?• 812-735-7107), nariai - 
čitaas. dė!a Faustina Mackevičienė, E-

Jena Rūkienė, Angelė Vene- 
I vienė, Pijus Venclova, j 
S’asys Baras, Valdas Adam
kus, Irena Rimavičienė, Al-

Giesmių vakaras

Lietuvių evangelikų Tė
viškės parapijos bažnyčioje

tuo reikalu nutarė: jei dio- 
cezija to potvarkio neat-, 
šauks, tai bus prieš ją de-; 
menstruojama.

Draugija jau veikia 101
verbų sekmadienį, balan- lūpinasi, kad lietu

dona Markelenė, Elena La- na $8.00.

vių pinigais įsteigtos kapi
nės nebūtų išparduotos i

džio 3 d., įvyko giesmių va
karas. Tėviškės parapijos A. , . ...
choras šventė sidabrinę 251,Liems’ kūne pi ie jų nėra nė 
metų verkios sukaktį. Prog- kuo prisidėję.

— Taip, taip, aš girdėjau,
— Nugi, amerikonai pa-ikad ?osiej°Je įr "et Lietu-

gavo buvusi Lietuvos vaido-^V0Je zuv-^ labaI. ®ozo'
v, Anta:.a Sniečkų ir, sako, Ja™os..“' 'W dlrbamos 

• d S__ i hetujvirkos kilbasos.atsiterrpe jį i Bostoną. į

— Tai jokia naujiena, nes' _ Ką jie ten iš tų žuvų
apie tai jau kelinta die- Jaro, ne mūsų reikalas. Tik 
na Kalba Amerikos. i’a<hjo,tas laivas, vaidu Antanas 
stotys, rašo laikraščiai ir ro- Sniečkus, žvejodamas Ame- 
d c televizijos kanaluose. i likos pakrantėse, prasilen-

— Znočijas, teisybę man ■ kė su kitų kraštų žvejams 
išvirožijo frontai Zacirkos nustatytais įstatymais. Ame- 
karčiamoje. Bet dabar tu;rikes Pakrančių Apsaugos 
man sakyk, ko yra vertos pareigūnai patikrino laivą 
mūsų lietuvi-kos gazietos? jj rado jame 1,696 metrines 
Juk anos rašė, kad Antanas ' tonas menkių, 93 tonas van- 
Sniečkus jau yra pasimiręs! denyno ešerių ir 16.02 tonas 
prieš porą metų? Argi ne?‘upinių silkių. Pagal naujas

— Tiesa, tėve, kad Anta-! taisykles, kurios pradėjo
nas Sniečkus mirė prieš ke- i veikti nuo šių metų kovo 1 
lerius metus. i dienos, užsieniniai laivai

— Tai kaip čia dabar rš- neturi teisės žvejoti arčiau 
eina? Ar jis netikrai numi-Įnei 200 mylių atstume nuc
rė ar amerikonai jo dūšią i , , . XT __ ____ ... ___ , Amerkos pakrančių. Norė

dami arčiau krantų prisižu-
. . v. i vauti, svetimi žvejai privalo— Teve, tu nesupratai zn ! ?auti Amerikos val<Jžios 

pecialius leidimus, kuriuo

— Tegul tave Visagalis 
sau*ro nuo visokių pagundų ’ 
Sudie, vaike!

KELEIVIUI AUKOJO

LB Jaunimo S-ga — $15
Po $10: B. Kuodienė, Ar- 
lington. Ma., Šv. Juozape 
Draugija, Nashua, N.H., F. 
Naunick, Greet Nedk, N.Y., 
R. Martinonienė, Glouce9- 
ter, Ma.

i Po $5: č. Paliulienė, Dor
chester, Ma., V. Lukos, So. 
Moston, Ma., P. Vencunas, 
Calgary, Alb., K. Kudukis,

pagavo
toną?

ir parsivežė į Kos

nios. Amerikiečiai pagavo 
ne vėlę ar iš kapo pabėgusį 
patį Antaną Sniečkų, o tik 
didžiulį sovietų žvejybos’ 
laivą, pavadintą Antano 
Sniečaus vardu.

se aiškiai išvardinta, kokios 
i rūšies žuvies galima kiek 
į pagauti, ir kokios rūšies žu
vys visiškai draudžiama

., žvejoti. Antano- Sniečkaus
— O! Sakyk tu man ’ Tai ■ vardo laive rasta menkių,

tas Lietuvos valdonas tyrė-, vandenyno ešerių, kure vi
jo net nuosavą šipą pasibu- ?]’škai uždrausti gaudyti, o 
davojęs? j taip pat upiniu silkių, kurio?

— Ne jis pats, o maskvi-s negali sudaryti daugau kaip 
niai komunistai tą laivą pa-j p; visų kitų laive esančių 
statė ir už didžius pasitar-Į žuvų svorio. Be to, pavasa- 
navimus Sovietų Sąjungai j ri, kada upinės silkės iš van. 
pavadino jį Antano Snieč-, denyno plaukia i upes nerš- 
kaus vardu ir pavarde. J ti, jų visai negalima žvejoti.

— Tai ka tasai šipas į, Visų tų nuostatų "Antanas 
Lietuvą plukdydavo? Gal Sniečkus“ nepaisė ir užtat 
tik Bimbą su jo sėbrais Pa- dabar stovi Bostono žvejų

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

Spalio mėn. bus metinis’ 
susirinkimas ir tuoj po jo 10 
metų sukakties minėjimas.i

Rūpinasi N. Sadūnaitės 

likimu

Jau daug organizacijų su- 
J kruto gelbėti Nijolę Sadū

ramą atliko mišrus choras 
ir jo vienetai: solo, kvinte
tas, nonetas ir mergaičių 
choras, vadovaujamas diri
gento Jurgio Lamsžiičio.

Gražus giesmių skambė
jimas priminė Mažosios Lie
tuvos bažnyčiose lietuvnin
kų giedojimą. Kun. A. Ti’a-!najtę, kuri sėdi sovietų Ra
kis pasakė pamokslą ir reiš- įėjime. Renkami paraša
kė padėką choristams ir da 
lyviams.

Giesmių pasiklausyti at
vyko didelis skaičius kata
likų. Po koncerto parapijos 
salėje vyko choristų pager
bimas — vaišės.

Vakaronė su V. Ramonu

Balandžio 1 d. Chigagoje
Lcndon, Ont., M. Ališaus-i Jaunimo Centro kavinėje į 
kas, Carol Gable, Fla., C. yyko vakaronė su rašytoju
Sadeika, Farmington, Mi., 
J. Banienė, Blumfield Mi., 
E. Scenna, Lexington, Ma., 
R. Janušauskas, Yucaipa, 
Cal., Z. Bernotas, Montre- 
ai, Que., V. Dirsė, Otter- 
viile, Ont., A. Mikoliūnas, 
Cleveland, Ohio, A. Rama
nauskas, Ivorvton, Ct., J. 
Markauskas. Chicago, III.

L. Bazėnas, Naugatuck, 
C-t., — $4.

Po $3: J. Astrauskas, To
ronto, Ont., M. Kriščiūnas, 
H: t- Springs. Ark.

Po $2: A. Benius, Dan- 
ve?, Ma., E. Rebner, Victo- 
ria, B.C., J. Ramonis. Holly- 
wr-od, Cal., A. šulaitis, Ci
cero, III., F. Nakas, Rose- 
m ont, Que., P. Leimonas, 
Lnwndale, Cal.

Po $1: J. Kaselinas, Bran- 
k -d, Ct.. P. Ražanauškas, 
A bany, N.Y., P. Gaižiūnas, 
Vorcester, Ma.

Visiems aukotojams nuo- 
•i džiausiąs ačiū!

Keleivio administracija

LYNN, MASS. 

Lietuvė advokatė

Jūra Strimaitytė, Juozo 
ir Onos Strimaičių duktė iš 
Elizabetho, N J., baigusi 
užsienių tarnybos studijas 
Geongetown universitete, 
atlikusi "Peace Carp“ tar
nybą Turkijoje, baigė teisių 
mokslus Bostone ir jau dve
ji metai (praktikuoja teisę 
su User A. Moren (23 Cent
ral Avė.), padėdama lietu
viams teisių srityje.

Vincu Ramonu. Vakaronę 
pradėjo kun. A. Kezys, pa
kviesdamas Švietimo tary
bos pirmininką Bronių Juo
delį tarti žedį. Br. Juodelis 
gražiai aptarė naujai išleis
to romano "Dulkės raudo
nam saulėleidy“ reikšmę 
jaunimui ir, be to, pabrėžė, 
kad balandžio mėnesį Švie
timo taryba skelbia spaudo? 
vajaus mėnesį.

Vakaronei vadovavo dien
raščio Draugo redaktorius 
kun. Pranas Garšva. Roma
no aptarimą parkaitė Auš
relė Liulevičienė, o studen
tai G. Reinytė, M. Andrio- 
na itytė ir Arvydas Žygas 
paskaitė ištraukų iš diplo
minio darbo ir iš V. Ramo
no romano "Dulkės raudo
nam saulėleidy“.

Susirinko apie 100 rašy
tojų, žurnalistų ir literatū
ros mėgėjų. Daugelis įsigijo 
ir šį naujai išleistą V. Ra
mono veikalą.

S. Žekys

Patikslinimą*

"Keleivio“ 1977 m. kovo 
22 d. numeryje tilpo žinia iš 
Chicagos, užvardinta "Iš 
šaulių veiklos“ ir pasirašyta 
slapyvardžiu S. Žekys. Toje 
žnioje rašeiva, aprašydamas 
ir pagindamas Chicagos jū
rų šaulių veiklą, tendencin
gai palietė, melagingai pa
vaizdavo ir neteisingai nu
vertino Chicagos Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės 
veiklą.

Šiuo pareiškiu, kad Vy
tauto Didžiojo šaulių rink-

peticijai. Nė viena organi
zacija neturėtų pasilikti ne
įsijungus į šią veiklą. Lai- 

. ko maža, todėl reikia pasku
bėti.

Burmistro rinkimai

....Keleivis pasieks skaityto
jus, kai Chicaga jau bus po 
burmistro rinkimų, nes rin
kimai balandžio 19 d. Kan
didatų netrūksta. Tarp jų 
yra ir dabar laikinai einąs 
burmistro pareigas Balan- 
dic, kroatas, dirbęs kartu su 
velioniu Daley, gerai žiną» 
miesto ir Europos padėtį, 
lietuviams artimas. Reikia 
tikėtis, kad lietuviai bus uz 
jį balsavę.

Bai. B.

Iš Anglijos-Britanijos 

klubo veiklos

zauskienė, Vita Liaudinskie- 
nė, Antanas Mačionis, Pet
ras Ausiejus, Rima Čerke- 
liūnienė, Jonas Pakalka, dr. 
Jonas Puzinas, Kostas Bur
ba.

AUKOS K. BIELINIO 
PAMINKLUI

Be jau paskelbtųjų, per 
Angelę Venclovienę aukojo :

Aldona ir Albertas Ta- 
mošiūnai $400, A. Venclo
vienė $200, E. Karolis $50, 
H. E. K. ir G. $25, Siliūnie- 
nė iv 0. Žiupsnienė po $10.

Komitetas dėkoja auko
jusiems ir laukia naujų au
kotoju.

Geri žodynai

Anglų-iietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, ayie žodžių,
59“ ps*. žaibti Se.OO.

I ietuviu-anglų kalbų žo- 
roda/avo Karsavi- 

naitė ir š?ar>ohersk,Js. apie 
27 000 žodžių 511 p&l., kal

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

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 ........................................................ $842.00
GEGUŽĖS 12 — užpildyta
RUGSĖJO 21 —Leningradasl, Vitaius.5. Maskva 1 nak

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

DVIEJŲ {SAVAIČIŲ:

GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1. Vilnios 5, Maskva 1 nak

tis; iš Vienos 7 dienoms privačiu eks
kursiniu autobusu su nakvynėm Muen
chene. Heidelberge, laivu Kheino upe, 
Koeine ir Amsterdame ............ $1125.00

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

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

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

Į jį yra susispietę tie lie
tuviai, kurie į Chicagą atvy
ko iš Britanijos. Jis turi apie 
300 narių.

Dabar klubui vadovauja 
valdyba, kurią sudaro šie 
asmenys: pirm. Pauliuko- 
nis, vicepirm. Anatolijus La
kas. sekr. Kazys Rožanskasi 
ir Stefanija Kaulėnienė, ižd.1 
Jonas Jokubka, nariai —. 
Ju Linas Šidlauskas, Akse-; 
nija Kurienė, Stefanija Šid-i 
lauskienė ir Pranas Rumšą. Šį

Klubo valdyba leidžia 3 
mašinėle raviu puslapių 
biuletenį, kurį redaguoja 
Jonas Jokubka.

Klubas paskyrė $1,000 
auką knygai "Didžiosios į 
Britanijos lietuviai 1947-, 
1973 metais“, kurią leidžia 
D. Britanijos Lietuvių s-ga.

Biuleteny rašoma, kad 
"Vienas svarbiausių klubo 
veiklos uždavinių vienas ki
tam kuo nors padėti. Daug 
kartų teko matyti, kaip klu
bo nariai padeda surasti 
vienas kitam darbą ir darbe 
išsilaikyti. To negana. Yra 
klubo narių, kurie gyvena 
iš vienokio ar kitokio vers
lo“. Sumini bent 9 įmones 
ir ragina jas palaikyti.

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

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 KITU MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

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

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 238-8764 

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.

F
■ooMeoeeoooooooooooocMoooooooooooi

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniaib 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545
Tel. 852-3665

•eeeeeeeeeeeeoooooooeoeooooeooooooonooeee.
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Vietinės žinios

Daiva Mongirdaitė Richarsoniene atliks meninę programą gegu
žės 7 d. J-VV LB 25 metu sukakties .minėjime Brocktone.

<>* KALENDOR1 U S

Balandžio 23 d. 8 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

So. Bostonas vėl tu:i kiną VARPAS

BROCKTON, MASS.

JAV ’

7 d. 6:30 vai. vak. National 
Cafe, 666 North Main St.,

iŠ metu sukakties ’eni™ JAV LH 25 met« su’ 
minėjimis kakties minėjimą.

i Paskaitą skaitys viešnia 
Lietuvių Bendruomenės iš Philadeiphijos Aušra 

apylinke vaidyba gegužės Zerr - Maeiulaitytė, JAV i

i. o z.:

Sandaros Moterų Klubas rengia 29-jį metini 

BANKETĄ

NAŠLIU KARALIENEI PAGERBTI

1977 m. balandžio 24 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos II aukšto salėje 

(368 E. Broachvay, So. Bostone)
V.si dalyviai bus gardžiai ir sočiai pavaišinti, gros 

geras orkestras, todėl jauni ir seni, vyrai ir moterys kvie
čiami atsilankyti. Visi galės Įdomiai ir maloniai praleisti 
vakarą.

Jūsų laukia balandžio 24 d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje

Sandaros Moterų Klubas!

e CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA
t

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

9 DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVU PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

įSoooeooeccoeooooooooeoooooooeoeoooeooaeoooeoooooooooc

BALTIC INSURANCE AGENCY 

1 edėja: Reda M. Veitas
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visę rūšių nelaimingu 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• IIOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

čių d-jos salėje Bostono ir 
apylinkės sportininkų ir jų 
lėmėjų vakaras.

Balandžio 24 d. 3 vai. po 
pietų Veterans Memorial 
Auditorium Providence, R.
I., Čiurlionio ansamblio ii 
Clevelando koncertas. Tą
pačią dieną 10 vai. ryto an- . . .....

, samblis giedos bažnyčioje, i n- 11 an*-a(l;enĮ tik SI. 
t Balandžio 24 d. 4 vai. po i
; pietų So. Bostono Lietuvių 
Į Piliečių d-jos II aukšto salė- 

I Saulius E. Cibas akompanuos: je Sandaros našlių karalie- 
Mon»irdaitei | nės paffei bimas.

Jau S 'nok a i buvo UŽ- Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
darytas So. Bostono kino Jame rašo Juozas Audėnas, 
teatias. Praeitą ketvirtadie- Vaclovas Čižiūnai, dr. Ka
iu naujas savininkas >. no.?.' 
vietoje (420 W. Brcadway>

zys Karvelis, dr. Bronius 
Kazlas, Ar.'riras Kučys,

’SKlLmingai atidarė I’voad- Mečys Mackevičius, Romu- 
; way ( ’.nema. Pirmas filmas aidas Spalis, Aleksandras 
bu\o Tne (assaildra ( rus- . Solženicinas ir kiti. Būtinai 
iing“, SU Sophia Loren, Ri- isipvkite ta numeri. Kaina
thard Harris ir kt. Įėjimas 
suaugusivn.s 82. o pirma

tik $3.50. Ga'ke gauti Kelei
vyje.

Į solistei Daivai
JAV LB 25 metu sukakties mi- į Balandžio 30 d. So. Bos- 

i nėjime Brocktone gegužės .* d-! tono Lietuvių Piliečių d-jos

SUVALKIEČIU DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti 

Jono Valaičio parašytą a py
saką

‘ JAUNAMARTĖ.

Tarinyje: Savai kijos kai
mas, ūkininko sodyba, jo 
□uitis su vestuvinėmis al 
gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

j salėje Hamiltono "Aukuro“
... _ | teatro gastrolės. Rengia —
\isus Brocktono Ba^o-; gostono ateitininkai.

| no ir apylinkių lietuč ius-; Gegužės 1 d. 2:30 vai. po 
...... .u- 'Mielame dalyvauti šioje uietu So. Bostono Lietuviu

. A”, £ A‘a'lA i Kadangi vietų; pi]iečių d.jos skauėių
- P u -u a - les mi-j .-kaičius ribotas, lai prašom : židinio ruošiamas Lapinsku

lėlių teatro iš Chicagos vai-
į dinimas.
, Gegužės 7 dieną National 

a‘, J- Rentelis, tei. . 65-36 <1, J. t ę?afe, 666 N. Main Street,
, r ■ •Ian5au.SKiene’ • Brocktone, Lietuvių Bend-

• į L. Šukiene, tel. 583-2839, M.! romėnės 25 metų sukakties! KENNEBUNKPORTE, Me.
j -x- x>- i. j t • i ~ .. , . , „ - -s? 'iminėjimas-balius. >
dane - RKdiardson. -Jai a- Suziedėhenė, tel. o88-3364. Gegužės 8 d. 3 vai. popiet Į Pranciškonai maloniai
Acmpdiuth pianistas au- į Rengėjai ■ go Bostono Lietuviu Pilie- kviečia visus lietuvius atos-
';U5 LlOHS. : N

-.ėjime Brocktone.

c:<zzz>.: - --- - ^aecosee

LB visuomeninių reikalu *
:vbos pirmininkė.

Meninę progra m;
atliks solistė Daiva Mon gir-i Subatis tel 767-0335 v • - v r* j-uuda., tei. iui v •. mmejimas-baliųs.

Po meninės dalies — va
karienė ir šokiai, grojant ge- 
am orkestrui.

-Lalus ir bilietus užsisakytii 
iš anksto. Auka — $7.00. 

Tuo reikalu skambinti:

M©0ęXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;i

ATOSTOGOS

PRANCIŠKONU

VASARVIETĖJE

.......................... ... čiu d-jos II aukšto salėje L.. Is pasiučiausiu kumeliuko M Federacijos Bosto.
išauga genau$!as arklys.

Temistoklis

T

no klubo rengiamas Moti
nos dienc-s minėjimas. 

Getružės 14 d. Bostono

HAMILTONO LIETUVIU DRAMOS TEATRAS

AUKURAS

atvyksta j Bostoną ir 
1977 m. balandžio 30 d. 7:30 vai. vak.

Į Tautinių šokių sambūrio 
i vakaras, kuriame bus pami- 
i nėtas ir Romas Kalanta, 
j Brocktono tautinio an- 
isamblio "Sūkurys“ pirmasis 
: renginys — premjera ivvks 
įe. m. lapkričio 12 d. Tikslus

togauti jų vasarvietėje Ken 
nebunkporte, Maine.

Sezonas prasideda liepos 
2 d. ir baigiasi rugsėjo 5 d.

Nuo liepos 2 d. iki 16 d. ir 
nuo rugpiūčio 21 d. iki rug

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukšto salėje • laikas ir vieta bus paskelbta 
vaidins Balio Sruogos 3 veiksnių lyrinę dramą i vėliau.

"PAVASARIO GIESMĖ“

Vietos numeruotos po $4 ir $5.
Bilietus galima iš anksto Įsigyti pas Henriką Čepą.

(Ivas Estate, 545 E. Broadway, So. Boston 1
Visus maloniai kviečia atsilankyti • -

Bostono ateitininkai kaina $8.00.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa- 
:čti teisininko Prano Šulo 

paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta, "Sudu1 - " išleis- 
a knyga

KAIP SUDAROMI 

TĘSTAME? TAI.

Su t< ' /vvžiu.
Knygos kaina $3, su tes-

Lcunento forma 83.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

RADIJO PRr', n O am A

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš sto.ies VVNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:39 vai. po pietų.

sėjo 5 d. nuo kambariu duo- i Perduodama vėliausių, pa- 
dama 20% nuolaida. saulinių žinių santrauka ir

komentarai, muzika, dainosPrašoma registruotis iš 
anksto.

Informacijai adresas: 
Vasarvietės vedėjas, Fran- 

ciscan Monastery, Kenne-' 
į bunkport, Maine, 04046.

NAUJAS ROMANAS
!

Ką tik išėjo Petronėlės
į Įima gauti Keleivyje. Jos
i Orintaitės parašytas roma- 
■ nas Erelių kuorai, 384 psl..

Tel.: (207) 967-2011.
(15)

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist g ir dova-

j nų krautuvę, 502 E. Broad- 

way, So. Bost< n, Mass. Tel. 
268-04S9. gaunamas
Keleivis ir yra d’delis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė Į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs Vaclovas

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

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

Balandžio 24 d. — lietu
viu estradinė muzika: dai-i« 
nuoja Janina Mi čiukaitė,■* 
Nelė Paltinienė ir Ona Ya-Įfc 
liukevičiūtė.

(MtAUvi ' ■ TORA
MUeka Įvairių rūšių 

draudimus
Kieiptip sen-j adresu:

BKOMS KONTR1M 
S58 Broadvvay 

Se Ręstos. Mass. 02127
TeL AN 8-1761

BALTIC
TOURS

1 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1
j l
1 1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos ! 
j ekskursija j Kauną. 1 naktis Maskvoje Į

rugsėjo 18-26 d. — $858, spalio 9-17 d. — $826. 1

! DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR ;
{ANGLIJĄ: Į
i J
5 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos « 
» ekskursija Į Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys Londone J 
Į birželio 25—liepos 10 d. — $1.253; liepos 17—31 d. — $1.253.} 

} SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ: i

» birželio 8-22 dienomis '
J 1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija } 
» i Kauną, 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — §1.276. Į 
| Į nurodytas kainas Įeina: lėktuvo grupinis bilietas; J
' pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary; t
į 3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir J
| vakarienė Miunchene, Ix>ndone ir Parv-1
j ... )

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 kitais 1ATA lėktuvais.

M į Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreipt is:
Algirdas Mitkus 
Baltic Tours

f 8 White Oak Road
^7 j Newton, Ma. 02168
įj' (617)—969-1190

arba
1—800—223 7420

(Prašyti "Pat“)
P* Kiekvienoje kelionėje keleiviu skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

i

SLA SUSIVIEMU 7 iŠ

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

S1«A- Jau 80 metą tarov/ta lietuvių visuomenei ir ifesokO* 
JO daugiau taip SVj' ' .
nari&zna.

SLA—didžiausia lietuvių fraterr.sdir* cv : ; .s ? —
duoda gyvybės apdraudė ir ii .c’e p.k ;n vr* 
pigi, nes. SUSI VIENIJIMAS sielešku .u\ o .eisią 
patarnavimus savitarp-’-ės pai,»'d»s j.>šg: >du.

SLA— jau turi daugiau, kaip iris su ruse antioieo doleriu 
kapitalą, tad jo apdravdc tikra ir saugi. TT vienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
•pdraudas nuo $100.00 iki SiC.OOO.K

SLA—jaunimui duoda gerą Taopomąją Ap ’-eočą — En. 
dewwent Insurance, kad jaunuolis gnutų pirigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią " SRM 
apdraudą: už $1.000.00 aĮxirauk»s ik $ *0 mokea-
čio metams.

SI.A—AKCIDENTALP Ar'’ ’.AUDA naudu.ga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nartams. Lž $I,iV'*0.00 a- ’.uenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kufų»« yra daugumme Metavių ko.......................Aftfta
• kuopų ve’kėjus. ir ie plačiau paaiškins strla 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informn ijas je;gti
parašysite:
Lithuanian Antante ef Ar..eri.a
107 Went 3OU, «?treet. Ncvr Y .r* N V I fiOftl
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Vietines žinios
PRIEŠ 30 METŲ...

Mes išvietintųjų stovyk
lose, mūsų istorija, pavaiz
duota skaidrėmis.

Štai apie ką inž. Kazys 
Daugėla kalbės ir savo Į 
skaidrėmis parodys šešta- i 
dieni, balandžio 23 d., Kul-j 
tūriniame subatvakary.

Inž. K. Daugėla yra žino
mas meniškasis fotografas. 
Jis ir nepaprastai pastabus 
ir sugeba Įvykius ir vaizdus 
tobulai Įamžinti.

Tad kviečiami visi atsi
lankyti i ši subatvakari So. 
Bostone, Tautinės S-gos na
muose. Pradžia 7:30 vai. v.

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu. 
meratorių? O juk kiek vie 
nas naujas prenumeratoriui 
stiprina laikrašti.

Operavo E. Valiukonienę

Praeitą savaitę Carney li
goninėje Elenai Valiukonie- 
nei padaryta operacija. Li
gonė yra dr. Stasio Jasaičio 
priežiūroje.

Linkime mūsų kaimynei 
greičiau pasveikti.

L. Baranauskienės auka

Liucija Baranauskienė per 
Keleivi aukojo: Altai $10 ir 
Balfui $5.

Ačiū. Pinigai atiduoti, 
kam jie buvo skirti.

Laiškas K. Mikolaičiui

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijoje (368 W. 
Broadvvay, So. Boston, Ma. 
92127) yra K. Mikolaičiui 
laiškas iš Lietuvos. Prašo 
atsiimti.

Vakaras su sportininkais

Balandžio 29, 30 ir gegu
žės 1 dienomis Nevv Yorke 
Įvyks ŠALFAS Amerikos ir 
Kanados lietuvių krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės.

Mūsų So. Bostono Lietu
vių Pil. klubo ir Bostono 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
"Grandis“ sportininkai stp- 
riai treniniojaši jau visą 
pusmetį, nes turės apginti 
vyrų krepšinio ir tinklinio 
čempionatus (1975 ir 1976). 
Be vyrų, iš Bostono žada 
dalyvauti merginos tinkli- 
ninkės ir jaunių berniukų 
krepšinio komandos.

Žinoma, dalyvavimas šio
se žaidynėse sudaro daugi 
išlaidų, pvz., komandų re
gistracijos mokestis, naujos 
uniformos, kelionė, nakvy
nės ir kt.

Taigi bent dalinai šiems 
sportininkams paremt ba
landžio 23 d. 8 vai. vak. So. 
Bostono- Lde.tuvių Piliečių 
d-jos III aukšto salėje ruo
šiamas susipažinimo su 
sportininkais vakaras • šo

kiai. Gros puikus orkestras.
Visa Bostono ir apylinkės 

lietuvų visuomenė yra nuo
širdžiai kviečiama praleisti 
tą vakarą su sportininkais. 
Atsilankydami parodysite, 
kad pritariate sportuojan
čiam lietuviškam jaunimui j 
ir ji remiate.

V. E.

Jaunų muzikų koncertas

Balandžio 22 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali salėje bus 
N. Anglijos konservatorijos) 
paruošiamosios mokyklos 8 Į 
laimėjusių konkursą moki-Į 
nių koncertas. Tarp tų 8 yra į 
ir Vytas Bakšys iš Dorches-1 
terio, kuris paskambins 
Liszto Major Piano Concer- 
to. I

Vytas yra 17 metų am-į 
žiaus, pianinu pradėjo į 
skambinti nuo 5 metų. 1976; 
m. jjs skambino Gershvvin 
Piano Concerto in F su Ar- 
thuro Fiedlerio diriguojamu 
orkestru.

Į koncertą Įėjimas veltui.
* * 4l+**±**±±**-*A**± **±***4

Lietuvos vandenyse yra 
apie 160 Įvairių žuvų rūšių.'

Archibaldą perrinko 
prezidentu

Alfredas Archibaldas vėl 
perrinktas South Boston Sa
vings banko prezidentu.

Šis bankas yra Įsteigtas 
1863 metais. Dabar turi sky
rių Dorchestery. Pagal save 
dydį jis yra 13-sis Massa
chusetts valstijoje. Jo ba
lansas — 337 milijonai do
lerių.

Naujas skaitytojas

Jonas Kasmauskas iš Or- 
mand Beach, Fla., užprenu
meravo metams Keleivį dr. 
Sandargui, neseniai Įsikūru
siam artimoje kaimynystėje 
Ormand Beach, Fla., ir ta 
proga dar pridėjo penkinę 
Keleivio spaudai paremti.

Nuoširdus ačiū buvusiam 
bostoniečiui Jonui Kas- 
mauskui, ir iš tolimos Flori- ■ 
dos visada mus prisimenan
čiam, už paramą ir sveiki
name naują skatytoją. 
♦♦♦♦ihhmhhhhmhhhmhhmmhhmhf

Amazonės upes (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250 
mylių pločio.

BOSTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO

BANKETAS

1977 m. gegužės 14 d. 7 vai. vak.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos III a. salėje

Programai vadovaus JAV Lietuvių Bendruomenės 

tarybos narys Julius Špakevičius.

PROGRAMOJE:
1—Rimtoji valandėlė: ROMO KALANTOS prisimini-

mas — įvadiniai istoriko Algirdo Budreckio 
žodžiai ir montažas.

2— V akarienė.

3— Etnografinis Gitos Kupčinskienės va
dovaujamas daines ansamblis.

4— Tautiniai šokiai, vadovė Ona Ivaškienė.

5— Latvių orkestras gros šokiams.

Stalus užsisakyti pas Vytautą Jurgėlą, tel. 268-1108 

ir Romą Štuopienę, tel. 1—784-5287.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

1VORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

yra .vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog tt Worces-
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardware Co.
teminki N. 1. ALEKNA 
sw kast BRoAn vAT 
H»UTW BCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Bu.,-Amiu Kleope Dažai 
Popieroa 8ianoma

Stiklai Langams
Vla-'kla reikmenys namaau 

Reikmenys piarcbariaaoa 
Visokie geležies daiktai

lietuviškai, pataraau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

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

'‘"j

čia galima gauti Įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis. 

Vedėja B. Sviklieni

“i į P £ D I N I S 
OPTOME T RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto fkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWA¥ 

South Boston, Masa

PETER MAKSVYTIS
ftBMMav

‘3^

į

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

MriooooeooooooooooooGeocoaGaoscosesoeosoaoooooGooooeę

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistu, išpildoma gydytojų re 

eeptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broaduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną. AN 8-602S

Nas • vaL ryto Iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius fr

ooooooooooeooeoosooanooeoooooeoeooaoooooooooooooaas

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

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

Skambinkite

268-4662

<9 Church Street
C. Miltoa, Mase.

Atlieku viana patebymo, remon
to ir projektarimo darbas U lan
ko ir vidnje, gyvenamų narna Ir 
Manio pastatu, pagal JSaą reika
lavimu. šaukite visados in S va
landų vakaro.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadienis is—uždara 

445 BRCADWAY 
SOVTH BOSTON. MASS.

j>aaaaas«»*>»» »'-»«*«**«*»*******
NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tek 762-6732' I
***e********e*a*eo**aa»*a*sieisaea»

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys. Įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for-j 
mato, drobiniai viršeliai, la- t 
bai tinka Kalėdų davanoir.? 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

S6. Paštu nesiunčiame. I

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON" SAV IN GS 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.
ToHpI nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujanti.

South Boston 
Savings Bank

“AURAYS THE LEADER

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»l Broadway 
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

E. KARDELIENĖS DAINŲ'r------------------------------------ j
~ » RAVM0ND E. PELECKAS J

PLOKŠTELE « J
į ♦ GENERAL CONTRACTOR J

Keleivio administracijoje į J , ,i | Dengia stogus, deda vandens t 
galima gauti Lietuvos ope-į { nutekamuosius vamzdžius, at-*

ro. solistės Elzbietos Karde-' i lieka nam¥ vidau* b la“k° 'i-J 
| sų rūsių dailvdės darbus. ! 

lienės įdainuotų dainų ir ari- j įkainojimas veltui. Turi leidi {
jų plokštele. Kaina $6.00. į| ** ir draudimsU Šauktis va * 

. . j karais tel. 364-4610.
Paštu nesiunčiame. Į . . Į

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 (VVhist Party) kiekvieną 
trečiadieni 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

— A------ H ~=

i

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 11 
::

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO. ICOSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcester io siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu.' 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš' 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, 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 svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitu Ir 

garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broaduray 
So, Boston, Masa. 02127 

Tet 268-0068




