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Maskvoje pro valdžios tribūnu pražygiavo 2 milijo

nai suvarytų prievartinių komunizmo šlovintojų. Ispani

joje demonstrantai išvaikyti ašarinėmis dujomis ir polici

jos lazdomis. Turkijoje demonstracijos išvirto kautynė- ! 

mis, kurių pasėkoje liko daug žuvusių ir sužeistų.

Gegužės Pirmosios 'šventė 
ir jos proga rengiamos de
monstracijos, kuriomis pa
brėžiama dai bininkų kova 
dėl žmogaus teisių ir darbo 
sąlygų pagerinimo, kone 
visada baigdavosi kraujo 
praliejimu ir valdžių repre
sijomis. Bet ir darbininkų 
sąjūdžiui pasiekus laimėji
mų, ši šventė vis dar daug 
kur baigiasi kraujo pralieji
mu. Tai dėl to, kad ir Ge
gužės Pirmosios tikslai da
bar kartais iškreipiami Įvai
rių grupių ar ir valdžių tik 
tavam politiniam reikalui.

Pavyzdžiui, Sovietų Są
jungoje Gegužės Pirmoji 
yra skirta nebe darbininkų 
kovai dėl savo teisių ir gy
venimo pagerinimo, o tik 
vyriausybės vadams ir dar
bininkus išnaudojančiai ko
munistinei sistemai pagar
binti.

Maskvos Raudonąja aikš
te ir Šiemet pražygiavo apie 
2 milijonai valdžios Įstaigų 
suvarytų darbininkų, tar
nautojų, moksleivių ir kitų 
piliečių, mosuojančių vėlia
vomis ir šūkaujančių Įvai
rius "pašlovinimus4* ir "ap
žadus“ savo išnaudotojui 
darbdaviui ir totalitarinei 
komunistinei santvarkai. O 
tribūnoje ant Lenino mau
zoliejaus išdidžiai stovėjo 
komunistų partijos vyriau
sias dievas Leonidas Brež
nevas, Įrėmintas prezidento 
Podgornio, ministro pirmi
ninko Kosygino, iš Čilės už 
disidentą Bukovski išsimai
nyto komunistų vado Cor- 
valano, Brazilijos komunis
tų vado Prestes ir eilės kitų 
raudonųjų misionierių ir ge
nerolų.

Pažymėtina, kad šiame 
parade sovietai jau nede
monstruoja saivo tankų, sun
kiosios artilerijos ir milži
niškų raketų, matyt, nenorė
dami per anksti nugąsdinti 
balto Vakarų detentės ba
landžio. ŠĮ kartą pasitenkin
ta tik gerai surežisuotomis 
minios eisenomis ir Įvairius 
“•laimėjimus“ skelbiančiais 
plakatais.

Kinijoje Gegužės Pirmo
ji. buvo skirta Mao Tse-tun- 
go Įpėdiniui Hua Kuo-feng 
iškelti ir jo laimėjimams iš
ryškinti. Ta proga buvo pa
sidžiaugta, kad Mao našlės 
Čiang Čing vadovaujama 
"keturių pasiutusių šunų ra
dikalų gengė“ jau nugalėta 
ir nubausta. Be to, buvo pa
sakyta ir piktų žodžių Sovie
tų Sąjungos adresu.

Ispanijoje, kur Gegužės

Pirmosios demonstracijos y- 
ra draudžiamos, Įvyko daug 
policijos susirėmimų su tų 
draudimų nepaklausiusia 
minia. Madride policija de
monstrantus vaikė ašarinėm 
dujom, lazdom ir guminėm 
kulkom, ir buvo daug su
žeistų. Tokios pat kautynės 

; su tūkstančiais demonstran
tų Įvyko Barcelonoj, Bilbao, 
Valencijoj ir kituose mies
tuose. Ispanijoje Įtampa bu- 
vc ypač didelė dėl to, kad
kraštutiniai dešinieji labai 
nepatenkinti vyriausybe, 
kad si legalizavo komunis
tų partiją, komunistai ver
žiasi Į darbininkijos vado
vavimą, o frankistai ilgisi

S buvusios diktatūros. Taigi 
f demonstracijose susipainio
jo visų skirtingi interesai. 
Čia net žymiųjų užsienio ži
nių agentūrų atstovai buvo 
policijos apmušti.

ij
i
Į

i

Bet šiemet, tur būt, nelai
mingiausia GeGužės Pirmo
sios šventė buvo Turkijoje. 
Tenai Istambulo Taksim 
aikštėje kalbant darbininkų 
grupės vadui Kernai Turk- 
ler 150,000 miniai, kažkas 
nuo stogo pradėjo šaudyti 
Į policiją. Iš to kilo didelio 
masto susišaudymas, pani
ka, grumtynės su automobi
lių padegimais ir langų dau
žymu. Rezultate — 35 žmo
nės žuvo. apie 200 liko su
žeistų, ir daugybė demonst
rantų suimta.

Mažesnių neramumų bu
vo ir kitose šalyse.

Pabaltiečiu bombos 
Paryžiuje

Balandžio 5-sios naktį 
sprogo bomba prie Sovietų 
ambasados, o balandžio Il
sios naktį prie Prancūzų-So- 
vietų draugijos būstinės. 
Balandžio 12 d. rytą didelio 
pajėgumo bomba buvo su
sprogdinta sovietų propa
gandinių leidinių knygyne 
Glebe, suardžius! knygyno 
įrengimus ir sukėlusi gais
rą. Žmonių aukų niekur ne
buvo.

Kai kuriems prancūzų 
laikrai-čiams kažkas pa
skambino ir pranešė: "Čia 
aktyvistų frontas Pabaltijo 
kraštams išlaisvinti. Mes e- 
šame Įvykdę šiuos atentatus. 
Mes tęsim ir toliau šią veik
lą.“

Prancūzų spauda plačiai 
apie tai rai ė. Vėliau gal pa
aiškės, kas tai tik'ai pada
rė.

Praeitų metų rugsėjo 6 d. 
Į Japoniją pabėgęs su nau
jausiu MIG-25 lėktuvu so
vietų lakūnas Viktoras Bie- 
lenka šiuo metu nežinomoje

Amerikos Lietuvių Tarybos delegracija pas atstovu rūmu pirmininką Thomą O’Neill, .Ir., kovo 
31 d., Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimo šventės metu Washingtone. Iš kairės: 
Altos vicepirmininkas Teodoras Blinstrųbas, Lietuvos atstovas Washingtone dr. Stasys Bačkis, 
atstovų rūmu kapelionas kun. Edward Latch, Altas informacijos direktorius, minėjime sukal
bėjęs invokacija. kun. dr. Juozas Prunskis, atstovų rūmų pirmininkas Thomas O’Neill. nunėjimo 
globėjas kongresmanas Daniel J. Flood, Amerikos Balso tarnautoja Jolanta RaslaviCiūtė. dr. j 
Jonas Balvs ir Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėjas Alfonsas Petrutis.

Medžiaga apie žydų' Inf ormuokime apie
Helsinkio laužymus

i
Į Lietuviai, gaunantieji tik
rų žinių apie naujus žmo- 

' gaus teisių pažeidimus, prie- 
• šingus Helsinkio susitari- 
; mams, pi-ašcmi skubiai pra
nerti Amerikos Lietuvių Ta
rybai, 2606 W. 63rd Street,

1 Chicago, 111. 60629.

Toki raginimą perteikė 
i spaudos konferencijoje Al
tos pirm. dr. K. Bobelis ba
landžio 27 d. grįžęs iš Wa- 

1 shingtčno, kur su dr. K. Šid
lausku lietuvių, latvių ir es
tų vaidu liudijo Helsinkio 
kcmisijai apie žmogaus tei- 

! šių pažeidimus Pabaltijo 
i kraštuose. *

Komisija sutiko priimti 
į papildomus duomenis ir vė- 
f liau.
j
\Po koncerto liko
kalnai šiukšlių

Gegužės 1 d. Bostone 
Charles paupy esančioje Es
planadoje buvo “rock** mu
zikos koncertas, Į kuri susi
rinko apie 100,000 jos mė
gėjų. Po to koncerto paliko 
kalnai šiukšlių, kurių išvaly
mas miestui atsieisiąs apie 
20,000 ar net daugiau dole
rių.

Buvo skelbiama, kad bus 
“šių dienų“, bet ne “rock“ 
muzikos koncertas. Mat. 
“rock“ koncertai, Į kuriuos 
susirenka jaunimas, visada 
baigiasi triukšmingai. Taip 
buvo ir ši kartą. Taigi atei
tyje čia jau nebus leidžiami 
nei vadinamosios "šių die
nu“ muzikoj koncertai.

gelbėjimą
Amerikos Lietuvių Tary

bai pavedus, kun. J. Pruns
kis laiškais, telefonu ir as
meniškai kreipėsi Į daugeli 
žydų, kuriuos nacių okupa
cijoje išgelbėjo lietuviai ir 
kurie dabar gyvena laisva
jame pasauly — JAV, Iz
raely, Europoje, Meksikoje. 
Jie buvo prabomi atsiųsti sa
vo liudijimus, kad lietuvių 
tautos negalima kaltinti žy
dų naikinimu. Buvo pažy
mėta, kad liudijimus norima 
panaudoti brošiūroje anglų 
kalba.

Savo pareiškimus teat- 
siuntė keturi ir tai reikšdami 
dėkingumą tik juos išgelbė- 
iusiems asmenims.V

Daugelis lietuvių atsiuntė 
savo liudijimus, kaip jie gel
bėjo žydus. Ši medžiaga yra 
persiųsta dr. D. Jasaičiui, 
kuriam Vilkas yra pavedęs 
parašyti knygą ta tema.

Nixonas teisinasi 
: dėl Watergate

ŠĮ trečiadieni televizijos 
stotys transliuos anglo Fros- 
lo pasikalbėjimą su buv. 

j prezi dertu Nixonu. Sako- 
i ma, kad Nixonas noris iro- 
: dyti, jog nesistengęs nu
slėpti Watergate kriminali
nio nusikaltimo.

Atleido mokytojus- 
kriminalistus

New Yorko mokyklų vai-, 
dyba atleido 20 mokytojų ir! 
apie 100 kitų tarnauto jų, Į 
kai buvo patirta, kad jie yra i 
Įvykdę kriminalinių nusi-' 
kaitimų.

Per pastaruosius 2 metus 
buvo atmesta 480 prašymų 
priimti Į tarnybą. Iš atleis
tųjų ir nepriimtųjų 30' š bu
vo nubaustų už vagystę, 28 
' < — už pardavinėjimą ar! 
pirkimą narkotikų. 10' > — 
už užpuolimą. «

Bendras Baltu !
* 4

komitetas
Šiuo metu Bendram Pa-į 

baltiečių komitetui Wa-
i shingtone pirmininkauja Al
tos pirm. dr. K. Bobelis. JĮ 
pavaduoja Altos Įgaliotinis 
Washingtcne dr. -J. Genys. 
F1 biams su JAV valdžios 
Įstaigomis vadovauja J. Bol- 
steins.

Komitetas pasirūpino ir 
tuo, kad Helsinkio komisi
jos apklausinėjimuose apie 
žmogaus teisių laužymą bū
tų ir pabaltiečiu liudijimas.

Seabrooke suėmė
•2000 asmenų

Seabiooke, N. H., stato- 
• ma atominė elektrainė. Sek- 
j madieni ten buvo suimta 
! apie 2,000 asmenų, susirin
kusių protestuoti dėl to re
aktoriaus statybos.

Demonstrantai suimami 
policijai nesipriešino, bet 

; neklausė jos Įsakymo išsi-
i skirstyti.
i

Atominės jėgainės sta
tymo prie minkai bijo, kad 
ne'aimės atveju ji galinti

! radit aktyviom medžiagom * • •' užnuodyti plačią sritį.

Altą remia jaunimo \ v 
planus

Praeitą pirmadieni Bos
tone teismas sovietų žvejų 
laivo Taras Ševčenka kapi
toną nubaudė keliais mėne
siais kalėjimo ir $10,000 pi
nigine bauda, o laivo "savi
ninką“ šimtatūkstantinėm. 
pinigine bauda. Kitas klau
simas, kaip tos bausmės bus 
Įvykdytos.

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba balandžio 20 d. 
buvo susirinkusi posėdžio 
savo būsinėje Chicagoje. 
Apie Washingtone rengia
mą jaunimo demonstraciją 
pranešimą padarė Jaunimo 
sąjungos atstovė O. Barškė- 
’ytė. Altos valdybos susirin
kimas šiai ryšium su Belgra
do konferencija rengiamai 
demonstracijai pritarė ir 
pažadėjo ją remti.

Tame pat posėdyje buvo 
aptarti ir ryi iai su Vliku bei 
memorandumo tekstas Hel
sinkio konferenci jai ir kiti i 
svarbūs reikalai.

SOVIETŲ LAKŪNAS BIELENKA

ATSKLEIDĖ ĮDOMIU PASLAPČIŲ

Jis plačiai painformavo JAV žvalgybą apie sovietų 

karinių pajėgų išdėstymą, požemines bazes, "dekoraci

nius** aerodromus Amerikos žvalgybinių satelitų akims 

apgauti ir atskleidė kitas karines paslaptis. .

Amerikos Valstybėse ir per 
kelis mėnesius JAV žvalgy
bai jau suteikė nepaprastai 
daug Įvairių žinių apie so
vietų apsiginklavimą ir ki- 

vietoje gyvena Jungtinėse,tus jų slepiamus dalykus.

Tarėsi Vliko ir Altos

1977 m. balandžio 23 d. 
Clevelande buvo susitikę 
AITos ir VLIKo atstovai 
pasiinfoimuoti ir pasitarti 
dėl bendros Lietuvos laisvi
nimo veiklos ir tarpusavio 
i yšių.

Pasikeista informacija a- 
pie Lietuvių žmogaus teisių 
komisijos atliktą darbą, jos 
ateities uždavinius ir artė
janti ALTos pirmininko liu
dijimą JAV komisijoje, su
darytoje Hensinkio susitari
mų vykdymui stebėti.

I
Pabrėžtina, kad su žmo-1 

gaus teisių pažeidimu risti
nas ir okupanto nutrauktas 
tautų apsisprendimo vykdy
mas.

Tartasi abiejų organiza
cijų .politinio darbo padalos 
klausimu.

Svarstant Lietuvos laisvi
nimo darbų finansavimą, 
nusistatyta abipusiai remti 
, ių darbų projektus.

Pasiinformuota apie Tau-j 
tos Fondo nuostatų numato
mus pakeitimus, išiyškinan- 
čius galimybes ALTai daly
vauti Tautos Fonde.

Susitarta glaudžiau bend-į 
.adarbiauti, pasikeičiant in- i 
formacija savo leidiniuose, i

Pasikeista nuomonėmis: 
apie sutartų nuostatų dėl 
santykiavimo su pavergtais j 
lietuviais vvkdvma ir inter-'

Kalbėta apie Lietuvos 
laisvinimo darbo konferen
cijos sušaulkimo galimybes.

Pasitarimas vyko atviro 
ir nuoširdaus išsikalbėjimo 
nuotaikoje ir su dirbamo 
darbo atsakomybės suprati. 
mu.

VLIKui atstovavo dr. Bro
nius Nemickas, Jurgis Va
laitis, Bronius Bieliukas, Al
gis Vedeckas.

ALTai atstovavo dr. Rą
žys Bobelis, Teodoras Blins- 
trubas. Jonas Talandis. dr. 
Vladas Šimaitis, dr. Jonas 
Valaitis.

(Elta)

Kaip rašo vokiečių žurna
las "Stern“, Bielenka savo 
smulkiame raporte ČIA Į- 
s’taigai pateikė apie 4,000 
duomenų ir patikslinimų 
apie Sovietų Sąjungos ka
riuomenės ir aviacijos išdės
tymą, apie požemines rake
tų bazes, atominių bombų 
sandėlius, vyriausios kari
nės vadovybės bunkerius ir 
slaptus susižinojimo kedus.

Tarp kitų dalykų, Bielen
ka tiksliai nurodė ir 134 
"dekoracines“ sovietų avia
cijos bazes, skirtas tik ame
rikiečių žvalgybos satelitam 
apgauti ir žvalgybai suklai
dinti. Jos taip pastatytos iš 
faneros, kad atrodo., lyg tik
ras ii’ didelis aviacijos cent
ras, c i- tikrųjų tą visą “ba
zę“ tvarko tik 12 kareivių.

Bielenkos pranešimu, pa
ti didžioji ir tikroji Raudo
nosios armijos jėga yra su
kaupta požemiuose. Pože
miuose yra aviacijos anga
rai. trinkių sandėliai, mylias 
besitęsiantieji tuneliai su ge
ležinkelio linijom ir tūks
tančiais kareivių.

"Viktoras Bielenka išsa
miai ČIA painformavo ir 
apie Sovietų Sąjungos ka
riuomenės gyvenimo sąly
gas bei moralę. Tos sąlygos 
esančios labai sunkios, dėl 
prievartinės disciplinos ir 
nepakenčiamo kareiviško 
gyvenimo. Jis sako, kad 
tik jo barake Sibire per žie
mą mėnesio laikotarpyje 
nusižudydavo nuo 2 iki 5 
kariškių. Dėl to bausdavo 
-alia tekio savažudžio bara
ke gulinčius kaimynus, kad 
jie neapsaugojo nuo savižu
dybės ai- savo Įtarimo ne- 
prane ė vyresniesiems.

Sovietų kariuomenėje esą 
net S4 bausmių rūšys nusi
žengusiems kariniams po
tvarkiams ir Įstatymams. 
Na. o pagautas desertyras 
atvedamas prieš išsirikiavu
si dalinį ir su audemas.

Be to. kariuomenėje susi
organizuoją mažų patikimų 
draugų ratelių, kurių tiks
las saugotis nuo šnipų ir pa* 
sidalinti iš Vakarų radijų 
nugirstomis įnfoimacijomis.

Labai reikšmingas Bie- 
lenkos patarnavimas Vaka
rams buvo ir jo atgabentas 
MIG-25 lėktuvas, kuri ame- 
'kiečių ir japonų specialis

tai nuodugniai išnagrinėjo.
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0 KAS IR KADA SURAŠYS IR TĄ 

„GYVĄJĄ LIETUVOS ISTORIJĄ“?

Vadinamoji "mckslinė“ tautos ar valstybės istorija, 
nors ji būtų ir labai talentingai ir Įžvalgiai parašyta, tėra 
liktai daugiau ar mažiau tikslus šaltas metalinis kompiu
teris. Joje sistemingai sukaupta tiktai didieji istoriniai 
įvykiai, jų priežastys, padariniai, sąlygos, vardai, datos 
skaičiai, išvados... Iš jos mes težinome, kas su kuo karia
vo, kas ką pavergė, kas kokias sutartis sudarė ir sulaužė, 
koks seniau buvo ekonominio ar kultūrinio gyvenimo 
lygis, keikia socialinė santvarka ir kaip jos pasiekta.

Bet kur gi tų anuomet gyvenusių žmonių erdvę ske
liantis baimės klyksmas, ašaros, lašantis šiltas kraujas, 

‘ /paskutinis priešmirtinis žodis ir atdūsis, artimųjų rauda, 
širdį stingdanti neviltis, — ta gyvoji tikrovė, kuri vėliau 
"mokslinėje istorijoje“ težymima tik naujomis žemėla
pio kreivėmis, diagramomis ir datomis?

Ji visa palengva pritilsta, nuskęsta praeities tolyje 
. ar virsta tik legendomis ir padavimais...

Reikia manyti, kad ir Lietuvos paskutinių skaudžiųjų 
dešimtmečių ta "gyvoji istorija“ taip pat palengva nu- 

• blės, nuskęs rūke ar nužengs i žemę drauge su jos daly
viais, ir — beliks vėl tiktai žymesnės datos, skaičiai, prie
žastys, padariniai...

Bet ta išgyventoji mūsų tautos tikrovė galėtų dar iš
tisus amžius nedingti. Ji galėtų išlikti gyva mūsų literatū
roje, dailėje, muzikoje ir net ateities jaunimui skirtuose 
pamokomuose vadovėliuose. Tik — jos gyvuosius faktus 
reikia kuo skrnpulingiausiai surinkti ir užrašyti.

Tiesa, Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronika pateikia 
daug konkrečių liudijimų apie okup. Lietuvoje vykdomą 
religini persekiojimą, žmogaus teisių mindžiojimą ir ap
lamai apie okupanto priespaudą. Pogrindinė Aušra ir ki
ti leidiniai taip pat yra okupuoto lietuvio gyvas aštraus 
skausmo balsas. Ne«naža yra sukaupta vaizdžių atsimi
nimų Sibiro kalinių ir pastaraisiais laikais iš Lietuvos pa
sitraukusiųjų disidentų. Turime šiokios tokios medžiagos 
ir aipie paskirų partizanų vadų veiklą ir jų likimą. Bet vi
sa tai, galima sakyti, tėra tik ši ar vakaiykščia viena die
na. Tai tik vienas veiksmas tos kruvinosios lietuvių tau
tos dramos, tik su keliais ar keliolika veikėjų.

O kur toji dar žmonių atmintyje gyva medžiaga apie 
bene 8 metus trukusią lietuvių partizanų kovą su okupan
tu ir tūkstančiais kitų tragiškų ar herojiškų epizodų?

Kur antrųjų i Sibirą trėmimų vaizdai ir paskiros sce
nos, kurios buvo dar baisesnės už 1941 metų?

Kur toji iš savo tėvų ir protėvių sodybos prievarta 
išraunamo ūkininko- psichologinė drama ir jos paskiri pa
veikslai, kurie baigdavosi net savižudybe?

O tie Įvykiai, kai komunistas sūnus turėjo šaltai pa- 
lydėti net savo tėvus Į Sibirą ir mirti?

Jeigu šiandien žinome net uždarų sovietinių teismų 
surežisuotas laisvės kovotojų bylas ir nuteistųjų paskuti
niuosius drąsius žodžius, tai ar jau nebegalima sužinoti 
bent tos sodybos vietos, kur rusų kareivių uždegti mūsų 
tautiečiai liepsnose mirdami giedojo Lietuvos himną?

O kur gi žuvusiųjų pavardės ir jų kapai?
Gal sakysite, jog tai vis "maži žmonės“, — ne pre

zidentai. ne ministeriai pirmininkai, ne partijų ideologai. 
Bet ir Rimas Kalanta buvo "mažas“ ir nežinomas!A

Pagaliau, kur gi ir tie lietuviai stribai, idant ir jų var
das nedingtų iš tautos atminimo? Ir tie "kultūringieji“, net 
menininkai, kuriuos vėliau pradėjo graužti sąžinė, pa
šnabždom prašnekusi ir jų kūryboje?

Mums atrodo, kad ta gyvosios mūsų istorijos dalis 
Šiandien 'yra daug svarbesnė, negu problema, kiek Jogaila 
turėjo tikrų ir kiek jam primestų vaikų ir ar koks Traide
nis vadinosi karalium ar kunigaikščiu? Juk ateitv iš mūsų 
užfiksuotos šiandieninės tikrovės bus parašyta ir teisin
gesnė mokslinė istorija.

Tarybiniai aktyvistai ir mokslininkai šią dar gyvą 
praeiti į savo archyvus seniai kaupia. Tik, žinoma, apie 
savuosius, savu požiūriu ir savam reikalui. O mes? Ką nu
veikėme šioje srityje mes? Beveik nieko.

O šią gyvąją ir kruvinąją Lietuvos istoriją surašyti 
reikia ir dar ne vėlu! Ir tai padaryti turėtume mes ir tėvy
nėje gyvenantieji bendromis pastangomis.

JAUNIMO DEMONSTRACIJA 

WASHINGTONE
Nėsėniai gimusi PasaulioIdžie veiksmui: organizuoja 

Lietuvių Jaunimo sąjunga, I pabaitiečių demonstraciją 
šutiumpintai besirašanti i Washingtone maždaug tuo 
PLJS, ima reikštis konkre-! metu, kai bus įpusėjusi Bei- 
Čia veikla. Pirmasis apčiuo- Į grado konferencija. O Bel- 
piamas jos darbas buvo Ad-1 grado konferencijos pagrin- 
lianos Jocytės koncertų • dinė drama turi įvykti šių
Šiaurės Amerikoje organi- 
žavimas. A. Jocytės gastro
lės visais atžvilgiais gerai 
pavyko.

šiuo metu PUS ryžtasi 
svarbesniam ir kito pobū-

metų rugsėjo mėnesj.
Demonstracijos organiza

vimo tiksiu PUS vadovybė 
sušaukė posėdį Detroito Die
vo Apvaizdos lietuvių para
pijos kultūros centre š. m. moję nėra daug erdvės, tad

šitaip 1902 metais Vilniaus gubernatoriaus Valio 
įsakymu Vilniuje buvo plakti 26 darbininkai, išdrį
sę dalyvauti Darbininkų Vienybės — Gegužės 
Pirmosios demonstracijose, šiandien Maskvos vaL 
valdovai yra sugalvoję dar sunkesnių bausmių vi
siems tiem. kurie nenori paklusti jų valiai.

i LAIŠKAS REDAKCIJAI

Pene Redaktoriau,

i P. Mykolas Drunga per 
j tris Keleivio numerius gra- 
. žiai aprašė VLIKo jaunimui 
i seminarą, kurs Įvyko Brock- 
i lyne š. m. vasario 26-27 d.

Autorius išryškino daly- 
; vių nuomones dėl lituanisti-

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖlMl

M. VALIULAITIS

CHICAGIETIŠKAS PROVINCIALIZMAS .. 

VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ VARDU

Neseniai Chicagoje vyko džiusių organizacijų atsto* 
pirminiai rinkimai į bur-įvų, kalbanti už visrfs Jung- 
mistrus (arba, kaip sakytų i tinių Amerikos Valstijų lie- 

j nių kursų Vilniuje lankymo. Chicagos lietuviai inteligen-' tuvius, ir todėl jos užsian-
i l* n , va n i 4- . m za • •«« / / ta • v . • .   _  2.* —  Kaip paprastai, taip šiuo
■ klausimu, nelabai daug jau-
■ nuelių kalbėjo, bet Raibėju- 
.šiųjų dauguma aiškiai pasi- 
I sakė už kursų lankymą. M.
Drunga savo žodyje d 

dramatizavo

balandžio 16 d. Į posėdį bu- net neperdidelis demonst- 
vo pakviesti Akos, JAV LB, rantų skaičius nebus išsklai-
PLB, Vliko-, JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos ir Kana
dos Lietuvių Jaunimo sąjun
gos (dvi pastarosios yra 
PLJS padaliniai) atstovai.
Posėdv dalyvavo Akos at- </ *•
stove Ofelija Baršketytė, 
JAV LB — Birutė Zdanytė, 
KI.B ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo sąjungos — Jurgis 
Valaitis, PLB — Jonas Ur
bonas, PLJS — Gabija Juo
zapavičiūtė ir Viktoras Na
kas, JAV LJS — Paulius 
Bernotas ir PLJS patarėjas 
Algis Zaiparaekas. Vliko at
stovui dalvauti negalint, 
Vliko principinį pritarimą 
demonstracijai
fenu suteikė vicepirm. Jur

o Bostono—’gažavimas siaurose vietinės 
majorus“). Demokratų ,politikos ribose kelia nuo- 

partijos gretose rungėsi ko- stabą.
ne pustuzinis kandidatų, i Ar ALTos centras lygiai 
įskaitant po R. J. Daley lai-; cUtiktų indorsuoti kandida- 
.-tinai pareigas einanti M. j Bostono, ar Nevv

Los Angeles bur-

Pucmski. Laimėjo paiti- dc-rsavimus nesame girdė-

tai, i "merus“ 
i ”•

net -aramaJ.zavo mazoaug Bilandicą irstipriausiąjįjo Ya ^ - 
‘ainri’Ar Kalantą, Venclovą, varžovą, buv. kongresmaną 
Sadūnaitę ir daug kitų, išė- r. Pucinski. Laimėjo parti-

tiylas.

Demonstracija nutarta pa- į 
vadinti BALTIC HUMAN’
RIGHTS RALLY (Pabal-į 
tiečių žygis už žmogaus tei- Į 
sės).

Į demonstraciją bus kvie- i 
čiami Kanadoje bei JAV! 
gyvenantieji lietuviai, lat- j 
viai ir estai. Lietuvių tikima- J 
si sulaukti 1,000: po 500 iš i, . ..
rytinių valstijų ir vidurva-; 
karių. Kitą 1,000 turėtų su- I 
daryti latviai ir estai (lat-' 
viai kaip tik koncentruojasi į j5 š.
New Yorko ir Nevv Jersey 1

’ Sadūnaitę ir daug kitų, išė- 
' msių daug daugiau panašių 
I kursu, sovietai indoktrina-
!vo?”
i
Į Visų kalbėtojų nuomonės 
• tik apie tai ir sukėsi ir klau- 
; sė, keks yra ar gali būti "ba
lansas“ — grį: daugiau iš 
į ten indoktrinuotų. ar prie- 
1 šingai. Deja, nei vienas kal- 
J bėtoias nepalietė trečiosios 
dalyko pusės — moralės.

Daugiau kaip prieš 80 me
tu tautos himno autorius 

į Vincas Kudirka viena savo 
i eilėraštį paskyrė jaunie- 
j s1’eros savo draugams, kurio 
j vienas pc-smas yra toks:

Kol dega krūtinėj šventa 
ugnis toji.

Siek prie idealo tik doro
.V-

nės marinos remiamas Bi- 
landicas. (Tai lygu ir pačios 
burmistro vietos laimėjimui, 
nes Chicagoje respublikonų 
partija neturi beveik jokios 
reikšmės).

Prieš tuos pirminius rin
kimus nustebino lietuviško
je spaudoje pasirodęs pirm. 
dr. K. Bobelio pasirašytas 
raštas, kad Amerikos Lietu
vių Taryba remianti R. Pu- 
cinskio kandidatūrą į Chi
cagos burmistrus. Nustebino 
ne todėl, kad remiamas Pu- 
cinskis, o ne Bilandicas (ar 
dar kuris kitas), bet todėl, 
kad ič viso ALTa tuo klau
simu viešai pasisako.

Koks reikalas centrinei 
į visu Amerikos lietuviu orga-

V auK.^?’{nizacijai indorsuoti kandi 
O skubink, paskui tu įssi- datus vieno miesto

Už trunini aukro,
varnio

atrodo.

žadėsi 
gardaus 
šaukšto.

rad šios ei-
Ivi CliGTIŲ. mū- 

sų jaunimui. Tai vertingas 
įspėjimas, kad jaunas žmo- 

nesukluptu. Kiekvienas 
1 važiuojantis Lietuvos priešo

vienos
partijos pirminiuose rinki
muose?

Jei ALTa tebūtų tik chi- 
cagiečiu organizacijėlė, vi- 
-a tai būtų suprantama. Ta

j ję)-
Kita vertus, jei jau mato

mas reikalas viešai pasisa
kyti už tą ar aną kandidatą 
į vietinį postą, kodėl to ne
gali atlikti vietiniai ALTos 
skyriai? Juk Chicagoje nuo 
pat pradžios veikia aktyvus 
ALTos skyrius (plačiai ži
nomas Chicagos Lietuvių 
Tarybos vardu), kuriam ir 
būtų tikę toki indersarimą 
paskelbti.

Taigi, kodėl kandidatai į 
burmistrus fidorsuojami 
centro, o ne to miesto sky
riaus vardu? Ir kodėl toks 
išskirtinas dėmesys Chica- 
gai, o ne kitiems miestams, 
kuriuose irgi g, vena bei vei
kia lietuvių?

* * *
Istorijėiė turi ir kitą įdo

mią giją. Kaip žinome, chi- 
cagiškes "Naujienos“, žino
mos ir "visų lietuvių laikraš
čio už tautos laisvę“ vardu,

čiau ALTa yra Amerikos i nuo seno Kai-'tai ir kiek
viena proga gina ALTos po
litinius sprendimus, o jos 
dabartinio piimininko pa
vardę linksniuoja taip pri
mygtinai ir su tokiais komp
limentais, kad kai kam at
rodo tiesiog kuriančios jo 
"asmenybės kulta“. Tik 
ALTa ir jos pirmininkas iš
mintingiausi ir gudriausi, 
tik jie teisingiausiai ir tiks
liausiai išnaudoja visas po
litines progas, o visi kiti — 
neišmanėliai, neturį jokios 
orientacijos Amerikos poli
tinėj arenoj...

Todėl baisiai keista, kad 
balandžio 22 d. vedamaja
me "Naujienos“ trenkte 
trenkė tiems lietuviams, ku
rie rėmė Pucinskic kandi
datūrą. Iiaikrašiis tuos rė
mėjus sulygino su tais. ku
rie paskutiniu metu ėmėsi 
akcijos prieš "Naujienas“. 
Anot vedamojo, tai esą ”į 
lietuvių organizaciias sulin
dę demokratu priešai“, "tie- 

Skelbiamą ir teisybės priešai“ ir 
šmeižikai“, kurie "nori pa

dėti okupantui sunaikinti 
išeivijos kovą už pavergtos 
tautos laisvę“. Atseit, pagal 
"Nauiienu“ nauja atradima, 
tie, kurie priešrinkiminėie 
kovoje nestoję už Bilandi
cą, yra tie patys, kurie mū
sų tarne "padlaižiai!ja oku
pantui“ ir "šmeižia“ "Nau-

Lietuviu Taryba, sudaryta 
iš po visą kraštą išsisklai-
ooooonoooooooooeaeooaooooc

.... i j •• • ur ,— sovietu valdžios papigin-}
* \as2i°se’ T a* ta kelone, nieko nemekėda-' laisvė ir koks didelis nuosto

rengti te!c- shingtonas labai arti!). mas 6 savaites naudojasi
Kalbėtojais arba garbės j "mokslu“, maitinasi, eks- 

gis Valaitis (taip, figūruoja i svečiais numatyti: JAV pre-! kursuoja ir kt. šie visi daly- 
du Jurgiai Valaičiai; kana-į lentas Jimmy Carter, se-jkai yra ne kas kita, kaip

Y1'3! natoriai Case, Percy, Jaok- į iaunimo papirkinėjimas ar 
' ba, tiesiog sakant, kvšio 
sandėris. O
per kyšius ne tik 
priešu, bet ir draugu yra že
miausios rūšies bendravimo 
forma. Pvz., Watergate bv- 
la.

Dėl

s, kaip matome,
jaunimo atstovas). ; son, Jajvits ir Griffin: kong

Pasitarimo metu išsikris-• resmanai Fenwick, Dėr- 
talizavo du tikslai, verčią; winski ir Blanchard; rašyto- 
demonstracijos griebtis: 1) ’ jai A. Solženicin ir T. Venc- 
narodyti pasauliui, kad Hel-| lova. Tai, žinoma, ne galu-
sinkio konferencijos baigia- į tinis sąrašas.
masis aktas Sovietu Sąjun-1 , . .... ... , ,~ , .. , ; . . J . Nuspręsta įsteigt; du degas Pabaltijy nuclat pazei-' .5 b. : .. ... , J t> 1 i hionstracųos komitetus: eg-dziamas; 2) 1 naudoti Bei- &, , . .. .... • 1 zekutvvim, 1 kuri įeis pogrado konferencijos politini . - •’ -
momentą parodyti pasauliui j .7. .. . ,.ir tai, kadI Estija, Latvija ir’ mlnetl» «• f-

Lietuva yra Sovietų Sąjun
gos okupuotos ir kad j os tU'
ri teisę į saivivaldą. 

Demonstracijos data —
rugsėjo 24. Tik jeigu šiai 
datai nebus gautas leidimas

lis yra jos netekimas.
New Yorko kongr. dem.

Kochas apgailestavo, kad 
tik nedaugelis amerikiečių 
suvokia sovietų imperializ
mo baisenybes, kad Krem-

bendravimas liūs vykdo masines egze- 
su savo : kucijas ir deportacijas savo 

tikslams pasiekti.
Nors tankai ir raketos at

nešė sovietams kontrolės jė 
gą, bet jie negali valdyti lie 
tuvių minčių, kalbėjo kon' 
gresmanas Kochas.

Pennsylvanijos kongres- 
mano resp. Markso pareiš«

mano pasisakymo 
lankymą p. M.

Drunga rašo taip:
"Gi iš vyresniųjų dalvviu , . . . v.., . ,.nansų telkimo, kuris turės, tik vienas Juozas Audėnu! klm.u’ .me® “z‘,'k™tl

parūpinti demonstracijai lė-' VLIKO Tarybos narys ir maz«slas tautas, kad jq lais. 

Valstiečių Liaudininkų Są
jungos atstovas, kategoriš
kai iš principo pasisakė 
prie- jaunimo dalyvavimą!

as. Į egzekutyvinio komite

to sąstatą nutarta pakviesti 

ir Lietuvos Vyčių atstovą.

prieš kursų

Numatyta demonstracijos
ar atsiras kokių kitų kilūčių, -^ta - 5,000 dolerių. Jei. Vilniaus kubuose ir orgam 
demonstracija ‘ bus rengia- '™<s sutelktos lėšos nebus 
ma rugsėjo 17. panaudotos, likutis skiria-

Kodėl daugumas už šias 17135 Lietuvos pasiuntinybės 
datas pasisakė? Visų pirma, •1’ūmą Washingtone remon- 
kaip minėjome, maždaug tul-
tuo laiku Belgrado konfe
rencija pasieks kulminacinį 
tašką. Antra, maždaug tuo 
laiku Wash ingtone žada 
lankytis Leonidas Brežne
vas. Trečia, iki rugsėjo vi
durio dauguma žmonių bus

Sekantis pasitarimas de
monstracijos reikalu numa
tytas gegužės 15 d. Chica
goje. Iki to laiko šiame pasi
tarime padalyti sprendimai 
turi būti patvirtinti visų mi
nėtų organizacijų valdybų.

Balandžio 16 d. pasitari-

zuotose ekskursijose
Dėl kursų lankymo mano

kalba atpasakota teisingai, 
tačiau kas liečia važiavimą 
ekskursijomis aš apie tai ne 
kalbėjau. i

Asmenišku? apsilankymus 
ir su savo žmonėmis susiti
kinėjimus aš laikau abiem 
pusėm — pavergtiesiems ir 
laisviesiems lietuviams — 
naudingais.

Juozas Audėnas
Nevv Yorkas,

vės tro;kimas nėra pamirš
tas, kad amerikiečiai nega
li leisti lietuvių veržimosi į 
laisvę troškulį užgesinti.

Nevv Yorko kongr. Wyd- 
ieris komunistu 
savanorišką Lietuvos įsiiun 
srimą į Sovietų S-gą vadina 
farsu, pasityčiojimu iš de- 

3 mokratinių vyksmų.

NAUJAS LEIDINYS 
APIE R. KALANTĄ

užbaigę atostogas, o univer
skėty jaunimui mokslas busi . . ... to - i------- -----------”
ką tik prasidėjęs, tai neteksrnul. 0 ^LJS vi- 1977 m balandžio 12 d.
demonstrantu mokslo dar- “P™:.,Polltinl*"!s relkri
hams nukentėti ,ams v,Įtt«ras bakas. Jis

Demonstracijos vieta nu. išrinktas laikinu demonstra- 
matvta Lincoln Memorial' CIJ“ komiteto pirmi-
paminklo rajone, nes Lin- nmg' .^ sekančio pasitari 

colnas simbolizuoja paverg 
tųjų laisvintoją. Be to, Lin 
coln Memorial tinka ir prak
tiškais požiūriais: jei de
monstracijos metu lytų, po 
jo stogu būtų galima slėptis;
antra, — šio pastato artu- [ Jaunimf>

mo Chicagoje.
Nors aprašytame posėdy

buvo atstovauti beveik visi 
pagrindiniai veiksniai, iš
skyrus viduramžį Joną Ur
boną, visi dalyviai buvo iš

KALBA UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ

Lietuvos nepriklausomy-

Gegužės 14 dieną sueina 
penkeri metai, kai, reikadau 
damas laisvės Lietuvai, su
sidegino Kaune Romas Ka
lanta. Vliko valdybos pra
šomas, Joseph Boley parašė 
apie R. Kalantą anglų kal
ba knygelę "Flames for 
Freedom“. Ją leidžia Tau
tos Fondas.

Pernai lietuvių kalba išė
jo Vytauto Alanto 114 psl

Alfonsas Nakas

bės paskelbimo sukakties! iliustruotas leidinys "Romas 
proga pasisakė visas būiys! Kalanta“. Jo kaina $3. Gau- 
kongresmanų ir senatorių.! namas ir Keleivy. 

Pennsylvanijos kongres-!
mano resp. Yatrono žodžiu,:
Lietuva pasilieka laisvajam J Visą pasaulį padėk ant 
pasauliui priminimu, kokia j svarstykių — mano motina 
vertinga ir brangi yra mūsų atsvers. Longfdow

jienas“...
Nereikia aiškinti, kad vi

sa tai toli atitrūkę nuo rea
lybės. Bet vis tiek norėtųsi 
klustelti. ką anie tai galvo
ja — na. kad ir ALTos cent
ras ir jo pirmininkas?..

Tuo tarpu šitų postringa
vimu akivaizdoje mes. bos
toniečiai, gal ir turėtume 
džiaugtis, kad mūsų miesto 
valdžios rinkimuose kandi
datų neindorsuoja nei AL
Tos centras, nei skyrius, o 
taip pat, kad "visų lietuvių 
laikraštis už tautos laisvę“ 
leidžiamas tolimoje Chica- 
goję...
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Tie patys šūkiai

Sovietų S-gos komunistų' 
partijos centro komitetas 
kasmet skelbia Gegužės Pir
mosios privalomus šūkius.
Pernai jų buvo 63, o šiemet 
66, bet jokios naujos min
ties juose nėra. Kaip pernai 
jų sąrašas prasidėjo ^Tegy
vuoja Gegužės Pirmoji...“ ir kyklose

Apie rusinimą

Akylus Lietuvos gyveni- 
t mo stebėtojas Paryžiuje lei
džiamo lentų žurnalo Kultū
ra bendradarbis E. Žagiell 
sausio - vasario laidoje rašo, 
kad Lietuvos rusifikacija 
.asmarkėjo. Rusų kalba į- 
vesta jau ir pradžios mo-

baigėsi „Su marksizmo-leni-Į 
nizmo vėliava..?', taip pra
dėti ir baigti ir šių metų šū
kiai, tik šiemet keli pada
linti i dvi dalis, todėl jų 
skaičius pagausėjo. Be te,

įs-

WORCESTERIO NAUJIENOS thuanian Recipes.
šeštadienis, šios šventės

užbaigimo diena, buvo skir
ta lietuviškiems valgiams. 
Juos ruošusios lietuvės pa- 
įodė savo nepaprastus suge
bėjimus. Buvo pagaminta 
daugybė Įvairių lietuviškų 
patiekalų, prikepta visokių 

Į!pyragų, pyragaičių, žagarė-

Motinos Dienos proga sveikiname visas motinas. Tegu ši 
diena atneša joms didi džiaugsmą. Tegu Įsikūnija ju 
troškimai ir viltys, sudėtos į savo vaikus!

Pavykusi Lietuvių savaitė 

Auburn Mali

Balandžio 11-16 dienomis

miero liet. parapijos mokyk
los choras, vadovaujamas 
seselės Lauriene, gitaroms 
pritariant, padainavo daug

Worcesterio ir jo apylinkių! dainų.. Ši .su angliškais pa- 
lietuviai turėjo Auburn • aiškinimais programa labai 
Mali Outlet depart. šapo pa sudomino susirinkusius. Jie

buvo Įtikinti, kad lietuviai į Hų. Turėta ir tikros lietuviš- 
Į kos duonos, kurią iškepė 
Putnamo NPM seselės. At
silankiusieji negalėjo atsi-

sirodymą - festivali. JĮ ruo
šė Liet. Organizacijų Tary
ba. Šio pasirodymo ruošos 
vadovavimas atiteko EG 
pirm. Eduardui Tamulevi
čiui. Turėta daug posėdžių, 
sudaryta gera programa, 
pasiskirstyta pareigomis,— 
stengtasi, kad šis lietuvių 
renginys tinkamai supažin
dintų plačiąją amerikiečių 
visuomenę su Lietuva ir lie
tuviais.

Vietos lietuvių surinkti ir 
gabių krautuvės dekorato
rių skoningai po visą didžiu

stipriai laikosi savo papro
čių ir nėra linkę sutirpti 
„amerikietiškame katile“.

Čia reikėtų pastebėti, kad gėlėti tų valgių skanumu, ir 
į stalai bematant ištuštėjo. 

Aplamai, tai buvo labai 
Early ir jo žmona lietuvaitė' pasisekusi Lietuvių savaitė. 
Rita Early (Andriulytė). Jie į Jos pelnas bus (panaudotas 
ne tik pritarė šiam rengi-. šalpos ir kultūriniams rei- 
niui, bet ir patys aktyviai j kalams.
dalyvavo. ŠĮ Įvyki paminėjo i Ypatinga visų lietuvių pa
vietas spauda, radijas ir te-i dėka priklauso Worcesterio- 
levizija. 1 merui T. Early ir jo žmonai,

! šio renginio vyr. pirm. Edu-

rengėjams daug padėjo 
Worcesterio meras Thomas;

Nuo 1976 m. sausio vei- 
naujas potvarkis „apie 

i techniškos dokumentacijos 
j suvienodinimą“, kurio pa-; 
sekoje rusų kalba pasidarė! 
oficialiąja kalba, kuria ve
dama sąskaityba, korespon
dencija. Techniškai techno-! 
1 ogi jai vartojama išimtinai 
rusų kalba.

1976 m. komunistų

* 1 •• kra

dar vienas kitas zoc 
mestas ar pridėtas.

Pvz., šiemet nebereikėjo 
reikalauti laisvės Čilės ko
munistų vadui Corvalanui. 
nes Čilės vyriausybė ji ati
davė sovietams mainais už 
disidentą Bukovski, ir tas 
komunistas šiandien laisvas 
ir net apdovanotas Lenino 
premija.

Pernai buvo sveikinama 
Angolos tauta, „narsiai ko
vojanti už nacionalinės ne
priklausomybės stiprinimą'4, 
o šiemet, be Angolos, dar 
suminėta Mozambiko ir Ža
liojo Rago tautos.

Ir šiemet „broliškai svei
kinami fašistinėse kankyk- 
lose vargstantys narsūs ko
votojai už laisvę, demokra
tiją ir socializmą", reikalau
jama laisvės „imperializmo 
ir reakcijos kaliniams". Bet 
nė žodžiu nepaguodžiami 
pačios Sovietų Sąjung

Penktadienį W<orcesterio 
meras su žmona demonstra-

ię patalpą išdėstyti Lietuvos Į vo kugelio kepimą, šią die 
žemėlapiai, tautiniai drabu- į ną lankytojų skaičius buvo

pirm.
aidui Tamulevičiui, M. Dug- 
gan, vyr. šeimininkei Paje- 
dienei, I. Tamulevičienei,

rei’
partijos suvažiavimą pirmą 
kartą istorijoje visi pasita
rimai buvę vedami rusų kal
ba. Net lietuvių rašytojų su- _
važiavimas buvęs pradėtas jiSUani. ir vė! j, p.ju«U- 
lietuvių poeto... rusiškai. ; vau namo grįžęs.
„. „ . . - ! Prof. St. Kairys
Mažos tautos turės išnykti ;

Ar yra žmonių kalboje žo
dis meilesnis, saldesnis, 
brangesnis už žodį „moti- 

virši- ■ na“? Jame yra sudėta visa 
ta meilė, kokia tik besutel-

Motina į šeimos gyvenimą 
Įnešė šilimą ir giedrą, kuri 
veikė ne tik mus, vaikus. 
Nesąmoningai jos pasiilgda
vau mažas mokyklon išva

Jau minėtas Žagiell Kul
tūroje cituoja Antano Ter- 
leckio laišką NKVD 
ninkui, kuriame nusiskun
džiama, kad jį tardęs sau
gumo majoras Leščenko, 
laikydamas Terlecki pa
smerktu mirti, nesivaržyda
mas kalbėjo, kad mažos 
tautos anksčiau ar vėliau tu- 
ėsiančies išnykti, kad Lie

tuvą Sovietų Sąjunga galė
tu sutriuškinti kaip blusą.

Kas aš esu ir kuo galiu ti
kėtis būti. už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas

Visa, kas aš esu, kas ma
nyje yra gera ar bloga — vi
sa tai mano motinos nuopel
nas.

Napoleonas

Motina, reikia bučiuoti 
kiekvieną žemės pėdą. kurią

žiai, įvairūs medžio dirbi
niai, juostos, verpimo rate
lis, kanklės, gintaras, pini
gai, pašto ženklai, plokšte-

ypač didelis. Juk .visiems i visų organizacijų pirminin
kams, programų atlikėjams, 
valgių ruošėjoms, pyragų 
kepėjoms ir visiems kitiems, 
vienu ar kitu būdu prie Lie

rūpėjo pamatyti, kaip meras 
kepa kugeli.

Žinoma, visas darbas ati-
lės, anglų ir lietuvių knygos Į Įe^0 mero žmonai. Būdama . . . . .
ir kt. Krautuvė per šią savai- j gera valgių gamintoja, ji tą ^Y1? . ?»Yaites pasisekimo
tę atrodė tartum Lietuvos Į kugeli bematant paruošė, Pr Ridėjusiems.

- J. B.

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti 

Jono Valaičio parašytą apy- 

JAUNAMARTĖ.

muziejus. Sienas ir visą pa- ■ susirinkusiems stebint kiek- 
talpą puošė mūsų trispalvės.. vieną judesį. Gausūs žiūro-

pa žmoguje, visas tas užmir-, yra palietusi tavo koja. 
Šimas savęs dėl kitų, koks 
tik yra žmogaus pakeliamas.

Marija Pečkauskaitė
Žmogus, nemokąs mylėti 

savo motinos, negerbiąs jos, 
nėra vertas vadintis nė žmo-
gumo.

Lankytojams tautiniais ru 
bais pasipuošusios lietuvai
tės dalino lapus su trumpa 
Lietuvos istorija. Lietuviš
kos muzikos garsai skambė
jo nuo ryto iki vėlaus vaka
ro.

Per šią krautuvę praei
na minios žmonių. O šio 
mūsų renginio savaitės me
tu, krautuvės personalo tei
gimu, lankytojų skaičius bu
vo dar didesnis.

Kiekvieną dieną buvo 
duodama įdomi programa. 
Pirmadienį ir šeštadienį 
tautinių /šo»kių sambūris 
„žaibas“, .vadovaujamas 
Markevičienės ir N. Prano 
kevičienės, visą valandą šo
ko tautinius šokius. Žiūro
vai tikrai buvo patenkinti ir 
grožėjosi mūsų tautiniais 
rūbais.

Antradienį buvo demonst
ruojamas juostų audimas 
ir kiaušinių dažymas, susi
laukęs didelio susidomėji
mo. Prityrusios šioje srityje 
lietuvaitės rodė, kaip šis 

darbas atliekamas. 
Norintieji galėjo čia pat pa
bandyti ir savo sugebėjimus.

Trečiadieni WICN lietu-

vai dabar žadėjo patys na' 
mie išsikepti šitą „potato 
puddingą“.

Prie spaudos stalo, kur 
buvo anglų kalba knygų,
plokštelių, įvairių brošiūrė-į Turinyje: Suvalkijos kai
lių apie Lietuvą ir vyties į mas, ūkininko sodyba, jo 
ženklų, didžiausio pasiseki- i buitis su vestuvinėmis apei- 
mo turėjo J. Daužvardienės (gomis, dainomis ir kt. Kai- 
virimo knyga Popular Li- na — $4.00.

H. Heine

Naujosios kartos visuomet 
yra tokios, kokios jų motinos 
buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 
tautos kraujui, negu vyrų.

Vydūnas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUSVysk. Pr. Būčys
Tas pat Leščenko, daryda

Įėjimuose ir koncentracijos; mas kratą Terlleckio bute, . Į; Į yj j vi i IBiyTil i ii i?/i i j i'.l'i iki i ? 
stovyklose marinami kovo* j buvęs labai pasipiktinęs, ra-. _ ....
tojai dėl žmogaus teisių, į dęs šešioliktojo amžiaus Į na su Kurkausku, Dalija su i;mintingos, 
laisvės ir demokratijos.

Šiems laisvės kovotojams! nėję Lenkijoje išleistą) 
nei Gegužės Pirmosios, nei! Naujag kino filmas 
kitų švenčių proga nezaca-

:os ką- * Šio vajau* sąlygomis galima apsidrausti tik Cla* 
V-2, tai yra viso amžiaus apdrauda, kuriai mokesčiai mo
kami per 20 metų. Apdraudos dydi*— $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 melų 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

\ ių *^dijo valandos vedėjas pirmųjų metų mėnesinius arba metinius mokesčiu*.
* Įsirašyti į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje yra 

dabar geriausias laikas.
* Mums visiems reikia didesnės gyvybė* apdraudos, 

kadangi viskas nuolat brangsta.
* Apdrauda pradės galioti nuo sekančio mėnesio 

pirmosios dienos, kai SLA Centras jūsų aplikaciją bus

rūpestingo:
į Lietuvos žemėlapį (dabarti-St. Putviu ir Elena—su ag-) jiems iki savęs užmiršmo at

’ ...............” ' ' ’ ronomu Česlovu Liutiku. ; «
Velionė Elena Liutikienė

J buvo gimusi Bubių dvare 
1903 m. gruodžio 6 d. Šei
moje ji buvo pati jauniau
sia, lietuviškiausia ir savo 
galvosena bei elgsena pa
prasčiausia, be jokių grafai
tės pėdsakų.

Vienos universitete bai
gusi gamtos mokslus, velio- 

' nė ištekėjo už tada dar ag
ronomijos studente Česlovo 
Liutiko, trumpai gyveno 
Šiauliuose, o vėliau išsikėlė 

i Į Bubius, kur Česlovas vai- 
į dė uošvio dvaro centrą ir 
lentpjūvę.

Karo viesulas Liutikus 
p j nubloškė į Austriją, iš ten į 

s 1U ‘J’ N. Zelandiją, iš kurios jie 
prieš kelerius metus išsikė
lė į Australiją ir apsigyve
no Sydnejuje.

Velionė visur buvo idea
li šeimos ugnelės kurstyto
ja, šeimyninės šilimos šalti
nis. Kad Česlovas, jau jau
nystėje džiovos apniktas, 
pajėgė tą ligą įveikti, įkop- 

bet l ti į aštuntąją dešimtį ir dar 
ir dabar plušėti vsuomeni-

i

ma jokios amnestijos ar ka- Balandžio^žl d. Vilniuje 
lininio laiko sutrampinimo.! tarytas lėtasis kino te- 

į atras „Maskva“, galįs šutai- 
i pinti 800 žiūrovų.

Spalvota televizija

Balandžio 15 d. pradėjo 
daugiau kaip šimtą metų. įveikti spalvota televizija. 
Iš ju 311 buvo kaimų gyven-į !ą galės
tojai. (E) Lietuvos gyventojų.

Šimtamečiai

1976 m. Lietuvoje gyve-l 
no 466 žmonės, turintys)

To <rslėą matyti penktadalis j

ir
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AUSTRALIJOJE MIRĖ 
ELENA LIUTIKIENE

sidaivusios žmonos ir moti
nos. Visi kiti, kurie turėjo 
laimės su ja bendrauti, ne
teko geros, šiltos, visada pa
siruošusios padėti draugės 
ar tik pažįstamos.

Ilsėkis, miela Elena, ra
miai tolimoje svetimoje že
mėje. Jums, mieleji Česlo
vai, Nanta ir Jurgi, giliau
sia užuojauta ir nuoširdus j meno 
linkėjimas didvyriškai pa
kelti šitą skaudų smūgį ir 
amžinai nešiot širdyse bran
giosios velionės atminima.

v
Į?

■į.
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ei

dvarus. Vienam iš jų 
tonui -- teko dideli ava: ai 
Lietuvoje, kuriuos po jo 
mirties paveldėjo Dimitri
jus, pradėjęs Lietuvos Zu
bovų šaką. Velionės tėvas 
Dimitrijus buvo aukščiau 
minėto Dimitrijaus vaikai
tis, valdės dideli Bubiu dva- 
ra su 6 palivarkais.

Ners jis buvo rusas, 
sup-ato lietuvių tautos troš
.. mą būti nepriklausoma, j niuese dirvonuose, tai čia 
■am pritarė ir jį, kaip išma- yra ir labai didelių velionės

J. Vanagas

PHILADELPHIA, PA. 
Operetė ir foto paroda

Šeštadienį, gegužės 7 d.

E. Meilus,jr., tos dienos 
programą labai gerai per

itransliavo iš krautuvės pa- 
' talpų. Programos pradžioje 
Į jis paaiškino, ko siekiama 
j šiuc renginiu. E. Meilus pa
pasakojo, kad Lietuva da

7 vai. vak. Lietuvių namuo- • bar torono priespaudoj, kad aprobavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesinius arba 
se (2715 E. Allegheny Avė.) j lietuviai trokšta laisvės, my-j tinius mokesčius.
bus šaunus pavasario rengi-1 iį saVo įkalbą, papročius, me-} * Jeigu finansų sekretoriaus arba organizatoriaus
nys — operetė ir foto nuo
traukų paroda.

Programą atliks Nevv Yor
ko vyrų choras „Perkūnas“ 
ir solistė G. Ugianskienė. 
Vietos foto mėgėjai pasiro
dys su savo darbais. Veiks

- na. dainą. Visa šios savaitės adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra,
-t. " ?____ 2 ..........1. J w a . » a a

Į veikla jie nori parodyti, kad < prašoma kreiptis į SLA sekretorę:
Lietuva .vra gyva. Jis patei-į 
kė liet. liaudies dainų ir mu- 

j zikos kūrinių bei pasikalbę- 
Įjimų su krautuvės lankyto- 
, jais. Pasikalbėjimo metu 
j Outlet Co. savininkas Ben- 
(nie Bergoian išrei-kė padė
ka už toki išsamu lietuviuZ *■ Z < Į

pasirodymą, pateiktą meną 
ir kultūrinę programą.

Ketvirtadieni šv. Kazi-

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

6 asmenų orkestras.
Rengėjai — Lietuvių na

mų bendrovė — kviečia vi
sus atsilankyti.

Balfo susirinkimas

nė, rėmė. Dar carams val
dant, jis savo dvare įsteigė 
pradžios mokyklą, (kurioje 
mokytojai buvo lietuviai, 

i Jis 1910 m. įsteigė ir pirmą
ją pienininkystės mokyklą, 

gauta • išlaikė našlaičių prieglaudą. 
Atsistačius nepriklauso-

•»NL

Balandžio 18 d 
telegrama, Kad tą dieną 
Sydnejuje, Australijoje, . 
rė Elena Zubovaitė • I 1 
kienė.

Zubovai buvo rusų (Ėdi
kai, aukštai i- kilę septynio
liktajame amžiuje, Kotry
nai II viešpataujant. Jie ga
vo grafo titulus didcTis

Elenos nuopelnų. Ji suge
bėjo šeimoje sukurti tinka
mas sąlygas, žinojo, kada ir 
kaip reikia vyrą pradžugin- 
ti, paskatinti, patarti, įspėti.

Velionė labai ilgėjosi Lie
tuvos, gražių Dubysos pa
krančių, Bubių miškų ir pla-

mai Lietuvai, grafas Dimit-įnavo netrukus ten kelionę, 
iiius Zubovas nesijautė jai; Deja, tik praetų metų gale 
vetimas ir prisitaikė prie{ pastebėta, kad liga suardė 

naujų sąlygų. Jo vyresnioji I visus Elenos žemiškuosius 
duktė dar laikė save ruse, o j planus, ir per 5 mėnesius 
jau 3 jaunesnės buvo tikros! buvo paguldyta į karstą, 
lietuvaitės, kurios ir šeimas! Vyras Česlovas 
sukūrė su lietuviais: Kotrv- — Nata ir Jurgis

įr vaika’ 
neteko

Metiniame Balfo skyriaus 
susirinkime išrinkta nauja 
valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė šitaip: pirm. Ona 
Kreivėnienė, I-sis vicepirm, 
kun. Kajetonas Sakalaus
kas, vicepirm. soc. reikalam 

ji Regina Raubartienė; vice
pirm. spaudos ir informaci
jos reikalams Feliksas And- 
riūnas. vicepirm

reikalams Kazys Špakaus-i 
kas, sekr., reikalų vedėjas 
Vytautas Šuopys ir ižd. 
Henrikas Misliauskas.

J. Lušaičio sukaktis
Juozas Lušaitis gegužės

2 d. gražiai atšventė kiek 
anksčiau buvusį savo var
dadienį ir 70 metų sukaktį, j

Rr Vaikaiti*

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAU RAGAS REALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg. Fla. 33704

Tel. (813) — 894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

I



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. iŠ, 1977 m. gegužės 3 d.

’rt'kalu

•.šiene

vedėjas Vytautas, tėvai ir motinos, Jtųrie 84W 
jurgeia ir ima berti' žod e-’ jaunuolius atveįš ir

Į laukia repeticiją pafesgf&s 
— Gal tu nori užsisakyti' jų namo parsifeĮU. įr įto 

rtalą būsimame sambūrio j kius gražius tautinius <$Rt* 
parengime gegužės 14 die- bužius motinos pasiuvu! T&:
/ Tai gali padaryti dabar’kiais tėvais tįk džiaugtis be? 

a ba paskambink man tele-j lieka! £e tų, atsiminkite, 
fonu 268-1108. O gal nori’kad daugelis tg tėvų įr p$- 

tys yrą buvę sąrateūno 
šokėjai. Ši lietįviškoji tra: 
(licija tęsiasi» kartos j kar

ką parašyti Keleiviui? Tai 
gaila, kad nebuvai liaudies

entėje praeitą šeštadie-
1 nį, kur mes susilaukėme ir iš į tą, nuo tėvų ligi pačią ma- 
į kitataučių gausiausių aplo- ■ žiausiųjų vąffcęlių. Mųsų

mentų'
Dabar atskuba nati Ona

ir sutrukdo šį 
į sambūrio "propagandistą“.

— Noriu, sakau, ši tą tiks- 
• le.-nio sužinoti iš jūsų šios 
i jaunosios ieimynėlės gvve- 

u imo. Pavyzdžiui, kada jūs 
r.radėir.te kurtis ir kurti?

sambūrį gerai pažįsta ir ki 
tų tautybių panašūs sambū
riai. Juk mes esame kviečia
mi dayvauti ir Bostono 
miesto vaidybos renginiuo
se, ir įvairiose tarptautinėse 
programose ar šventėse. 
Kartais net įr Ciokio tokio 

1 atlyginimo gauname. Tai

metais. — sako ji.
Tai jūsų sukurtas ir; — 0 ar jums nenusibosta 

dabar tebežydintis tau-j b’ neįkyri šis rūpestis ir dar- 
tinių šekių sambūris, tur bas? . . •

(Hū:, vra pats seniausias vi-j — Tikrai ne! Man atro- 
i -cie Amerikoj ir Kanadoj? do, kad tie šokiai jau yra į- 
i — Tikrai taiplinktelia augę i mano kraują. Net šir- 

• į galva. dis paga! J1!P^aka, —
” ' visi žinome, ge-i nusijuokia vedėja, 

i gūžės 14 d. So. Bostono Lie-Į — Atrodo, kad jūsų ge- 
u iu P:’iečiu d-jos salėj bus įgūžės 14 dienos renginio 

mbūrio viešas parengimas' programa bus dar įvairesnė, 
• D -tono ir apylinkės lietu- - negu seniau.

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko ata* 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teiaėt 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
nformacinio pobūdžio. Klausimus Ir ai 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
uaiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesk* 
adresu;
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai tau. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

Dukterys siūlo, kad par
duočiau namus ir apsigy
venčiau pas jas. Nutariau

vardu. Gal Tamsta man pa
aiškinsi, kas čia darosi. Jo
kio testamento vyras nebu
vo sudaręs.

Našlė
Fitchburg, Mass.

Atsakymas

Sutinku su Tamstų kaimy- 
mynu advokatu, kad Tams
tai yra reikalingas advoka
tas palikime mokesčių rei
kalui sutvarkyti. Kadangi 
visas Tamstų turtas buvo a- 
biejų vardu (jointly held), 
Tamstai nebus reikalingas 
vadinamasis ”Probate“. Ta
čiau tai toli gražu nereiškia, 
kad Tamsta gali išvengti 
mokesčiu įstaigų procedū-Vyras mirė prieš 8 mėne

sius. Esu 67 metų amžiaus, j vis dėlto taip nedalyti. Abi i ros. Tamstos advokatas tu- 
isas reikalin-1 

gauti iš Tams- 
kalingas infor- 

ir jas pateikti pali- 
mokesčių atitinka- 
Įstaigoms (Inheri- 

gražioje vietoje, už man pri-; tance Tax Bureau, o jei to 
einamą nuomą. Kaimynų j turto yra daugiau, gal ir fe- 
sūnus, kuris dabar gyvena Į deralinei Estate Tax įstai- 
kitoje valstijoje, mano griž-!gai). Kai viskas bus sutvar- 
t i į Massachusetts, ir tėvaii kyta ir su tomis įstaigomis

tai bu.o dar 1937: dalis paramos
, nėms išvykoms.

banke buvo abiejų, vyro ir( nutariau taip padalyti: na- macija- 
mano, vardu. Be to, paliko į irus parduoti ir išsinuomoti! ki.no 
namai, irgi abiejų vardu,mažą butelį netoli vaikų, i moms
mano ir vyro.

brėžia, kad pasaulio lietuvių
jaunimo pagrindinis uždą-: padeda jam pirkti namus. Į atsiskaitvta ir susitvarkyta, 
vinys yra remti Lietuvos gy
ventojų ir išeivijos lietuvių

Šį savaitgalį Maikio tėvas išvyko meškerioti, todėl J vi !ms. Gal tai koks jūsų ju-*. Stengsimės. Mes į jį
neatėjo su Maikiu pasikalbėti. To pasikalbėjimo vietoje 
dedame Kaimo Jurgio pasimatymo su Ona Ivaškiene Įspū
džius.

PASIMATYMAS SU ONA IVAŠKIENE

(Pasakoja Kaimo Jurgis)

Ona Ivaškienė

i biliejusT
— O ne, — įsiterpia Vv- 

i tautas Jurgėla. — jubilieji- 
i n i minėjimą surengsime šių 
metu pabaigoje ar ateinan- 

į titru pradžioje, 
j — Matau, kad jūsų sam

dos šeimyna, pavadinta į’ ^ -uėje šeimoje jaunuoliai 
'Bostono Lietuvių Tautinių!

Šokių Sambūriu“, yra labai! 
didelė: še-ios dešimtys įvai- i 
raus amžiaus mergaičių ir' 
berniukų. Toji šeimyna gy- į 
vena išsisklaidžiusi po Bos-! 
tone priemiesčius ir liet už-!
miesčio vietoves. O vienok ■ turiu tris šokiu grupes, su 

-khstytas pagal šokėjų am

nėra vienodo augumo ir 
amžiaus. Tai kaip jums se
kasi suderinti tuos skirtu-

— Čia nėra didelė prob
lema, — sako Ona Ivaškie- 
nė. — A savo sambūryje

įtraukėme ir Ramo Kalan
tos /paminėjimą, nes jis yra 
patriotiškumo pavyzdys jau
nimui. Be to. mūsų renginy 
nirmą kartą dalyvaus ir lię- 
tuvVkai visuomenei pasiro
dys ir įdomus naujas etno- 
grafinas dainos ansamblis, 
vedamas Gitpg Kupčinskie
nės. Tai turėtą būti irgi ža
vi staigmena.

Atsisveikinu, pasakęs :Lki 
pasimatymo gegužės 14 d.!

kainos. Pasirašėme ir sutar- 
pastangas atstatyti nepri- tj, kurią surašė jų advoka- 
klausomą Lietuvos valstybę.' tas. aš advokato nesam- 
To siekdamas, jaunimo kon
grvsas pasisako už kovą

Kalbėjomės ir susitarėm dėl ’ Tamstos advokatas gaus va-

džiau, nes galiojau, kad jis 
man nereikalingas parduo-

(red. pabrėžta) prieš rusis-į dant, o ne perkant namus, 
kąjį imperializmą Pabaltijy ;
ir primestą komunistinę san-! Praeitą savaitę man pa

einamą ”L8“ formą (L8, 
nes Tamstos vyras mirė 
1976 metais: jei būtų miręs 
šiais metais, taikoma forma 
kitaip vadintųsi).

Be šios "formos“, kuri 
atleidžia“ parduodamą tur-

tos seimos nariai Kiekvieną 
į antradieni

tvarką Lietuvoje’

Tikimės, kad šis aplink
raštis atspindės Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos karingą ir drąsų 
nusistatymą politinėje are
noje prieš okupantą. Tegu 
žodis "Kova“ būna ženklas 
lietuvių visuomenei, jog jau

skambino kaimynų advoka- į tą nuo palikimo mokesčių, 
tas ir pasakė, kad, girdi, Tamsta savo namų nepar- 
man reikalingas advokatas,! duosi nei dabar, nei ateity.
nes reikia tam tikrų popie- Nežinodama, kiek turto iš 
rių parūpinti namams par
duoti. Nustebau, nes mano 
kaimynai mane užtikrino, 
kad aš neturėsiu jokių išlai
dų dėl namų pardavimo.

Negaliu suprasti,, kodėl 
man reikalingas advokatas: 
juk visą turtą vyras paliko 
man, ir viskas buvo abiejų

viso buvo palikta, kas tą 
turtą uždirbo ir panašiai, 
negaliu Tamstai pasakyti, 
ar Tamstai reikės mokėti 
palikimo mokesčių, bet ga
liu užtikrinti, kad Tamsta 
privalėsi kreiptis į advokatą 
palikimo mokesčių reika
lui sutvarkyti.

Eidamas Brodvėjum, ilgai nimas su anksčiau neturėtu 
mąstau apie šiuos lietuvis-{ar neišsivysčiusiu dinamiš
kos veiklas entuziastus —iri kurnu stoja į politinio fron-

žiu. Vyriausiųjų giupę su- 
dm c jau subrendę jaunuo
li'. Kitaip tariant, lietuvis- 
koii studentija. Antroj gra

vių Piliečių d-jes II auk to! sutelkti jaunesni, ku- 
salėje ai- vadovės name tam "10s savo renginiuose lei- 
reikalui įruoštoje patalpoje
prakaituotam "pasilinksmi
nimui”. Su pačiais mažai
siais susitinkama šeštadie
niais.

įžengęs į to aukšto tarp
durį, apstulbau, pamatęs, 
kas ten vyksta. Didelėje sa
lėje pasieniuose stalai ir kė
dės, o tumioje jos erdvėje 
dvi grupės jaunikliu. Muzi
ka groja viename ir antra
me salės gale skirtui ras šo
kių melodijas. Pagal jas 
mergaičių su berniukais po
relės tr nia

vakarais (taip <
! ir 9 va!.), tėvu 'suvežta ari• nuosavomis mašinomis, su
sirenka So. Bostono Lietu

Ta graži, neišsenkamos 
energijos Bcštono Tautinių 
Šokių Sambūiio įsteigėja ir 
nepavargstanti jo vadovė 
Ona Ivaškienė jau seniai 
dilgino mano širdį, raginan
čią su ja arčiau susipažinti 
ir pasikalbėti.

Per praeitą Petro Viščinio 
suorganizuotą Laisvės Var
po kultūrinį renginį, prisi
taikęs prie jcs, paprašiau lietu-

Jper dešimtmečius nepavar
gusią Oną livaškienę, ir jos 
pamėgtąjį jaunimą. Vienu 
metu užsimąstęs net patsai

te prieki“.

Aplinkraštis yra 9 maši
nėle raąvtų puslapiu.

Kocndfnatoriaus Viktoro

rl.'iame į seną pakaitom su 
vyresniaisiais. O pati jau
ninusioji grupė vra dar vai
kučiai, — berniukai ir mer- 
grutės, — kuriems leidžiu 
radrodyti ypatingos paskir
ties renginiuose. - Sakysime, 

kie "artistai“ labai tinka 
M finos dienos minėjimuo
se savo mamytėms pagerbti.

Po keliu minučių pertrau- 
D-s vėl sugaudžia muzika, 
vėl rikiuojasi jaunos poros 
n- u jam šokiui.

— Eime žemyn, į kitas 
p; talpas, — sako vedėja.—

3 - b- • rv-V l nocrnimaionaus v Urte pradedu pypčioti į Ozelio j Nako adresas: 1668 BowerF
ritmą, tik suagnebiu, panų-j Ave Birminsrham, Mi. 48 
tęs, kad praeiviai j mane at-’ų^g 
sigrįždami žiūri ir juokiasi...

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI "PARAMOJE44 (2534 W. 69th St)

paskirti man intymų pasima- > viškus šokius, — visai pana-! k' n ramiau pasikalbėsime.
tymą. Ji, peržvelgusi mane 
nuo kojų padų iki kaktos, 
šelmiškai šypsodamos pasa
kė: "Gerai! Ateik pas mane 
antradienį aštuntą valandą 
vakare...“

Nė sekundės nepavėlavęs, 
nuėjau. Ką ten mačiau ir ką 
mudu. nuošalioje vietelėje 
kuždėdamiesi, išsipasakojo
me, čia jums, gerbiamieji 
Keleivio skaitytojai, atvirai 
išklostysiu, sau tik "sikret- 
nūs44 pasišnibždėjimus pasi
laikydamas.

našiai, kaip senovės laikais 
se kaimo vakaru'-lietuviški 

koše.
Ona

a;
Ivaškienė,

Bet dabar vyksta repe- 
ia* Kaip jūs čia tuos vi- 
ve ik ėjus paliksite ?

Jurgis

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kovą. Tai Pasaulio lietu
vių jaunimo s-gos politinis 
aplinkraštis nr. 1, 1977.III.1.

Jis šitaip pradedamas :
"šių metų sausio mėnesio 

pradžioje Viktoras Nakas 
perėmė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos politinio 

i koordinatoriaus pareigas iš 
Algio Čepo. Viena iš politi
nio koordinatoriaus parei
gų yra redaguoti ir išspaus
dinti aplinkraštį, kuris pasi-

SIMO KUDIRKOS 

FILMAS

The Jozak Co. yra pasira
šiusį sutartį su CBS paga
minti dviejų valandų filmą 
apie Simą Kudirką. Reži
suos Davidas Lowellis Ri- 
chas. Simą vaidins televizi
jos aktorius Alanas Arki- 
nas. Simui Kudirkai vertėja 
vra Rima M’ronienė iš Phi- 
ladeliphijos. Be to, i ši reika
lą yra įsijungusi Daiva Ke
zienė. Keičiamas tekstas, į- 
vedama daugiau kalinimo

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

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

VIENOS SAVAITĖS: Kuštėjo 21 
Rugsėjo 28

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Gegužės 25 — $1045.00 Rugpiūčio
Birželio lo — $1158.00 Rugsėjo
Liepos 13—$1195.00 Gruodžio
Liepos 27—$1195.00

$838.00
$838.00

Ift _ $1195.00
7 —$1158.00

21 — $ 999.00

matau.
tolimame sales gale muŠk i- 
na jaunesniuiu grane, c ar-Ir 
ii manės Bizinauskaitė, ua-!} 
ti šokdama, savo garsiu bal-. į 
su įvairiom finū ’om rikiuo-;r 
ia vvresnjuosius.

Muzikos ir šokiu pertrau- v a šeima ir

Ogi vyresniąją grupę 
į n >ko ir muziką tvaiko ma- 
i r sūnus, — paaiškina Ona § 

škier.ė. — O antrąją gru 
, kaip matote, tvarko ma' 
sūnaus žmona. Mes dir 

me

kėlės metu prislenku arčiau 
\ ado v 
Bet
tvt, sambūrio vadovė-' koks

rodytų keturis sykius per|s<*enu. Atrodo, kad filmuoti 
metus. Keisdami politinius!pradės gegužės mėnesi, 
koordinatorius, keičiame iri (E)
šio anlinkra?čio pavadini-
ma iš "Gedimino stulpų“ į 
"Kovą44.

! O. ir S. BAČKIAI PRAŠO

Apdinkraščio pavadini-
pasikeisdami.^ Konejmas ,paįmtas įg Trečio- 

giminė. Net į j0 pasaujį0 Lietuvių Jauni-
; metu nnsleyu ar,-iru | n mo vaikaičiai ,au yra js;-, m0 Kwew rezojiucjj,. 
,vės sta e'.is ir prisėdu. 11, rakę i lietuvišką veiklą ir Krmoji "to kongreso mi. 
c,a mot i d—sta. ma-. t; utinius sokius. n„„iia t«;.n Ao™*,..

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. V e r o n i kos 
Jakušovien ės Realtor vadovaujama lietuvitka 
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
0705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
TH. (813) 367-1791
Po darbo valandų — (813) 360-0741

Nusdeidžiame į pirmąjį 
F 'iečių draugijos namų 
-i kštą ir ten tęsiame pokal- 
b .

— O kaip žiūri į jūsų dar- 
b tų jaunuolių šokėjų tė- 
v; i? Ar jie neniurzga, kad 
. < kia vaikus nuolat vežioti 
į t kią pramogą?

— Žinote, alš tėvais esu 
labai patenkinta ir jiems di
džiai dėkinga, — sako ji.— 
Dėkinga ir už visokeriopą 

. paramą. Ten salėje matėte I 
j; sėdinčių moterų ir vyrų. Tai

liucija taip skamba: 
"Jaunimo kongresas pa*

Ona ir Stasys Račkiai pra- 
Io visą korespondenciją 
jiems siųsti Lietuvos Pa
si on t i ūy bė s W ash i ngtone 
adresu:

2622 16th Street, N.W., 
Wa*hington, D.C. 20009.

GBR1AUSU BOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentu Ins
tituto furąatuotL Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa- 
žįstamieąu ir sau. JIS 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-I 
RAtmr, 1437 9a. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB 
AtatovyM, MM Duaa*l M- Wimfeor, 12, Ont., Canada. 
MR įtarto: I StotfCMt M, Deisburgerstr. 7-10, W. 
OeoHur. V«toRto: J & J, K87 W. 69th St Chicago; 
EM Alg. { 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Mtontot Ava>« 1147 N. Ashland Ave„ Chicago 
irkftar.

Priešių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

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

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 26S-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS— 
PATARTINA REGISTRl OTIS ECO ANKSČIAU.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penkiadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

PRICES ARE NEW. based or. double occupancy and are sub
ject to changes and/or Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

MOKOOOMMOOOOeOOOeOOOOO
VVORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vietinės žinios
Sena, bet neužmirštama 

istorija

1977 m. gegužės 8 dieną 

Liet. Moterų Klubų Federacijos Bostono klubas 
rengia

MOTINOS DIENŪS 

MINĖJIMĄ
• . 10:15 vai. ryto — Sv. Petro lietuvių parapijos bažny
čioje IŠKILMINGOS MIŠIOS visu motinų intencijai. 
Laike mišių giedos narė ELENA iDAUSlENĖ.

• 1:00 vai. popiet •— So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos antrojo aukšto salėje — iMENO PARODA:

IRENA MANOMAITIENĖ, 
DANA BALTIENĖ,
IEVA JANUKĖNIENĖ.

• 3:00 vai. popiet —So. 'Bostono t Lietuvių Piliečių 

Draugijos antrojo aukšto salėje
MOTINOS DIEN’OS\ (PROGRAMA 

Prelegentė ,— Hartfordo LMKF pirmininkė 
ADA USTIJANAUSKIENĖ.
ONOS IVAŠKIENĖS mažųjų šokėjų grupė. 
ALEKSANDROS MORIARTY eilėraščiai. 
MOTINŲ PAGERBIMAS.

renginys — premjera įvyks 
š. m. lapkričio 12 d. Tikslus 
laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau.

BROCKTON, MASS. 

Bendruomenės sukaktis

Baalndžio 23 d. Kultūri
niame subatvakary inž. Ka- 
z>s Daugėla savo skaidrėm; 
pavaizdavo nuo užplūstam J , 
čių Lietuvą bolievikų į Vo-į
kietiją pasitraukusių lietu-•- ja V LB 25 metų sukak- 
vių (vadinamų dipukais) j + js minima šį šeštadieni, ge- 
gypenimą. Teisybė, jis tere- į gužės 7 a. 6:30 vai/vak.!

National Cafe salėje. I mi-* 
nėjimą atv^tks LB visuome- < 
ninių reikalų tarvbos pirm. Į 
Aušra Mačiulaitytė - Zerr, 
meninę programą atliks Dai
va Mongirdaitė, kuriai a-

dė daugiausiai tik Kempte-
; no stovyklą, bet gyvenimo 
i sąlygos buvo beveik visur 
vienodos ar panašios.

' Inž. K. Daugėlos ne atsi
tiktiniai, c vaizduojantieji

; būdingus to gyvenimo mo-'
imentus, pagautus foto me- Tą ,pačią dieną 3 vai. po 
• nminko akies. . pietų ten pat bus LB Bosto-

Ką tik atvykęs į JAV, inž.! no apygatdos atstovų šuva- 
i K. Daugėla tas skaidres ro-’ žiavimas.
dė daug kur amerikiečiams!

; ir tuo būdu jie nemažai pri- ! Aukos
i sidėjo prie tikrovės atsklei- ‘ 
dimo ir tremtiniams simna-

kompanuos Saulius Cibas.

zas Dabrėga, Bronius Ko
vas, Emilė Raziulevičienė, 
Bromus Banaitis, Vladas 
Jakimavičius, Emilija Mar- 
tyshienė, Jonas činčys, Pet
ras Pulminskas.

Jonas Beišys — $2. 
Visiems aukotojams nuo-* 

širdžiai dėskojame.

Brocktono apylinkės 
LB valdyba

LIETUVIŠKASIS
WATERGATE?

Watergate skandalo re
zultatai turėjo visus įtikinti,

kė. Štai konkretus pavyz
dys:

Balandžio 21 dieną Įvy
kusiame ALT Sandaros 24 
kuopos Brocktone metinia
me susirinkime pirmininkas 
nei iš šio, nei iš to pasiūlė 
padalinti iš kuopos kasos 

'kiekvienam kuopos nariui 
po $400, kas sūdai ; tų iš vi
so $75,000.

Kitam kuopęs nariui, tei- 
, sininkui, aiškinant, kad tai 
• būtų neteisėta, pirmininkas 
vis tiek laikėsi savo nuomo
nės. Nors ir kiti nariai prie
šinosi pirmininko siūlymui, 
vis tiek balsu dauguma nu

kad viešojo gyvenimo parei- j tarta priimti pirmininko pa- 
gūnai turi laikytis įstatymais: siūlymą, 
nustatytos tvarkos. Bet at-} Diskusijų metu buvo tei- 
rodo, kad bent kai kurie lie- singai nurodyta, kad kur na 

! tuviai iš to nieko nepasimo-j buvo senųjų ateivių Įsteigta 
; ne asmeninei narių naudai, 
bet lietuviškiems reikalams.

KAVUTĖ. PYRAGAICIAL

riju pažadinimo.
Manytume, kad

vertėtų išleisti tokių išeivi
jos isterijos paveikslų albu
mą.

KAL END ORI U S

JAV LB Brocktono apy-į 
linkės valdyba Vasario 16 į 

tikrai sukakties proga surinko au- į
xų is viso $487.00. Iš jų * j patogesnei saleį
$457.00 Lietuvių Bendruo-i Debesy* ir properšos, r°-iniams reįkalams. 
menei ir $30.00 — Brockto- manas, parašė Petras Mel '

Ką tik gavome
kad senieji ateiviai be jokio 
atlyginimo dirbo klube, no-

Mirė prof. J. Navicko 

motina

Balandžio 26 d. Montrea- 
ly, Kanadoje, mirė Filome

Pakliuvo kyšininkai

Gegužės 7 dieną National 
Cafe, 666 N. Main Street, 
Brocktone, Lietuvių Bend
ruomenės 25 metų sukakties 
minėjimas-balius.

Gegužės 8 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

na Navickienė, prof. dr. J. 
Navicko motina. Balandžio 
28 d. ji buvo atvežta į Hart 
lordą, Ct.,
d. ten palaidota greta savo! 
vyro.

Aukšč. Suffoiko apskri
ties teisme iškelta byla šeri
fo padėjėjui Robertui Tobi- 
nui. Jis kaltinamas paėmęs z-ių d-jos II aukšto salėje L 

Moterų Federacijos Bosto
no klubo rengiamas Moti
nos dienc-s minėjimas.

no meniniam Sambūriui 
"Sūkurys“. Tą sumą suau
kojo:

Sandaros klubas — $50.
Vincas Kazakaitis — $30.
Po $25: Donatas Jančaus

kas, J. ir A. Raškauskai, S. 
ir P. Jančauakąi, dr. Petras 
Vileišis.

Po $20: Vito Zenkus, Rai-j 
raundas Šukys, Romas Biel- 
kevičius, Stasys: Eiva.

Po $15: Algis Alksninis,

$23,000 kyšį iš Revere ran
govo, kuris stato Revere

ir balandžio-^ ^kibesniąją mokyklą už $ 
io milionų.

Į tą bylą yra įveltas ir to 
i miesto majoras Reišteinas, 

Prof. dr. Juozui Nalvickui1 jr <Įai- keli kiti asmenys, 
reiškiame gilią užuojautą. Vieno iš jų byla bus nag-

nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kainai
®o.vv.^ . f nimo ironija

13-ji laida, pasakojimų gobšumas!
pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto, 254 psl., 
kaina $4.00.

Lietuvos Katalikų Bažny-

Aukos L. Bendruomenei

Gegužės
Tautiniu

čios Kronika, III tomas, 424 
psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 

14 d. Bostono! Birutė Sužiedėlienė, Juozas‘Kaina minkytais viršeliais
?kiu sambūrio• Rentelis. ; $4. kietais — $6.

vakaras, kuriame bus pami-Į Po $10: Petras Ausie jus, Namų ir artimiausios ap-
netas ir Romas Kalanta. Petras Viščinis, Delija Va-Įlinkos žodynėlis, paruošė 

Gegužės 15 d. 5 vai. po liukėnaitė, Elzbieta Ribokie-Į R.mas Černius, 75 psl., kai-
rinėjama birželio 7 d., o ki-; pietų First & Seeond Church nė, Eugenijus Kleinas, Bro- Į na $2.50.

—" ■ 1 "

teks reikalas bus svarsto
mas.

3. Siūlymą pasidalinti pi
nigus susirinkimui pateikė 
pats pirmininkas, kuris susi
rinkimui pirmininkavo, da
lyvavo diskusijose ir prave
dė balsavimą. Pagal demo
kratinę tvaiką tuo atveju, 
jei pirmininkas siūlo ką nors 
ar dalyvauja diskusijose, su
sirinkimo pirmininkavimą 
paveda vicepirmininkui.

Kuo visa tai baigsis, pri
klausys nuo ALT Sandaros 
centro valdybos ir kuopos 
narių.

Spauda suvaidino svarbią 
relę Watergate skandalo į- 
vykyje. Tikimės, kad ši ži
nutė įspės tuos akmenis, ku
rie bando prasilenkti su nu
statyta tvarka.

Kuopos narys

IEŠKO

rėdami sudaryti lė-ų įsigyti,
kultūri- Ieškau gyvenimo draugo 60- 

o d lba: i nie*M amžiaus. Laiškus su

kai pinigų yra, tų pačių lie-; trumPu genimo aprašymu ad- 
tuivių vaikai nori tuos pini-j resuoti Keleiv iii. pažvmint: A-

J gus pasidalinti. Kokia gyve- 
ar perdėta

Šis reikalas panašus i 
Watergate todėl, kad jis net 
trimis atvejais yra nelega
lus:

1. Sandara yra visuome
ninė ir kultūrinė organiza
cija, kurios statutas nusako,

(iduoti Aldonai“
(20

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 13S0 banga 
veikia sekmadieniais nuo

kad net kuopos likvidacijos* 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
atveju nariai negali pasida
linti tinto.

2. Net ir tuo atveju, jeigu 
kuopos nariai būtų galėję 
turtą dalintis, tai tas reika
las negalėjo būti sprendžia
mas metiniame susirinkime, : 

i kuris pagal statutą turi teisę 
tiš $1,000 skirti kuopos ge
rovei. Esant reikalui iš kuo
pos kasos padalinti apie $
75,000, turėtų būti šaukia-

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

dar nežinia kada.

Ką -tik gavome

j natalpose Baltų draugijos; nė Meižiene, Fūlgintas Ja-J Dulkės raudonam saulėlei- 
pabdaiybės vakaras, daly-penis, Mikas Sufbatis, Simasjdy, Vinco Ramono romano 
J vaujant lietuvių, lat vių ir! Sužiedėlis, Povilas Tyla, Ve-j antra papildyta laida. 399 

. Šiomis dienomis gavome i amerikiečių menininkams. ” • - - - ’ 1 -« —
Po S25: Jonas Adomonis, Brocktono mišraus choro, Irepos 24 d. Lietuvių die

na Putnamo seselių sodvbo-

•tų

Vasario 16 proga Lietu
vių Bendruomenei aukojo::

Mykolas Manomaitis ir An-. j<urjam va<jiovauja ikomp. 
tanas Matjoška. Julius Gaidelis, 'plokštelę

Po $20: Henrikas Čepas' ”Laša laiko lašai“, 
jr Vladas iš Bostono.

Stasys Santvaras — $15-pos ir ”Kantata lietuviškam 
Po $10: Anelė Januškevi-! žodžiui“ — žodžiai Bemar- 

čienė, Antanas Monkevičius, Į do Brazdžionio, muzika Ju- 
Brc-nius Kruopis ir Gintau-' liaus Gaidelio, solistai Dai- 
tas Vaičaitis, V. Liaubienė ųva Mongirdaitė ir Stasys

Joje yra įdainuota 8 dai- yam1>no

ronika Tumienė, Romualdas • psL, minkštais viršeliais. 
Dulskis, Viktoras Brandt-! kaina $6.00. 
nevis. Julius Janonis, poetas i;

je. Po $5: Marija Valiukėnie-! revoliucionierius, parašė —
Brocktono tautinio an- nė, EYonė špakevičienė, ; Jurgis Jašinskas, 265 psl.,

Sūkurys“ pirmasis Jadvyga Širvinskaitė, Juo- 'kaina $5.09.

sias specialus susirinkimas. ’ viškų knygų pasirinkimas, 
konkrečiai nurodant, kad

ir P. Kaladė. Liepas, akompanuoją d r.:
Po $5: Kazys Šimėnas, Vytenis Vasyliūnas. Kaina 

Antanas Mažiulis, T. Bogu- $6.00. 
l ienė ir E. Juciūtė. Paktu nesiunčiame.

e'OOoraoooeooooooooooceoooooooooaooouooMOOoot

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

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

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

TeL 268-6090
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingu 

atsitikimą.
• Parūpna visu rūšią draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingu atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

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

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

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

PRAUmMO AGLNTCRA 

At'ieta įvairią rūAią 
draudimus

Kfeiptm senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127
TeL AN 8-1761

BALTIC
TOURS

i

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į UETUVĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos 
ekskursija j Kauną. 1 naktis Maskvoje

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos 
ekskursija j Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys Londone 
birželio 25—liepos 10 d. — $1.253; liepos 17—31 d. — $1,253. 

SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ:

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

j Kauną, 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — 61,276. J 
Į nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas; ’

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

SLA SUSIVIENHIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

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 1ATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių Į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—669-1190 

arba
1-800—223-7420

(Prašyti ”Pat*‘)
Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau. /

SLA—jau 80 metą Garaatda lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiais tu^p SžlPTlNlS KuLJONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalins organizacija — 
duoda gyvybėm apdraudę ir ligoje paša>pą. kun yra 
pigi, nee. SUSI VILNIJIMAS neieško p«ino, o teigia 

patarnavimus savitarpinės pagalbos jAgrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip ins su ruxe miloro dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sau^-i. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reik«'>“iriausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $i€.000.0€

SLA—jaunimui duoda yorą Taupomąją Apdraudą — fia. 
domuent Insurance, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo Ptudijoro* ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigią TERII 
apdraudą: už $1.000.90 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metame.

SLA—AKC1DEN TALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Ks apdraudoe mokeetis $2.00 | metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitšs 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas mfoi’macijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHanze of America
>07 Weet 30th Street, Nenr Yorit. N.Y 10001
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Vietines žinios į
Jiems nėra kada ilsėtis

Bostono Tautinių šokių 
sambūris balandžio 23 d. 
dalyvavo 33-je N. Anglijos 
liaudies šventėje, kuri buvo 
Naticke. Jis nėra praleidęs 
nė vienos tos šventės ir vi
sada turėjo dideli pasiseki
mą. Ir ši kaną mūsiškis sam
būris buvo geriausiųjų (ško
tų, žydų, portugalų) tarpe.

Pirmą kartą čia pasirodė 
ir Gitcs Kupčinskienės va
dovaujamas etnografinis! 
dainos ansamblis. Žiūrovui 
jis buvo palydėtas gausiais Į 
plojimais.

Šventėje buvo ir Įvairių 
parodėlių. Su savo tikrai 
meniškai pagamintais gin
tariniais ir kitokiais papuo- 
Išalais dalyvavo Norbertas 
Lingertaitis.

Ši šventė sutraukė kelis

tūkstančius žmonių.
Dabar sambūris uoliai j 

ruošiasi savo renginiui ge-, 
gūžės 14 d. So. Bostono Lie-, 
tuvių Piliečių d-jos salėje. Į

Ten jis ne tik pasirodys į 
su sa.o pasiekimais šokiui 
srityje, bet duos progą iš- i 
girsti naują etncgrafini dai-! 
nos ansambli ir pagerbs Ro-j 
mą Kalantą, kuris, protes-! 
tuodamas dėl Lietuvos pa-į 
vergimo, prieš penkerius > 
metus Kaune paaukojo savo ! 
gyvybę.

D. Mongirdaitė dainavo 

Omahoj

Solistė Daiva Mongirdai
tė pirmą kartą balandžio 30 
dieną dainavo net tolimojoj 
Omahoj. Jos koncertą su
rengė Lietuvių moterų klu
bas. , 1

Sveikiname dr. Stasį Jasaitį, ge

gužės 3 d. baigusį pusę šimto 

metu. Per 18 savo gydytojo dar

bo metu jis yra dideliam savų

tautiečiu skaičiui suteikęs medi
cinos pagalbą, padėjęs įveikti 

įvairiausias ligas ir pratęsti gy

venimą. Mes linkime, kad jis

dar ilgus metus galėtų sėkmin

gai mums tą pagalbą teikti ir

patsai draugiškai gyventi tarpe 

mūsų. i;į

Baltų labdarybės koncertas j nimentas fortepijonu,

«u Daiva Mongirdaitė

Piimajame šio sez&no 
i Baltų koncerte dalyvavusi 
Į latvių smuikininkė Eva 
Graubin spalio mėn. New 
Yorke buvo sunkiai sužeis-i 

: ta Įvykusioje automobilio | 
nelaimėje. Kadangi ji yra i 

■ neseniai atvykusi iš Latvi- > 
jos ir g? vena Londone, tai, > 

i susidarius didelėms išlai- 
i doms, atsidūrė materiali- 
. niucse sunkumuose. Išgirdę ■ 
apie tai Firs and Second i 

i Church salės šeimininkai' 
; pasiūlė salę veltui, jei būtų į 
rengiamas koncertas, kurio; 
•pajamos eitų smuikininkei! 
Graubin paremti. Tokiu bū-’ 
du buvo suorganizuotas lab- J 

i darybės koncertas, kuris į 
įvyks š. m. gegužės 15 d. i 
(sekmadienį) First and Se-: 
cond Church (66 Marlbo- 
rough St., Boston) salėje 
5:00 vai. po pietų.

Ingrida Gutberga — var
gonai,

sol. Kartis Grinbergs, —
bai itonas,

Joseph Scherer — smui
kas,

”Woodwind Quintet“ —
pučiamųjų instrumentų 
kvintetas.

Bus atliekami Bacho, Mo- 
zarto, Thuille, Šimkaus, 
Darzinšo, Kalninšo ir kt. 
kūriniai.

Visi progiamos atlikėjai 
dalyvaus be atlyginimo.

Baltų draugija kviečia vi
sus N. Anglijos lietuvius 
kuo gausiausiai dalyvauti 
šitame kilniu tikslu rengia
mame koncerte.

Bilietų kaina $5.00, pensi
ninkam ir studentam $2.00.

Vyt. Izbickas

Jame dayvaus šie baltui E- Valiukonienė grįžo namo
bei amerikiečių menininkai: . . _

I . . Elena Valiukonienė po 
Sol. Daiva Mongirdaitė — į operacijos grįžo namo. Lin- 

sapranas, ; kime jai greičiau visiškai
Saulius Cibas — akompa- pasveikti.

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 Eudreckio 
žodžiai ir montažas.

2— Vakarienė.

3— Etnografinis Gitos Kupčinskienės va
dovaujamas dainos ansamblis.

4— Tautiniai šokiai, vadovė Ona Ivaškienė.

5— Latvių orkestras gros šokiams.

Stalus užsisakyti pas Vytautą Jurgėlą, tel. 268-1108 

i ir Romą Štuopienę, tel. 1—784-5287.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

JVORCESTER, MASS. 
Tek SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces- Į
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-1 
jos valdomas sritis- Čia kai-; 
bama lietuviškai, >atarnau-

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Square 
Hardware Co.

Sa-isiakac S. i. ALEKNA 
EAST BS0AJVSVAT

fcOU T« SCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Mccr- Dažai 
V'opjeros Sianoma

Štiilav Laog&aa 
Y’a-'kU rtrlkni eayn namaau

Reikmenys p i am kariama 
Vi*.-M* daiktai

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

3=

Telefonas: A N 8-2806greitai ir sąžiningai, sn"'j" "»
Siuntiniai nueina greitai ir OOKOVūn
tvarkingai.

čia galima gauti -vairiau-į 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Or. J. Pašakarnio
fP S DINIS 

OPTOME TRESTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

Seuth Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipiidome gydytojų N 
eeptus tr turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit i lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefoną* AN 8-«0Xt

Nos * vaL ryto iki 8 vai v„ išsfcrrus iventadienios tr sekau 

^oeeooooooaooooaaoaoooooeooosooosogoooosooooooooooea

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

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

Skambinkite

268-4662

H Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 VVest Broadway 
' ’ So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

| Aldona Adomonienė

>eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater A BaOdss

49 Church Street
E. Miitoa, Maso.

Atlieku rišu* pataisymo, remon
to ir projektarimo darbas A tan
ko ir viduje, gyvenamų namų tr 
biznio pastatų, pasai J Ūsų reika
lavimų. šaukite visados Oū S va
landų vakaro,

TEL AN 1-2124

Or. Amelia E. Rodd «
(RUDOKTUTfi) 

OPTOM E TRI STB
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieni® is—uždara

445 BRCADWAY j
SOUTH BOSTON. MASS. }

-f rrrr f f
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: NAMAKSY - ZAMMITO

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

Tel. 762-6732t
aa—aaaaa«« i........._rrrrffffJJj

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V izgirdos. Didelio tor- j 
mato, drobiniai viršeliai, la-, 
bai tinKa Kalėdų davanome 
Kaina £7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

36. Paštu nesiunčiame. i

■•B
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Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir Įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu kinkų 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
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
TnHėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston' 
Savings Bank1

ALVAYS THE LEADER

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t 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

r-E. KARDELIENĖS DAINŲ i j
'• RAYMOND E. PELECKAS

PLOKŠTELĖ , 4 rpvrn A v cAvmn iz TAn •

Keleivio

galima
ros solistės Elzbietos Karde- »

| sų rusių dailydės darbus. ; 
lienės įdainuotų dainų ir ari- ; Įkainojimas veltui. Turi leidi ’

jų plokštele. Kaina $6.00. i j ir draudiro^ va-j
. ’ karais tel. 361-4610.

Paštu nesiunčiame. Į_____ .. ..... ....... .. . . J'

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 
trečiadienį S 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 .S 1 I I ■ -F- —

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA \

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS jį

ii 173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
Į -
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ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mase. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotos! 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 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 nuoiatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
u Inai te. kirtėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

AND J

TRAVEL INFORMATION

JVA1RLALSIAS DOVANAS

j IS BOSTONO J LIETUVĄ 
' ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So, Boston, Mass. 02127 

i Tel. 268-0068
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