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CARTERIS NUŠALINO GENEROLĄ, 

ŠTABO VIRŠININKĄ P. KORĖJOJ

Jis buvo atšauktas iš tų pareigų dėl to, kad spaudoje 

pakritikavo prezidento užsienio politiką ir jo pasiryžimu 

išvesti iš Pietų Korėjos JAV kariuomenę. Tai pirma to

kia disciplinos bausmė nuo 1951 metų, kai panašiai prez 

Trumanas dėl neklusnumo nušalino riš (panašių pareigi 

JAV kariuomenės vadą P. Korėjoje gen. Mac Arthurą.

Praeitą šeštadienį prez. 
Carteris išsikvietė Pietų Ko
rėjos amerikiečių, kariuo
menės štabo viršininką gen. 
John K. Singlaub ir po pus
valandžio- pasikalbėjimo at
leido jį iš tų svarbių parei
gų-

Priežastis — gen. Sing
laub Washington Post laik
raščio bendradarbiui su
teiktame pasikalbėjime pa
kritikavo prez. Carterio pa
siryžimą per penkerius me
tus išvesti iš Pietų Korėjos 
amerikiečių kariuomenės 
dalinius. Tai padarius, gen. 
Singlaub nuomone, tuoj pat 
tenai kiltų karas, nes Šiau
rės Kerėjus komunistai tik
tai pasinaudotų šitokių Pie
tų Korėjos gynybos susilp- 
ninimu.

Tokia pareikšta
Parteriui

viešai
priešinga -prez. _______
atsakingo generolo- nuomo
nė buvo palaikyta -politika
vimu, kas yra kariuomenei 
draudžiama, ir generolas 
buvo nubaustas.

Dėl priešingos preziden- 
tui nuomonės 1951 m. Tru
manas buvo atleidęs iš P. 
Korėjos JAV kariuomenės 
vado pareigu net išgarsėjusį 
ir didžiai kraštui nusipel
niusį gen. Mac Arthurą, tuo 
pabrėžiant, kad Amerikoje 
civilinė valdžia yra aukštes
nė už visus žvaigždėtus ge
nerolus.

Pastarojo įvykio akivaiz
doje krašto- gynybos sekre
torius Harold Brown, praei
tą sekmadienį kalbėdamas 
CBS programoje "Face the 
Nation“, gynė prez. Carte
rio politiką P. Korėjos at
žvilgiu ir aiškino, kad ame
rikiečių kariuomenės ištrau
kimas iš P. Korėjos nepa
kenks to krašto saugumui. 
Jo tvirtinimu, ir žemyno 
dalinius išvedus, ten dar 
liks 7,000 lakūnų, o su Sep
tintojo laivyno parama ir 
amerikietiška technika pati 
Pietų Korėjos kariuomenė 
būsianti pakankamai stipri 
atremti bet kuriam puoli
mui.

Gen. Singlaub aiškinasi, 
kad Washin,gton Post bend
radarbis esąs kiek iškreipęs 
jo žodžius, iškeldamas vie
ną citatą iš viso teksto. Bet 
jk neatsisako savo nuomo

’'Keleivio“ telefonas: 268.3071

nės, o tokį pat pavojų nu 
matanti ir Pietų Korėjo: 
vyriausybė. Gen. Singlaul
esąs tik nustebintas toki; 
griežta administracijos re 
akcija.

Gynybos sekretorius Ha 
reld Brown išvardino visus 
šio generolo nuopelnus tri 
juose kainose, bet tuo pre 
zidento Carterio sprendime 
nepajėgė pakeisti.

Atrodo, kad gen. Sing 
laub bus perkeltas į kita: 
pareigas arba turės išeiti 
atsargą.

Izraelyje nauja * s

vyriausybe
Nuo pat Izraelio (valsty

bės įkūrimo šį‘kraštą valdė 
darbo partija, bet paskuti
nius rinkimus laimėjo kon- 
rervatorių — Likud partija.

Nors ji viena neturės par-; 
lamente daugumos, bet su 
kitomis dešiniųjų partijom 
galės sudalyti vyriausybę. 
Jos premjeras bus Menahem 
Begin.

Likud partija nėra linkusi 
sugrąžinti arabams pas
kutiniame kare užimtų že
mių, nenori nė girdėti apie

Izraelio pašonėje atskirą 
Palestinos arabų valstybę 
bei kitas nuolaidas. Ši par
tija jau dabar kritikuoja 
prez. Carterio taikos planą

Lindbergo skrydžio 

50 m. sukaktis
Praeitą ipenktadienj su-i 

kako 50 metų. kai kapitonas -

Lindbergas savo lėktuvėliu 
iš New Yorko išskrido į Pa
ryžių ir per 33 vai. 30 minu
čių nugalėjo Atlanto plotus. I

I

Šiandien ta kelionė atlie-J 
Lama -per 4 valandas ir dar 
greičiau naujausiais Con 
cord lėktuvais.

Primintina, kad 1933 m. 
liepos mėn. lietuviai Darius 
ir Girėnas iš Nevv Yorko

taip pat perskrido Atlantą, i 
tik žuvo Vokietijos teritori-J 
joje, jau netoli Lietuvos.
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Dail. Viktoro Vizgirdos kūrinys "Nature morte“. I)r. Juozo Gir niaus nuosavybė.

Sudanas išvarė

sovietų patarėjus
Sudano prezidentas gen. 

Nimeiri įsakė jier savaitę 
išsikraustyti visiems 90 so
vietų patarėjų ir jų šei
mom ir pareikalalvo, kad 
Sovietų Sąjungas ambasa
dos tarnautojų skaičius bū
tų žymiai sumažintas.

Mat, jis pajuto, kad tie 
tariamieji patarėjai suka 
krašte komunistų lizdą ir 
kad ne tik jam pačiam bet 
ir viso Sudano laisvei gresia 
komunistų pavojus.

Sudanas ypač susijaudi
no, kai komunistai ėmė tvir- 
tintis Etiopijoje.

Sudanas yra į pietus nuo 
Egipto. Jame gyvena 18 mi- 
licnų žmonių.

Kongresas priėmė 
biudžetą

Atstotų rūmai priėmė fe
deralinės valdžios $461 bil. 
biudžetą su $64.7 biliono 
deficitu. Jame krašto ap
saugos reikalams yra skirta 
$118.5 biliono.

Už tekį biudžetą balsavo 
221, prieš 177.

Senate už jį balsavo 54. 
o prieš 23 senatoriai.

Esą, visi prezidento
veiksmai teisėti

Praeitą trečiadienį buv. 
prezidentas Nixonas vėli 
kalbėjosi televizijoje su 
anglų žurnalistu Frostu. Ta
me pokalby Nixonas taip 
kitko pareiškė, kad prezi-, 
dentas galįs įsakyti atlikti ir j 
istatvmu nenumatvtus ari 
neleidžiamus veiksmus to-į 
kiais atvejais, kai jis manu, 
jeg tai reikalinga krašto 
.-.augumui užtikrinti.

i
Atseit, prezidento įsaky-, 

mas tam tikru atveju galįs j 
būti ir istatvmu.*. v ,

Dėl tokio pareiškimo kilo 
daug nepalankių komenta
rų.

Krikše. demokratų
konferenciia

Lietuvių k rikščionių de- 
mokratų s-ges konferencijai 
šaukiama gegužės 28-291 
dienomis Chicagoje Nekal
to Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje.

Pirmosios dienos popie-1 
tėję bus svarstybos: I.KDS 
veiklos šių dienų uždaviniai 
ir jaunosios kartos veikla.

Kinai vėl pranašauja 
karaZ ĮI
Kinijos partijos vadas, kal
bėdamas pramonės konfe
rencijoje, pareiškė, kad rei
kia gi eitai pakelti krašto 
ūkį, nes reikia būti pasiruo- 
šusiems karui.

Jo nuomone, karas yra 
nei vengiamas, nes savo 
prigimtimi "imperializmas 
ir £ocialimerializmas reiš
kia karą“. Jis imperializmu 
vadina Yakaių politiką, o 
socialimpei ializmu — so
vietų politiką.

Kitas Kinų komunistų va
das. krašto apsaugos minist
ras, pranašauja, kad netoli
moje ateityje taip JAV ir 
Sovietų Sąjungos kilsiąs di
džiulis karas. Taigi Kinijai 
reikią pagreitinti ekonomi
nio vystymosi tempus, kad 
sustiprintų savo apsigynimo 
jėgą iki sovietų - amerikie
čių konflikot pradžios. 

Japonai sumažino
TV importą

Iki šiol Japonija įvežda- 
vo JAV apie 80 G visų spal
votos televizijos aparatų. 
Dėl to labai protestavo vie
tos gamintojai, tad įvežimo 
kvota labai sumažinta. Galės 
ivežti tik 1.75 miliono.

Atskiro numerio kaina 25 centai

SOVIETAI INTENSYVIAI MEDŽIOJA 

HELSINKIO STEBĖTOJUS

Artėjant Belgrado konferencijai, sovietinio saugume
i
' nagai Vis aštrėja, siekdami užgniaužti disidentų balsą.
Į .... .
; Jau suimta visa eilė Helsinkio susitarimo vykdymo stebė-I
1 tojų, o kiti tardomi ir gąsdinami.

Amino neįsileidžia 
į Angliją

Afrikoje yra 12 mil. gy
ventojų Ugandos valstybė, 
kur nuo 1971 m. viešpatau
ja Idi Amin, save paskelbęs 
prezidentu ir generolu iki 
gyvos galvos. Jis visame pa
saulyje jau pagailėjo stali
niniu ir hitleriniu žiaurumu, 
suvertęs į kapus šimtus tūks
tančių savo krašto gyvento
ju ir sušaudęs net savo vy
riausybės narius.

Uganda yra Britanijos 
Bendruomenės narys. Bir
želio 8-16 dienomis Londo-J 
ne šaukiamas tos Bendruo
menės valstybių galvų susi
rinkimas. Tuo pačiu metu 
bus švenčiama ir karalienės 
Elzbietos II-sios 25 metų 
’»ie patarimo sukaktis.

I tas iškilmes- jau prane
šė, norįs atvykti ir Aminas 
net su 300 delegacija. Jis ta 
proga rengiasis "pamokyti“ 
britus, kaip kovoti su inflia
cija. ūkio krize. Jis net ža- 
dąs pasisiūlyti į Britų Bend-i 
ruomertės pirmininkus, nes 
Anglijos karalienė tose pa
reigose jau per ilgai esanti.

Bet vargu Aminui pavyks 
tuos didžiuosius planus įgy
vendinti. nes Britanijos vy
riausybė ir parlamentas yra 
nusistatę prieš Amino atvy
kimą, ir tai jam vra primin
ta. I tai jis atsakė, kad visi 
Ugandoje gweną anglai ir 
daugelis kitų užsieniečiu 
esą šnipai ir su jais jis ati
tinkamai susitvarkysiąs.

Biliono ieškinys
vyriausybei

143 asmenys teisme iškė-1 
lė bylą JAV vyriausybei ir 
reikalauja daugiau nei bi
liono dolerių už jų teisių 
pažeidimą, slaptai juos šni
pinėjant.

Koks guli būti teismo 
sprendimas, dar sunku nu
matyti.

Genevos derybos 
dar be vaisių Nenustebsime, jei sovieti- 

Genovoje vykstančios so-jnė propaganda pradės savo 
vietų ir JAV ginklavimosi i piliečius įtikinėti, kad su- 
apribojimo deiybos dar ne
davė jokių apčiuopiamj re
zultatų. tik džiaugiamasi, j šventėms leistinas delikate- 
kad jos nenutrūko. sas.

73-T’EJI METAI

Jau esame rašę, kad Hel
sinkio susitarimų laužymam 
stebėti ir registruoti lietuvių 
grupė buvo KGB tardoma 
ir gąsdinama kalėjimu bei 
Sibiro tremtimi. Tą grupę 
sudaro jau anksčiau nuo so
vietinio režimo skaudžiai 
nukentėję O. Lukauskaitė- 
Poškienė, V. Petkus, K. 
Gauruckas ir E. Finkelštei
nas, o taip pat dabar į JAV
atvykęs T. Venclova. Kol 
kas ypač buvo tardyta Sibi- 
io tremtinė O. Lukauskaitė
ir toks pat kankinys V. Pet
kus, kuriam saugumas nore. 
tų sudaryti net kriminalinę 
bvla.

Reikia priminti, kad šiuo 
metu KGB visiems politi
niam suimtiesiems stengiasi 
surežisuoti kriminalines by
las, kad galima būtų pašau, 
liui paai kinti, jog Sovietų 
Sąjungoje pelitinių kalinių 
nėra.

Į užsienį patekę Helsin
kio susitarimų laužymų ste
bėjimo komiteto nariai A- 
malrikas, Aleksejova ir Bu- 
kevskis prancūzų laikrašty
"Figaro” paskelbė atsišau
kimą, kuriame rašo, kad 
Kremliaus despotai jau su
ėmė septynis tokio rusų ir
kitų tautybių Helsinkio ko
mitete narius: Orlovą. Ša- 
rans.kį. Ginzburgą. Ruden- 
ką, Tichajį. Hamsachurdiją 
ir Kosta va.

Atsišaukime yra prašo
mas laisvasis pasaulis prieš 
tokį žmogaus teisių paneigi
mą protestuoti, rinkti po
protestais parašus. .Jų ma
nymu, tai kiek palengvina 
suimtųjų padėtį ir atsklei
džia sovietinio režimo bar- 
bariškumą.

Maskvoje gamins 
arklienos dešras

Večemiaja Moskva laik
raštis paskelbė, kad netru
kus bus pradėtas statyti ark
lienos gaminių fabrikas. Tas 
laikra tis rašo, kad arkliena 
esanti ne tik tinkama valgy
ti, bet ir labai skani.

niena dar skanesnė, o žiur- 
kiena tai tik didžiosioms
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AR BAUDŽIAVOS ATSIMINIMAIS i 

SUŽAVĖSIME JAUNIMĄ? Į

Gal geriausiai persisotinusio amerikiečių jaunimo 
skaudi problema buvo kadaise atvaizduota "Life“ žuraa- 
lo piešiniu, kuriame jaunuolis stovi ant pat krašto prieš

PARTIJOS IR VLIKAS VILNIAUS KURSAI 

IR MORALĖ

(Ii Vliko vicepirmininko Jurgio Valaičio 
pranešimo "Vliko uždaviniai ir ateities sąranga“ jaunimo 
s varsty boms, kurias Vlikas surengė 1976 m. gruodžio 4 d.) jo pasisako prieš išeivijos!

jaunime daly va. imą Vii-!
Vliko uždaviniuose politinis elementas yra vyraujan- niaus universiteto vasaros'

Gerb. p. Juozas Audėnas’ 
savo laiške Keleiviui iš nau-į

ATOŠV IR ŠEŠĖLIAI
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SANTYKI

jurą,
meta

APIE VISUMOS IR
X f

Kovo mėn. "Akračiųose“ Tinka

idealo! Nieko brangaus, kas žavėtų, ko verta būtų siekti,i Demokratija nėra savaime ir vienodai suprantamas - kompozitorių lietuvskų ope-
• kas trauktų veržtis i prieki, kas žadintų kovoti... žodis, dėl to tikslinga sutarti, apie kokią demokratijos: Anot p. Audėno, okupan-, ru pastatymo Chicagoje.

sąvoką mes kalbame. Dar ir šiandien aš aiškiai atsimenu ilas’ duodamas moKslą ,, Anuomet Balys Chomskis,
Ir, tur būt, nenuneigsime, kad ant tokios pat plikos Nikitą Chruščiovą, kuris, kalbėdamas per JAV-bių tele- butą, pasilinksmini-: tuos pastatymus bereoen-

uolos pakriaušio šiandien čia palengva rikiuojasi ir dide-i viziją, teigė milijonams klausytojų, kad Sovietų Sąjun- Į Pataiyay^uuSj ZUOldamas, apie Julių Gai-
lė dalis mūsų išeiviškosios kilmės lietuviškojo jaunimo, gos santvarka yra ”pati demokratiškiausia“. Tiesa, kad '^22’ ° mū^u^iau-' f*e^. PasisaM gana provoka-
prieš kurio žvilgsni — taip pat vien begalinė tuščia erdvė politiniuose moksluose yra totalitarinės demokratijos są- n i«nni • t-vvia Pastl‘a}Pa- I Pa*

1 1 ■ J J nimui siuio ky.-ų. U jauni-.stj.ajpa nįgj-jjg.pė Stasys Lie-
lig horizonto.

Skaudu.

i voką, kurią sovietinė ir atitinka. Ne apie tokią demokra-
i tiją mes kalbame. Demokratijos negarantuoja ir daugu
mos valia, nei rinkimai. Kartais rinkimai ir pats demo-

_ . . . ! kratijos žodis yra tik fasadas arba priedanga sąmonin-
O naip mes noiėtume, kad pneš jo akis toje erd- į - Q j kaltais ir nesąmoningai pndengti tikrajai pade- 

vėje sumirguhuotų bent jau gražusis Lietuvos miražas!Į gai Demokratijos sąvokos platesnis svaretymas nėra ta- 
Rodos, kaip norėtume įtikinti, kad uz to horizonto dar i Sau pa4nekesio uždavinys.
yra jaunuolio tėvų žemė, - verta žmogaus gyvenimo ko.; G kalbamos situacijos, galima ne-
vojanti ir kraujo gėlėm žydinti, toji, ame kuria Balio! .. , f.. .. , , ,... . , / ... . , _„ , . J.1 ,®. ir . o • --i įsvyruojant tvirtinti, kad politinei demokratijai vra bu-
Sruogos kumgaikstis Kazimieras Sapiega savo tragiška- .. , . , . n i •. , „T T • T? tina dvi ar daugiapartine sistema. Demokratijos nėra,
me apžade pro senatvės ašara prabilo: I Lietuvą ziemo-1, . . . 27. . ........................ , , . , ,.2 . 1 „ . , ». , .. .... i kai paneigiamos politines partijos iš esmes arba kai kal-
jancia emu. — Prie kryžkelių stovėsiu smutkeliu, — Mil ' bama apie vieną partiją, nors mes ją vadintume ir ”visų 

lietuvių partija“. /
O šita sąveika ne mano sugalvota, "bet, deja, mūsų 

tarpe dažnai girdima.
Visi vienos partijos režimai ar sąjūdžiai buvo ir yra 

totalitariniai ir nedemokratiški. Pavyzdžių mums nerei-

• mas, sutikės tokiomis sąly
gomis i Lietuvą vykti, sujr šiaip dar dėstydamas sa- 
; okupantu sueina i kyšio, v0 nuomone apie tariamai 
'sandėri“. Gi bendravimas neobjektyvios kritikos prie- 
per kyšius“ esąs žemiausios; žastis> Vėliau Chomskio 
rūšies bendravimo _ forma. i stoio Algirdas Titus 
Tad p. Audėnas kelia mora- ■ Antanaitis, kaltindamas Lie- 
hni argumentą. i pa "apgailėtinu ekscesu“—

Tačiau, deja, šiuo atveju: visai tuo pačiu dalyku. . ku- 
moralei sunku prisigerinti, lipo Liepas buvo priekaištą- 
Jei važiuosi i Lietuvą už o-' vec Chomskiui. Ir štai nas- 
kupanto pinigus—imsi "ky-. kutiniuosiuose "Akiračuo- 
ši“. Jei važiuosi už savo — 1 se“ Liepas replikuoja Anta- 
kraųsi i okunanto piniginę, j naičiui. tuo pačiu dar syki 
Ir taip, ir taip negerai. ; patąsydamas Chcmskį.

Betgi dėl to iš viso atsisa-

: pas, droždamas Chomskiui

žinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, — Kad speiguose 
po stora miline — Neliautų plakus Lietuvos širdis...“

Kaip mes norėtume, kad ir to mūsų palikuonio jau
noji širdis taipogi degtų mūsų senosios tėvynės ilgesiu, 
kad jis alsuotų mūsų mažosios šalies didžia senovine gar
be, gaivintųsi naujųjų laikų talentais, prisiektų jai laisvės į ^a ieškoti svetur, nes mes jų turime patys. Aš čia pači- 
kovos ištikimybę’/ ‘ ‘ į tuosiu keletą ištraukų:

"...nesibazuoti buvusių partijų griaučiais, o kurti
Kaip mes norėtume tą nepasiekiamąjį pasakišką į naują kovos organizaciją“ (psl. 34). 

kraštą parodyti savo jaunuoliui bent literatūroje... Litu- j "Ilgametis vadinamas tautinis režimas lietuvių tau- 
anistinėj mokykloj ir namie. . apvylė, kaip ją apvylė ir buvusis prieš tai seiminiai-de-

Taigi, ir pradedame rodyti: j mokratinis ištižimas“ (psl.35).

- štai, vaike, tau Lazdynu Pelėdos "Klaida“, kurios' ,7? a« bus suda.-yta Naujosios Lietuvos
kerojas pa,vežė iš Rusijos tėvynėn kitatautę žmoną su šu-į va^2,a-. ne ne Part>nlli Pobtfk.ėnų tr plutokratų
niukais ir paskui patsai kažkur svetimame krašte nunyko. įva ovauJaina t P8 • ).

- O štai, koks nuostabus Žemaitės "Mėšlavežis“. OĮ . <šios paimtos iš Aktyvistų Fronto Gene-
čia dar paskaityk "Prie dvaro“... Žaviai lietuvišką šeimą į z^s’ atspausdintos Kazio Škirpos dokumentinėje apžval-

. pavaizduoja ir apsakymėlis "Marti“... ; £s°je Sukilimas ).
! Tiesa, šie pasisakymai parašyti originaliai daugiau 

—0 va, dar baudžiavos atsiminimai, kaip mūsų prose-1 kaip prieš 30 metų, tačiau labai panašių išsireiškimų par- 
nelį ponas liepė žemyn galva pakabinti po obelies šaka tijų bei partinės politikos adresu netrūksta ir šiandien.
ir negi vai užplakti lazdomis, nors tasai keturpėsčias lopo- 
damas ir verkdamas maldavo, atleidimo už girioj praga
nytą verši ir siekė savo viešpačiui bučiuoti kojas...

— Ar tu žinai, kas yra bėralinė duona, kuria anais 
. laikais maitinosi baudžiauninkai?

- - Jonuk, ar esi matęs kur nors vadovėly nupieštą 
veislinę utėlę, kuriomis Lietuvoje būdavo tiesiog apsėti 
ubagai?.

— Na, o dabar, vaikei, abudu uždainuokime: "Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt...“

Ak. gerbiamieji patriotiniai tėvai, švietimo pirminin-

Neretai partijos sutapatinamos su lietuvių vienybės 
skaldymu. O iš tikrųjų faktai sako, kad yra (stebėtinu 
būdu) kaip tik priešingai: kaip minėta, jau daugiau kaip 
dvylika metų partinis Vlikas dirba sutartinai, o neparti
nė JAV L. Bendruomenė, išėjusi i politinę veikią ir ne
sudariusi natūralių sąlygų diferencijacijai konstrukty
viai reikštis, suskilo. Šis argumentas svarbiausia čia mi
nimas tiksiu paremti mintį, kad Vlikas savo prigimtimi 
nėra priešingas vieningos vadovybės parūgas eiti ar 
tęsti. p . . , ,.

Dažniausiai iš jaunesniųjų tarpo tenka išgirsti prie
kaištą, kad lietuvių partijų ar sąjūdžių per daug. Supran
tamas toks priekaištas jau vien dėl to, kad anglo-saksų 
tipo demokratijai yra būdinga diviejų ar trijų partijų sis-

kai ir planuotojai, literatūros skaitinių jaunimui atrin- {tema. Europoje jų paprastai esti daugiau. Betgi Lietuva 
kėjai!Nepykite, bet Lietuvos komunistai kur kas gudres- ‘yra Europoje, ir atsikūrusios Lietuvos santvarka turės
ni. Jie rodo tenai lietuvių vaikams vien savus herojus. 
Kovotojus dėl komunistų idealo. Net falsifikuodami tik
rovę ir istoriją. Net rusiškus Černiakovskius, Roskovos 
pulko lakūnes. Kirilovas ir vaikui negirdėtus Ivan Ivano- 
vičius. Visi herojai. "Išvaduotojai“. Ir vis nenugalimi. O 
iš kitos pusės — tik reakcionieriai, buožės, fašistai...

Na, o kur mūsų herojai, apie kuriuos paskaitęs, vai
kas pats norėtų uždainuoti "Lietuviais esame mes gimę“? 
Ar jų nėra?

Kodėl gi mūsų talentingas rašytojas negalėtų para
šyti intriguojančio skaitinio jaunimui apie Romo Kalan
tos dramą? Apie antibolševikinių partizanų herojinius žy- 
gius? Apie pogrindinės veiklos prieš okupantus nuoty

, .. . ! Ginčas, kaip sakyta, dau
žyti važiuoti į \ įmiaus kur- j giausįa sukasi apie vieną 
sus neprotinga ir, mano Ohomsikio pastraipą. O gin- 
man j mu, netgi nerezisten- , £0 dalyviai nesutaria šiais 
cirką. Kaip jau smu.kiai ir( klausimais: Ar Chomskiui, 
pakartotinai ryškinta Ato-; tokios pastraipos autoriui,

’! se5/P skyriuje, eajįma pripažinti sugebėji- 
Vilniaus kursu lankymą ga- išrekšti savo mintis? Ar 
Įima pilnai pateisinti iš tau- jas teisingai suprato Anta- 
na! prohetuvij KU ir kietai; naitis, ar Liepas? Ar Anta- 
antibolševikinių bei antiso- najįjs suprato liepiškąją 
vietinių pozicijų. Chomskio minčių interpre-

Lietuva—namai, kuriuos taciją? Ar Liepas suprato 
užvaldė plėšikai. Norėdami antanaitKkąją Chomskio 
mus palenkti savo pusėn, į minčių interpretaciją? Ar,-^n<>. tc 
plėšikai mums atidaro i tuos tos mintys palankios, ar ne
namus kelią — žinoma, la 
bai jau suvaržytomis sąlygo 
mis. Mes gi tuo keliu pasi 
naudojame, siekdami savų 
jų tikslų, jų tarpe ir pagel 
bėti uždarytiems bei treški 
namiems namu gyvento 
jams, mūsų broliams. Santy
kiavimas su Lietur a — tik 
viena iš mūsų konflikto, mū 
sų kovos su okupantu for 
mu.

palankios Gaideliui? Jei 
palankios, ar Gaidelis jas 
užsitarnavo? Ir ar tos min- 

1 tvs taikytos Gaidelio kūrv- 
i bos visumai, ar tik specifi- 
• nei aptariamaiai operai 
i ("Gintaro šaly“)?

' Taigi, kaip skaitytojas gal 
, ir bus pastebėjęs, disputas 
' turi ir šiokį’ toki scholastinį 
prieskonį. Bet — jo sunku 
atsivalgyti. Ne tik, tur būt, 
muzikos ir muzikinės kriti-Galop, i-keliu aplinkybę, 

jog p. Audėno argumentas k(^_temų,‘ betT’—’^gr^n'o-
nepaliečia nagrinėjamojo 
klausimo esmės. Jeigu oku
pantas staiga nutartų pa
keisti Vilniaus kursu lanky
mo sąlygas—jei vietoj duo
damų subsidijų imtų reika
lauti mokesčio — p. Audė
no "kyšio“ argumentas at-orientuotis į europinio tipo demokratijas. Dėl to nėra 

nenuoseklu, kad ir Amerikoj gyvenant, dėmėtis ir akty
viai dalyvauti partijose, kurių pavadinimai kiek neįprasti, su=-irapti kitą motyvą
Mažiau būtų pagrindo tuštiems priekaištams, jei mūsų po
litinių grupių būtų mažiau, jei jos susiglaudintų jr tuo pa
čiu sustiprėtų, bet svarbesnis yra pats principas, o ne par
tijų skaičius.

Aplamai parijų klausimu mūsų tarpe dar yra daug 
nežinojimo ir neišmanymo. Pavyzdžiui, mažai kas žino, 
kad JAV-se veikia, kad ir negausi, bet Įtakinga per darbo 
unijas, griežtai antrbolševikinė amerikiečių socialdemo
kratų partija, kurios jaunimo sekcijos vadovas yra lietu

pultu, ir, norint pasmerkti 
Vilniaus kursu lankvma.

M. Drunga

SUVALKŲ TRIKAMPIO 

ŠALPOS REIKALAI

Balfas savo biuletenyje 
rašo, kad nemaža asmenų 
iš Suvalkų trikampio, gavę
Amerikos lietuviu adresus,£

vis Paulius Landsbergis. Ji priklauso Socialistų Intema-! Pačiai siuntinėja laiškus,
kius? Apie drąsių lietuvių sukilimus Sibiro stovyklose? i,cio”a,ui- suvažiavimas neseniai vyko Ženevoje ir
Ar apie okupanto tardomą nepalaužiamos valios berniu
ką, neišduodanti savo artimųjų ir laisvės kovotojų.

Herojinių temų būtų be galo, tik reikia pasirūpinti, 
kad būtų gerai parašyta. Kaip ana Biliūno "Brisiaus galo“ 
pasakėlė, kuri vaikams amžinai įstringa tiesiogiai į širdį.

Mūsų tautos istorija nėra nei baudžiavos ir nei ver
gijos liūdna pasaka. Tai šimtmečių kovos dėl laisvės pa
davimas. Herojinės kovos, kuri ir šianden dar nesibaigė. 
Tokią ją rodykime ir savo jaunimui. Nereikia jos mums 
net falsifikuoti ar pagražinti. Tada nuo tos plikos uolos 
viršūnės gal bent mūsų jaunoji karta nežvelgs į erdvią 
tuštumą tuščiom akim...

O apie baudžiavą, nutautusių ponų siautėjimą ir lie
tuvio išmainymą į medžioklinį šunį dar bus pakankamai 

-progų pasiskaityti vėliau.

kuriame, beje, taip pat dalyvavo lietuvių socialdemokratų 
partijos atstovai. Štai kita labai svarbi lietuvių politinių 
partijų veiklos sritis.

Ne tik išlaikyti, bet ir pagyvinti mūsų politinių or
ganizacijų veiklą būtų sveika ir dėl to, kad, kaip Vikto
ras Nakas prieš kiek laiko Akiračiuose teisingai pastebė
jo, lietuviai neturėjo pakankamai laiko demokratinę 
mintį ir tradicijas ugdyti ir giliau įsisąmoninti jos esmę 
ir moralinius bei filosofinius pagrindus, kurie yra: tole- 
rancija-pakanta ir humanizmas.

Vargu taip pat, ar ir mūsų jaunoji karta gali su pa
grindu tvirtinti, kad jie yra demokratai iš prigimties. 
Kaip smuiku negriežęs niekas netapo smlikininku, taip 
ir aktyviai politinėje veikloje nedalyvaudamas niekas 
nevirs rimtu, demokratišku politikos veikėju.

(Nukelta į 3 psl.)

J prašydami paramos, ir tokiu 
būdu gauna siuntinius net 
iš kelių esmenų. Tų prašyto
jų tarpe yra ir nelietuvių. 
Jie tuo pačiu metu prašo ir 
Balfo paramos.

Todėl Balfas prašo pra
nešti jam apie pasiųstus 
siuntinius. Jis veda tikslią 
kartoteką ir tuo būdu gali 
sekti, kam ir kiek paramos 
nasiųsta.

Balfo centro adresas nuo 
birželio 1 d. vra toks:

sios logikos uždavinių mė 
gėjams. Nes juk Liepas sa
vo antrajame žodyje ope
ruoja ir tam tikra loginiu 
dėsniu, kai jis bando aiškin
tis, ar Chomskis savo kont
roversišką pastraipą taikė 
Gaidelio kūrybos visumai, 
ar tik tai vienai jo operai. O 
tasai bendrinis logikos prin
cipas, į kurį apeliuoja ir 
kuri cituoja Liepas, skam
ba šitaip: "Kas tinka visu
mai, tas tinka ir tos visumos 
daliai atskirai

yti apie Baltijos 
ji didinga ir iš- 

antan gintaro ; argi 
tinka tą patį sakyti ir apie 
vieną jos lašą (ar ir visą jų 
saują)?

Šuo (visuma) loja, o šuns 
uodega (dalis) — ne. Au
tomobilis (visuma) tinka 
važiavimui, o jo vairas (da
lis) atskirai — ne. Kiauši
nis — skanus, o jo lukštas— 
ne. Nuo bonkos pasigersi, 
nuo vienos čierkelės — ne. 
Taigi, tiek ir tiek pavyz
džių, kad, kas tinka kokiai 
nors visumai, visiškai netin
ka jos daliai. Tas pats, žino
ma, ir atvirkščiai. Mona Li- 
sos šypsnis — žavingas, o 
visa Mona Lisa — taip sau 
(skonio dalykas). Andželos 
Datvis dantys — balti, o ji 
pati — tamsesnė. Et cetera, 
et cetera.

Nestebėtina, kad ir mu
zikoje ta pati padėtis. Apie 
visą Marcągni kūrvbą gali
ma pasakyti, kad ji trečios, 
gal net ketvirtos lūšies: gi 
viena jo "Cavalleria rasti- 
cana“ — tiesiog pirmos, blo
giausiu atveju, antros rūšies 
opera. Kas tinka visumai 
bendrai, nebūtinai tinka ir 
tos visumos daliai atskirai.

* * *

Jei Liepo pacituotasis 
principas vi? tik jam pasi
vaidena teisingu, tai, man

ką d jis ji su
maišė su kitu. Logika pripa
žįsta toki dėsni, kad jei visi 
tam tikros rū ies dalykai tu
ri kurią nors savybę, tai ir 
kiekvienas tos rūšios daly
kas atskirai turės tą pačią 
savybę. Atseit, pvz., jei visi 
žmonės mirtingi, tai ir Sok
ratas mirtingas. Arba, jei 
visi Marcagni kūriniai tre
čios rūšies, tai ir "Cavalle- 
ria rustieana“ trečios rūšies. 
(O jeigu vis tik "Cavalleria 
rustieana“ ne trečios rūšies, 
tai reiškia, kad ne visi Mas- 
cagni kūriniai trečios rū
šies).

Tai paprastas, kiaurai per
matomas, tiesiog banalus ir 
— visiškai teisingas dėsnis. 
Jis neturi ir negali turėti jo
kių išimčių.

Tačiau jis nesumaišytinas
su tuo dėsniu, kurį mums
pateikė Liepas. Jų loginė
struktūra skirtinga. Tam
paivaizduoti jau reikėtų
griebtis specialių logikos
disciplinos priemonių. Vie-

tt . . _ . . toj to pasitenkinsime tik pa-Kaip matome, principas .L , „ ,. ... 1 <(.. . ’.J • , j staba, kad zcdis visumais tikrųjų yra visiškai bend- ... • . i2 * • * v . nereiškia to paties, ka reis-rims, t v., atsietas nuo bet ,. - jv 1 . k
kurios specifinės temos. Ja
me kalbama apie "visumą“ 
ir jos "dalį“, visiškai nespe
cifikuojant, kokia turi būti 
ta visuma ir kokia ta jos da 
lis. Taigi, jis tinka viskam, 
kas tik gali būti pavadinta 
visuma ar visumos dalimi.

Deja, šis tariamas logikos 
dėsnis yra totaliai, absoliu
čiai klaidingas.

* * *

Argi iš tikro tai, kas tin- 
xa visumai oenurai, linKa n 
«,os visumos uanai atSKirai.' 
sūnijote jura — visuma; 
vienas jos ia^as (ar ir visa

2558 W. 69th St., Chica
go, III. 60629.

Telefonas palieka sena-j 
sis: 312—776-7582. sauja jos vandens) — dalis.

kia žodžių grupė "visi tam 
tikros rūšie? dab.kai“, kaip 
ii "dalis“ nereiškia to paties, 
ka reiškia kiekvienas tos 
rūšies dalvkas“. Todėl ir 
gali atsitikti, kad vienas 
dėsnis klaidingas, antras gi 
— teisingas.

Logikos pamokėlė baigta. 
Tiesa, dar viena pastaba: 
tą pamokėlę bedėstydami, 
apsiėjome be jokių mįslin
gų posakių bei nesupranta
mų išsireiškimų. Filosofavi
mui nereikia nieko, ko ne
galima išaiškinti kasdieni
nės ar bent teisėtai moksli
nės kalbos pagalba. Bet tai. 
jau kita tema.

(Nukelta i 3 puslapį)
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Totu

BITININKO RŪPESČIAI PAVASARI
Bičių šeimų dauginimas i vilyje yra likusios jaunos bi 

tės maitintojos. Iš kelių (3

D. BRITANIJA 

XXIV-ji studijų savaitė

Ji ruošiama Kinksuood

KUR DINGO 
SOCIALIZMAS?

A

Planingai didinant bity- 
ną, dirbtiniai spiečiai suda- 
į-c-mi iš labai produktyvių 
veislinių šeimų, ir jiems 
duodamos veislinės motinos. 
Atvirkščiai, didinant bityną 
natūraliais spiečiais, bitės 
motinas išsiaugina pačios, 
dažniausiai iš linkusių spies
ti, tame taiipe ir mažai pro
duktyvių bičių šeimų. Suda
rytiems dirbtiniams spie
čiams motinos duodamos

Nejaugi jį užgrobė, užval- 
tr ii i u n i i dė ir sunaikino tie, kurie so-4) stiprių kelmų imama po, Jt.’ £22 "sihtpy !?,„’! cializmo vardu grąžino vi- 

1.2 rėmus m dengtais pe- ’^o ’ ^etų.vaUn?d™“« fe“dalizm° Prie- 

pakraštyje, labai gražioje SI>a
ir turistiniu požiūriu Įdo-į Rodos> kad -Naujienos“, 
mioje vietoje. ! redaguojamos socialisto

, , , . . . . 1 (demokrato) dr. Pijaus Gri-Jo® dalyviai prašom, ai-I atsto;avo
sirmkt. liepos 31 d. popiet,. "Keleivis“
nemis valandomis. Tą die-i,,.^. se

rais ir ant jų tupinčiomis 
bitėmis. Išimti rėmai su pe
rais ir bitėmis perkeliami į 
naujai paruostą avilį. Nau
jai (šeimai dar duodama ne' 
mažiau kaip 2 rėmai su me
dumi ir duona. Rėmai su ____
medumi ir duona paimami ną p0 vakarienės bus 
vėl iš kitų šeimų ir naujame' ažinimo va,karas, 
lizde statomi iš abiejų pu-(
šių prie <perų. Iš viso rėmuo- Savaitės programoje 

2 paskaitų kasdien

(keliaudavo socialistų nuzy- 
susl*. mėtų gairių taikais. Deja, 

i abu tie laikraščiai, gal se
natvės naštos slegiami, vi-

J. GLIAUDĄ IR VĖL 

LAUREATAS

Lietuvių Rašytojų Drau
gija buvo paskelbusi kon
kursą vysk. M. Valančiaus 
tema. Konkursas apėmė ro
maną, dramą ir novelę. Ro
manui buvo 1<XM) dol. pre
mija, dramai — 500 dol. ir 
novelei — 250 dol.

Atsiųsta 8 kūriniai: vie
nas romanas, dvi dramos ir 
penkios novelės.

Į vertinimo komisiją Ra
šytojų Draugija pakvietė 

Henriką Ka

tamas literatūros

nenori! Žitkevičių. Dr. .Juozas

žinomo amžiaus ir kilmės, j se> duotuose naujai šeimai,
Tai vėliau palengvina laiku turj būti ne mažiau kaip 4
jas pakeisti ir daryti motinų t kg. maisto. Jei naujai suda-, , . ...

•atranką pagal jų produkty-- rytoje 'šeimoje bitės silpnaiI Dalyviams yra pasamdy-( Paklos kančioms, ir m.
vumą. Natūralūs spiečiai, aptupia rėmus, reikia jai Į tas studentų bendrabutis, > nieko bendro turėti su tuosius:bu\ mecenato dr. Jo-
ypač su jaunomis motino^ 
mis, kartais pabėga. Todėl 
tenka sugaišti daug laiko,

kur kiekvienas turės atskirą; prakeiktuoju 
kambarį ir gerą maistą. Mo

papildomai iš kitų šeimų 
nušluoti nuo 2*3 rėmų bičių,
o rėmus grąžinti atgal. Ge- į kestis sakaitei 60 sv. sterlin- 

sauganit bites spietimo me-iriau bites nušluoti ant prie- SU, 
tu. Be to, spiečius, ypač su-Įlakio lentos. Jaunos bitės; H2 dol.,

pro laką sueina į avilį, o se- • d°l- 
n°s - lauko bitės pakyla ir Į Numatomos dvi ekskursi 
nuskrenda į savo avilį. At

cicilizmu“. į no Lenktaičio atstovas.

Tradicinės Gegužės pir- 
arba 240 markių, anba mOte^°s Pro£a ne’ Naujie

nos , nei Keleivis“ neskv-

simetusius aukštuose me
džiuose, sunku susemti.

Komisija posėdžiavo ge
gužės 14 d. Kultūros Židinio 
bibliotekoj New Yorke. Po
sėdy nedalydavo dr. Juozas 
Girnius. -Jis buvo pasiektas 
telefonu.

— Tėve, kurgi tu dabar i pastatytas tiltas tiesiai ligi
eini su tokiais nepaprastais Bostono? Kaip Striūna? Ar 
įrankiais? Su kirviu, skers- tu supranti, kas bus tada? 
piūve ir devyniais kaltais... Aš, Maiki, irgi einu paipra- 
Ar tave kas pasamdė malkų šyti t£r<4šiabo, bet dirbsiu tik 
sukapoti? j ligi Palangos ar Klaipėdos,

— Maiki, tai tu dar nieko o iki Maskvos — tai tegul 
nežinai? Ir negirdėjai pas- tos gazietos redaktorius pa

Spiečių sudarymo laikas

Tai priklauso nuo dviejų 
pagrindinių sąlygų: motinų 
^auginimo ir bičių sustiprė
jimo laiko.

Galint gauti ankstyvas

renkant rėmus su perais ir 
jaunomis bitėmis arba nu- 
šluojant bites ftuo rėmų, rei
kia juos atydžiai apžiūrėti, 
kad ant jų nebūtų motinos. 
Po 2-4 valandų naujai šei
mai duodama jauna vaisin-

motinas paštu iš pietinių Į ga motina. Geriau motiną 
valstybių, dirbtinius spie
čius galima pradėti sudary
ti anksčiau, — kai šeimos 
pakankamai sustiprėja, t. y. ’ ną. 
užima ne mažiau kaip 10-11'

studentams 1001 . . . ...
re nei vieno sakinio socia
listų sąjūdžio sukakčiai at
žymėti, išskyrus gal tik pa

jos. Viena — i sena Angli-1 sijuokimus iš tų, kurie, so
jos karalių miestą Windso- i cializmo vardu prisdengę, 
rą, Oxfordą ir Lietuvių so- į darbo žmonių ponauja, 
dybą, kur tuo laiku vyks i pritaikydami tuos pačius 
jaunimo stovykla. Antroji— į žiaurumus, įpraktikuotus
apžiūrėti Londono miesto i praeityje darbo žmonėms 
įdomybių, aplankyti seno-, suvaldyti.
sies lietuvių kolonijos baž-, Toj. , v() i;rinkta noveU „Vvsku.

Komisija plačiai išnagri
nėjo visus veikalus ir nutarė 
neskirti premjos nei už ro
maną, nei už dramą.

Premija paskirta tik už
! novelę. Balsų dauguma bu-

nyčioe, Lietuviu namų (Ni-• v ‘A/V j tu TlU 11 dili V* Į Ali’ ; - .
duoti uždarytą gaubtuvėliu dos leidyklos, Europos Lie-j ,ymaS’ .. socializmas yra
ant korio arba narvelyje ir 
paleisti ją tk sekančią die-

kutinės navynos?
— Kokios naujienos tave 

taip sukvailino?

— Tai znočijas, kad tu 
neskaitai tų lietuviškų ga- 
zietų, kurios pirmosios mum 
paskutinę teisybę apznai- 
mina. Nugi Zacirka vakai 
pats visam saliūnui pranešė, 
jcgei čikagiškėje gazietoje 
juodu ant balto net stam
biom litarom apznaiminta, 
kad iš Bbstano į Maskvą 
stato tiltą. Tiesiai per visą 
Atlanto vandenį ligi pat 
Klaipėdos, o nuo tenai, tur 
būt, išilgai Nemuną per Gu
diją...

— Dabar matau, tėve, 
kad tasai laikraštis ne tiktai 
tau, bet ir tavo Zacirkai vi
sai sudumino galvą. O to
kių avingalvių, tur būt, yra 
dar daugiau.

— Šarap, vaike! Neva
dink manęs avingalvių! Jei 
apie tai net patrijotinė ga
zieta rašo, tai znočijas yra 
teisybė. Ar tu supranti, ką 
reiškia toki tiltą pabūdavo- 
ti? Aš anais čėsais irsri bu
vau plotninkas, kai būdavo- 
jome Palangos tiltą, tik iki 
Amerikos tada ano nedave- 
dėm. Taip ir palikome tiktai 
į vandenį įvedę ir nebaigę.
Ale juo paskui visi ponai 
vaikštinėjo. įsimylėjusios 
pusmergės dūsaudavo ir nuo 
jo meilės ašaras į vandenį 
lašindavo, kad lengviau po 
Širdžia būtu. 0 ir dabar, sa- n ,ko, net komunistų valdžios! ' ono * 1 a Va' 

popai nuo jo. į Amerikos pu- 
sę vis žiūri, ar nepamatys 
nois paukščio iš New Yorko 
atlekiančio. Nu, o kai bus

"BR’IDGES“, 
"Tiltai“. Tas

baigia kalti polius! Aš jau 
savo plaktuko nepridėsiu, 
kad dar lengviau būtų ko
munistiniam ruskiui čia at
rėplioti.

— Geriau nutilk, tėve, nes 
tu tik gaišini laiką ir kvarši
ni kitems galvą šitaip kal
bėdamas! Jūs ten visi saliū
ne nieko nesupratote, apie 
kokį tiltą laikraštyje rašo
ma. Turėtum būti bent gir
dėjęs, kad Bostone pradėta 
leisti anglų kalba laikraštė
lį, pavadintą
lietuviškai —
mėnesinis spaudos leidinys 
yra skirtas šiame krašte gi- 
musiems ir lietuviškai jau 
nebemokantiems mūsų tau
tiečiams, norint juos supa
žindinti su lietuviška veik
la, lietuvių kultūra ir lietu
vių tautos politiniais rūpes
čiais. Tai nėra joks tiltas į 
Maskvą, o tiktai tiltas lietu
vio į lietuvį, kuris visus čia 
jungtų bendram darbui ir 
Lietuvos laisvės kovai.

— Vadinasi, tai čia yra 
statomas ne tikras tiltas, o 
tik popierinis?

— Tėve, jis nebus nei me
dinis, nei cementinis ir nei 
popierinis, o tik dvasinis, Į 
iš lietuviškos širdies į kitą1 
lietuvišką širdį.

— Vaike, bet toje gazie
toje, sako, aiškiai apznai-

rėmų ir turi 7-8 rėmus su pe* 
rais. Ankstyvieji dirbtiniai 
spiečiai sustiprėja iki di
džiojo medunešio, apsirūpi* 
na maistu žiemai, o kartais 
prineša ir medaus.

Lengviausia padaryti dirb
tinius spiečius medunešio 
pradžioje. Tačiau šiuo laiku 
darant spiečius, labai su
silpninamos šeimos, ir di
džiojo medunešio metu jos 
mažai prineša medaus.

Vietovėse, kur po didžio
jo medunešio dar ir toliau 
jįęsiasi palaikomasis medu
nešis, dirbtinius spiečius ga
lima daryti didžiajam me* 
dunešiui baigiantis. Naujos 
šeimos, padarytos didžiojo 
medunešio pabaigoje ir ap-Į 
rūpintos jaunomis motino
mis, pasinaudodamos rude
niniu medunešiu, dar spėja 
iki žiemos susitvarkyti liz
dus ir prisiauginti daug jau
nų bičių žiemojimui.

Dirbtiniai spiečiai daž
niausiai sudaromi tokie: 1) 
rinktiniai, 2) individualūs, 
•3) bičių šeimos perskiriamos 
pusiau ir 4) spiečius sudaro
mas atskrvdžio būdu.

Pirmomis dienomis, kol 
dar jaunos bitės į lauką ne
skrenda, patariama naują 
šeimą pamaitinti skystu 
cukraus sirupu. Be to, avilio 
lakas reikia laikyti susiau
rintas, ypač kai nėra medu
nešio, kad neužpultu bitės 
plėšikės.

Taip sudarytoje stiprioje 
(8-10 rėmų) šeimoje moti
na pradeda smalkiai dėti 
kiaušinėilius, greitai priauga i 
jaunų bičių, o asvilio jaunos 
bitės, surinktos iš atskirų 
šeimų, greit pasidaro lauko 
bitėmis. Tokios bitės didįjį 
medunešį išnaudoja ne blo
giau už žiemojusias šei
mas.

Antanas Jonaitis

BALTŲ INSTITUTAS 
SKANDINAVIJOJE

Švedijos sostinėje jau nuo 
1970 m. veikia Baltų insti
tutas, kurio ketvirtoji kon
ferencija šaukiama birželio 
10-13 dienomis Stockholme 
Švedų akademijos didžiojo-

tuvio redakcijos, DBL6būs-Sik “‘o™8. -
i narna svajone. Pasitikeki- 

Jjne senesniųjų patirtimi 
Norintieji savaitėj daly-i mintimi...

vauti yra prašomi nedelsiant1
A. D.

ir

registruotis. Registruojantis1 
reikia atsiųsti savaitinio mo-.Senas "Keelirio-“ skaitytojas 
kesčio ketvirtadalį. Rašyti !
šiuo adresu:

po šešėlyje“, pasirašyta P. 
Rugsėjo slapyvardžiu. Ati
darius voką, paaiškėjo, kad 
P. Rugsėjis yra Jurgis Gliau
dą. _>

Jam ir tenka 250 dol. pre
mija.

Committee for Lithuanian! 
Study Week, 2 Landbroke 
Gardens, London, W II 
2PT, England.

Kai]) minėta, 
mecenatas buvo 
Lenktaitis.

premijos 
d r. Jonas

Red. pastaba. Gal ir A.D. 
dėl senatvės nepastebėjo, 
kad Keleivyje apie Gegužės 
Pii-mąją buvo prirašytos be- 

PAKĖLĖ BUTO NUOMĄ į verk dvi skiltys. 

UŽSIENIEČIAMS

Sovietai, akiplėšiškai žve
jodami cPoJerius, lupa di
džiulius muitus už dovanų 
siuntinius, liesina turistų ki
šenes viešbučiuose ir kitais 
būdais skuta Sopietijon at
vykusio "kapitalisto“ kailį. 
Na, o paskutiniuoju metu 
sovietų vyriausybė nutarė 
Maskvoje gyvenantiems už
sieniečiams pakelti butų! 
kainas net 125 procentais. 
Pvz. JAV ambasados tar
nautojo dviejų miegamųjųį 
kambarių butas, iki šiol 'kai-, 
navęs $273.69, dabar atsieisi 
$531.42 nuomos. f

Kai ambasadų atstovai• 
dėl to kreipėsi i Miskvos bu-,

je salėje. Jos organizavimą žinybos viršininką V'adi-S 
finansiškai remia Švedijos' jr Čharčevą, pareikštami 
-vietimo ir kwtuno^ mmiste-  -i.

Sakoma, kad paršiukas 
esąs nelaimingiausias gyvis: 
turi motiną, bet ji — kiaule.

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

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

DAR YRA VIETŲ SIOSE GRI I’ĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: Rugsėjo 21 — 
Rugsėjo 28__

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Gegužės
Birželio
Liepos
Liepos

25 — $1045.00 
15 —$1158.00 
13— $1195.00 
27— $1195.00

Rugpiūčio
Rugsėjo
Gruodžio

$838.00
$838.00

10 _ $1195.00
7 —$1158.00

21 — $ 999.00

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

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIl S RIBOTAS—
PATARTINA REGISTR1 OTIS KI O ANKSČIAU. 

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

PRICES ARE NEVV, based on doubie oceupancy and are sub
ject to changes and/or Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

jam protestą, tai jis smuko, 
neva nustebęs:

"Protestas? Aš pirmą kar
tą girdžiu tą žodį!“

Kreipdamasis į savo pa- 
dėičją dar paklausė:

"Ar tu kada nors esi erir- i 
dėies teki žodį Protestas?“ 

Padėjėjas neigiamai pa
kratė galvą, kad tokio daly
ko niekad negirdėjęs ir taip 
pat nežinąs, kas tai yra pro
testas.

Dėl tokio nuomų pakėli
mo ypač supyko neturtingų 
Afrikos kraštų ambasado
riai.

rija ir Stookholmo miestas.
Rinktinis spiečiu*

Norintieji konferencijoje 
Jis sudaromas šiltą sau- dalyvauti, turi pranešti apie 

tai iki birželio 1 d. adresu: 
The Baltic Scientific Insti
tute, Box 16 273, 103 25 
Stockhalm 16.

lėtą dieną, kai daugelis bi 
č.'ų išskridusių į darbą, o a

minta, kad tas tiltas stato-5 _
mas ne iš širdies į širdį,, o iš Į **XJCMMMn—lrt5-

T.ii tik to laikraščio redak
— Tėve, patikėk man, 

kad jokio ir jokios rū?iee til
to į Maskvą niekas čia ne 
stato ir nesirengia

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. Petersbvrg Beach, Florida 33707
Tel. (813)307-1791
Po darbo valandų — (813) 360-0744

Instituto uždaviniai — 
studijuoti Baltijos tautų is
toriją, geografiją, politinę 
tvarką, kalbas ir kultūrą.

Institutas bendradarbiau
ja su įvairiomis kitomis bai- 

gazietom negali tikėti, tų klausimus studijuojančio- 
? kad prie to mis obganfizacijomis. Jame

veikia 4 sekcijos: istorijos, 
kalbų, socialinių bei poli* 
tanių mokslų ir literatūros- 
meno.

tr rius, nežinia dėl ko supy
kus ant "Bridges“ leidėjų, 
š'.aįp pašaipiai ir be jokio 

statyti, pagrindo parašė.

— Pfu, Maki! Tada jau 
net
O a; maniau
tito budavojimo bus ir man 
gero džiabo, gi dabar turiu 
nešti namo kirvį ir pielą, 
kuriuos pasiskolinau iš savo 
gaspadinės. Dabar matau, 
Maiki, kad jūs, ir labai mo
kyti žmonės, kartais ir pa
siutimo vienas ant kito su- 
dumavojate ir pridarote 
žmonėms tik bereikalingų 

ekspensų ir blėdzių...

Kadangi Švedijoje lietu* 
vių yra mažiausia, tai Ir jų 
grupė institute yra silpniau
sia. Valdyboje lietuviams 
graž&i atstovauja Juozas 
Lingys.

Išlaikyti vieningą vado
vybę ir toliau, kuomet esa
moji tarptautinė padėtis ga
li dar metais tęstis, kuomet 
ir Vliko uždaviniai vis sun
kėja, šiandien mums labiau 
būtina, kaip kada nors pra
eityje.

Steponas Kairys

WORCESTER1O LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadioniaik 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevvsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuvių raitas Vakaru 
komunistams

Lietuvos pogrindžio Auš
ra nr. 5/45 išspausdino ilgą 
raštą Italijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos kompartijų vado
vams. Jis pasirašytas „Lie- 
tuviai“.

Tame rašte vaizduojamas 
lietuvių tautos naikinimas, 
ir jis baigiamas šitaip:

„Kai dėl Vakarų Europos 
kompartijų — mes pakan
kamai spėjome Įsidėmėti, 
jog ilgus metus ii- jos padė
jo tarybinei 'propagandai 
maskuoti TSRS nusikalti- 
drmus. Šiandien, nors ir ne
drąsiai, jos, atrodo, mėgina 
stoti persekiojamųjų pusėn. 
Jei tai tiesa, jei Vakarų ko
munistai iš tiesų gerbia ele
mentarias žmonių teises, jei j

tuviškajai Helsinkio stebė
tojų grupei gresia pavojus:

”Amžiumi vyriausia narė 
rašytoja O na Lukauskaitė- 
Poškienė buvo iškviesta Į 
Šiaulių prokuratūrą, kur ji 
buvo Įtikinėjama išstoti iš 
grupės. Poškienei atsisakius 
tai padaryti, jai buvo grasi
nama, kad ateityje ji gailė
sis to nepadarius. Į tai rašy
toja Poškienė atsakė gerai 
prisimenanti daug baises
nius laikus, todėl baugini
mų ji nebijanti ir esanti 
pasiryžusi likti ištikima sa
vo apsisprendimui“.

Pas kitą narį kun. Karoli 
Garucką padalyta -krata, 
kurios metu saugumiečiai 
grubiai elgėsi ir jam grasi
no.

jie pasisako už visų tautų, ft.ovolkuojamas ir trečia- 
nacionalini sav ai ankiskumą» gjs naiyS Viktoras Petkus, 
mes laukiame jų at\ iro bai- j Saugumas iškvietęs kai ku- 
so Lietuvos n kitų pav ei gtų į riUOs mokinius, kurie lanko- 

j si pas Petkų, ir reikalavo ištautų atžvilgiu.
Kol kas teprašome vieno. | jų parodymų, kad Petkus

užtarkite naujas mūsų kraš 
to aukas — Joną Matulionį 
ir Vladą LapienĮ, kuriem 
ilgesnis kalinimas gali būti 
pražūtingas. Šių žmonių 
sveikatos būklė yra kritiška. 
(Rašte paaiškinta, kad J. 
Matulionis— lituanistas, už 
evangelijos tekstų padaugi
nimą suimtas 1976 m. spa
lio 19 d. Tada suimtas ir V. 
Lapienis—ekonomistas, da
bar pensininkas. Pas jį kra
tos metu rasta LKB Kroni
kos numerių ir A. Solženy- 
cino „Gulago salynas“ lie
tuvių kalba. Kel. red.).

Jei Vakarų kompartijoms 
iš tikrųjų svarbus moralinis 
tyrumas, jei jos neri išpirk
ti senąsias savo klaidas, pa
dalytas pritariant TSRS ge
nocidinei politikai, jos šian
die turi aiškiai ir nedvipras
miškai pasisakyti: „Mes 
nepritariame TSRS vykdo
mai tautinei politikai, ma
žųjų tautų slopinimui, jų 
dvasiniam genocidui“.

Mes norime tikėti, kad 
Vakarų šalių komunistai 
suras laiko ir galimybių iš
samiau susipažinti su mūsų 
skaudžiomis ,problemomis 
ir išties mums pagalbos ran
ką dėl mūsų tauriausių žmo
nių išgelbėjimo“.

Kol kas juos tik gąsdina

Į Vakarus atvyko mask- 
vinės Helsinkio susitarimų 
laužymo stebėtojų grupės 
narė Liudmila Afeksejeva.

jiems duodąs pinigų, juos 
pratinąs rūkyti, su jais da
rąs religinius pasikalbėji
mus. Mokiniai tokių paro
dymų nedavę.

Vasario 16 d. iš vieno 
Petkaus pažįstamo saugu
miečiai reikalavę pasirašyti 
raštelį, kad Petkus jam esąs 
skolingas 1,600 rublių. Nors 
tai nesanti tiesa, bet suglu
męs žmogelis pasirašęs. Ki
tas Petkaus pažįstamas bu
vęs verčiamas paliudyti ta
riamą skolą, bet pasirašyti 
atsisakęs. Tie faktai rodo, 
kad Petkui rengiama bau
džiamoji byla.

Kaip ir Alesejeva teigia, 
Petkus esąs pasižymėjęs 
lietuviškosios poezijos ir 
bibliografijos ir lietuvių po
etų biografijų tyrinėtojas, 
sudaręs pačią didžiausią tos 
rūšies kartoteką.

Jis 1947 m., dar tik 18 
metų amžiaus, buvęs suim
tas už priklausymą tariamai 
antisovietinei jaunimo orga
nizacijai. Nuteistas 6 me
tams, jis mėginęs pabėgti, 
bet nepasisekė. 1952 m. iš 
lagerio paleistas. 1957 m. 
vėl buvo suimtas už slaptą 
lietuvių poetų, ypač Jurgio 
Baltrušaičio, raštų platini
mą. Už tai gavo 8 metus, 
kuriuos atkalėjęs, išėjo i 
laisvę.

Pasak Aleksejevą, reikia
Pernai ji lankėsi Lietuvoje »iesiOg heroizmo draugauti
ir susipažino su jos dabarti
ne padėtimi.

Tėviškės Žiburiuose A. 
Lerobergas rašo, kad, L. 
Aleksejevos nuomone, lie-

VISUMA IR DALYS

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

Dėl visa ko prisipažinki
me, kad anas Liepo pacituo
tasis principas bendrame tų 
diskusijų krūvyje neturi la
bai didelio svoro. Bet mes 
į jį čia detaliau įsigilinome 
dėl to, kad mums įdomūs ne 
tik muzikos kritikos ir šiaip 
kultūros, bet, taip sakant, ir 
grynojo proto, paties žmo
gaus mąstymo formų klau
simai.

su Petkum. Vien už pas jį 
lankymąsi ir ėjimą į bažny
čią peniai Vilniuje iš A. Vie
nuolio vidurinės mokyklos 
prieš pat mokslo metų pa
baigą buvo pašalinti 7 abi- 

j turientai. Nukentėjo ir kai 
kurie tėvai. Ši jaunuolių by
la sukėlė didelį visuomenės 
pasipiktinimą. Ji buvo atžy
mėta maskvinės grupės do
kumentu nr. 15 ir iš dalies 
prisidėjo prie Helsinkio gru
pės sudarymo Lietuvoje.“

Ketvirtasis grupės naiys 
poetas Tomas Venclova šiuo 
metu gyvena Kalifornijoje 
ir yra sovietų saugumiečiam 
nepasiekiamas.

Šlamšto žmonės neskaito

Komunistu spauda labai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Partijos ir Vlikas Širdžiai madpda Raimondo 
'Rn+m-ipnc vadovaujamas tė-

ęi'ilcirir'triTnac
IrpfJ rodiin WW9m<\s Riitr> 

perkeltos iš sekmadienio Į

(Atkelta iš 2 puslapio)

Dėl to Vlikas turi uždavinį savo veiklą plėsti, o taip 
pat sudalyti patrauklias sąlygas jaunimui jo veikloje 'T” 'r"įį™fu"įug
dalyvauti. Jaunimas iš saivo pusės yra parodęs noro to- tartasi su stotimi
kiomis galimybėmis pasinaudoti.

Klausimo nėra, kad jaunimo Įsijungimas į Vliko
veiklą yra svarbus ne tik V'liko organizacijai, bet ir jo 
biologiniam išlikimui. Ta ar panaši teisybė tinka vi
siems. Jeigu vienas kitas jaunimo atstovų savo apsispren
dimu ar vyresniųjų klaidinamas nesidomi Vliko darbais 
dėl to, kad Vlikas partinis, tai teks jaunuolis nesupranta 
demokratijos esmės, nors' jis ir gimęs pačiame demokra
tijos lopšyje.

IŠ PHILADELPHIJOS PADANGES

G. Dragūnas pranešė, kad 
per metus turėta pajamų $ 
15,000, o išlaidų $12,000.

R. Botyrius painformavo,

Nr. 21,1977 m. gegužės 24

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Lietuvių Fondo 
suvažiavimas

Lietuvių Fondo gausus 
suvažiavimas Įvyko gegužės 
7 d. Jaunimo Centre. Daly
vavo 124 fondo nariai, atsto
vaudami 3,318 balsų. Fon
do vadovybė pranešė, kad 

lyra sutelkta 1,359,880 dole-

das, kurios įvyko gegužės 
S d. Chicagoje Jėzuitų kop
lyčioje. Pamaldose dalyva
vo pilna koplyčia žmonių, o 
po pamaldų būrelis buvusių 
velionio draugų padėjo gė
lių puokštę prie paminklo 
žuvusiems už Lietuves lais
vę. S. Žekys

Lietuvių bibliotekos 

leidyklos susirinkimas '

Didžiulis pavasario renginys

Gegužės 7 d. Lietuvių na
muose būvo aukšto lygio 
renginys. Ji sudarė koncer
tas, operetė ir foto paroda.

Didžiausia patrauka buvo 
sol. Genės Ugianskienės ir 
New Yorko vyrų choro Per.
kūno pasirodymas.

Perkūne yra 40 choristų. 
Jis dainavo E. Gailevičiaus 
Ramovėnų maršą, Brazio 
hai-monizuotą liaudies dai
ną Oi, toli toli, E.Lecuomo 
Malaąueną, H. Veito Vaba
lus ir gėlę ir Vyt. Daugirdo 
harm. Arus.

Sol. G. Ugianskienė pa
dainavo St. Gailevičiaus 
Gamtoje, V. Kairiūkščio 
Paparčio žiedą, B. Garbuls- 
kio Mylėkite motiną bran
gią, kuri visiems priminė jų 
motinas. (Kitą dieną litua
nistinės mokyklos dėka mo
tinos buvo gražiai pagerb
tos). : ;/■

Tiek solistė, tiek i? choras 
buvo palydėti griausmingais 
plojimais. Arai buvo net pa
kartoti.

giriasi išleidžamų raštų gau
sumu, bet nutyli faktą, kad 
tų leidinių tarpe yra labai 
daug šlamšto, lėkštos įpropa

Solistei akompanavo Da
lia Sakaitė, chorui dirigavo 
Vyt. Daugirdas.

Po pertraukos žavėjomės 
operete „Auksinės dienos“. 
Tai ištraukos iš žinomos o- 
peretės ir filmo „The Stu- 
dent Prince“, kur vaizduo
jamas nuotaikingas Heidel
bergo studentų gyvenimas. 
Laisvą tekstą parūpino sol. 
Juzė Augaitytė n sfoJ. G. 
Ugianskienė. Atlikta kon
certine foima. Be choro, da
lyvavo G. Ugianskienė (Ka- 
thie), V. Daugirdas (Prin
cas), Mečys Ilgūnas (En- 
gels), studentų ansamblyje 
— P. Dulkė, Z. Jurys, V. 
Mikalauskas, Br. Svogūnas, 
padavėjos — A. Bružaitė, 
B. Radzivanienė ir R. Raz- 
gaitienė.

Pastatymo patarėjas bu
vo akt. Henrikas Kačinskas, 
chormeisteris — J. Stankū
nas, apšvietimą tvarkė J.) 
Daugirdas, dirig. — Vikt 
Ralys, akomp. — D. Sakai
tė.

kad šiuo metu lituanistinėje jkapitaIa^ kurie ke. 
mokykioje mokos! 46 moki-j Mka metų danė 403,612 
mai .u 27 seimų, \eikia 10;dol. pelno. Tas pelnas pa- 
skynu, dirba 9 mokytojos ir. naudoUs Metimo ir kultu- 
3 padėjėjos. Mokykla daly-' ros reįka]ams. šiais metais 
vavo Sttper Sunday fesiva-į je49 000 do, Ia, kurios direktorių[tarytos
lyje, sui-uose Kalėdų eglutę, Lietuvių Fondo suvažia- pirmmmkasyra prof.dr. Jo- 

vimas svarstė lituanistinio
,. , t .. švietimo, LF leidinio-vardy-,
nų teatrą iš Chicagos, suruo-. n Letuvos istorijos leidi-.

’ mo ir kapitalo investavimo Birželio 3 d. 7 vai. vak. 
•kyklos mokslo metų pabaig- k]ausimus. I Jaunimo Centre bus jos na-
tuves. | " įių visuotinis susirinkimas,

,. . . , ... m ~ | LB apygardos suvažiavimas
Mokyklos vedeja T. Ge-;

čienė dėkojo tėvų komitetui j Gegužės 1 d. Jaunimo 
už talką, radijo valandėlei i Centro salėje Įvyko JAV

:kulpt. Baltuonio darbų pa 
rodą, pakvietė Lapinskų lė 

šė Vasario 16 minėjimą, mo-l

už reklamą, LB už paramą, 
švietimo tarybai už gerą in

LB vidurio vakaių apygar
dos suvažiavimas, kuriame

formaciją ir prašė, kad LB i dalyvavo iš 15 apylinkių 116
paremtų į mokytojų kursus 
vykstančius mokytojus.

Be to, pranešė, kad rade- 
nį numatytas mokinių ver
bavimas, pasidžiaugė turi
momis patalpomis bei jose 
didelėmis laisvėmis.

Rev. komisijos vardu kai 
bėjo Feliksas
Kasa ir atskaitomybė veda 
ma tvarkingai, Vasario 16 
minėjime surinkta auku $ 
1,200.

Naujosios valdybos rinki
mai ėjo sklandžiai, nes no
minacijų komisi ja (Alg. Ge
čys, dr. V. Maciūnas, * Vyt. 
Sušinskas ir B. Muraškienė) 
kandidatus surado iš anks
to. Dabar valdybą yra to-

atstovų ir apie 40 svečių. 
Suvažiavimą sveikino PLB 
pinn. Br. Nainys, LB krašto 
valdybos vicepirm. M. .Ja
kaitis, kuris perdalvė krašto 
valdybos pirm. A. Gečio 
sveikinimą. Apygardos ir 
apylinkių pirmininkai bei 

Andriūnas. jų atstovai padarė praneši
mus, iš kurių išryškėjo, kad 
'idurio vakarų apygardoje 
vyksta gyva veikla.

k ios sudėties: Henrikas Mis- 
Operetę baigus, dar ilgai’ liauskas, Justinas Gečiaus- 

nesiliovė plojimai ir šauks-i kas, Viktoras Boltenas, Ma
mai. J. Augaitytė, G. U-' rvtė Sušinskienė, Jonas 
gianakienė ir D. Sakaitė bu- i Škladaitis, Alg. Gečys ir 
vo apdovanotos įvairiaspal- { Juozas Lukas. Nerinkti į val- 
vių gėlių puokštėmis. ’ dybą įeina radijo vai. vedė- 

Lietuvių namų įpirminin-j jas H. Savickas, Bendruo- 
kas Vincas Šalčiūnas pade-į menės Balso — G. Draaū

Prisiminė Praną Gudyną

Čia buvo prisimintas a.a. 
kapitonas Pranas įGudynaą, 
kuris 1929 m. gegužės 6 di 
Kaune, lydėdamas ministe- 
ri pirmininką prof. A. Vol
demarą, žuvo> nuo teroristų 
kulkų. Ka,p. Pr. Gudyno 
ginklo draugaikarininkai 
užprašė už jo sielą pamal-

gandos, ir todėl jų niekas J kojo svečiams už gerą prog- ras. Be to, nutarta .pakvies
neskaito. O kad taip yra,: ramą ir visiems kitiems, ku 
tur būt, per neapsižiūrėjimą! rie pra šio renginio kuo 
Literatūros ir Meno žuma- i nors prisidėjo.
lo redakcija gegužės 7 d. Žemutinėje salėje buvo 
leido pasakyti Nijolei Lat- Į foto nuotraukų paroda. Jo- 
kauskaitei. Ji taip kitko ten j je dalyvavo Kazimieras 
šitaip rašo: Čikotas, Vincas Šalčiūnas,

„Respblikos bibliotekose 
— 74 milijonai knygų. 50 
procentų — 27 milijonai 
knygų ištisus metus nepaim
tos nė karto skaityti. Aišku, 
tam tikra dalis jų vertingos, 
saugos informaciją ateičiai, 
bet kitos kuo toliau, tuo la
biau sens ir veltui dulkės 
lentynose, kaip nereikalin
gas balastas. 1976 metų pa
vasarį solidi respublikos 
biblioteka išmetė lauk apie 
pusę vaąono tokių balasti- 
nių knygų. Chirurgiškai pa
sielgė biblioteka: Įkyrėjo 
tuščias darbas — registruo
ti, kataloguoti, dėlioti“.

Reikia kartu su autore 
apgailestauti, kad nėra sta
tistikos apie atskilų knygų 
skaitomumą. Jeigu ji būtų, 
o ypač jei nefalsifikuota, 
tai tur būt, tarp pačių ma
žiausiai skaitomų .rastume 
ir Lenino raštus, kurių jau 
daug išspausdinta ir dar nu
tarta išleisti pilnas jų rinki
nys, iš viso 55 tomai. Du to
mai jau išleisti, keturi bus 
išleist šiais metais, o visi bus 
baigti spausdinti per 10 me
tų. Bet, žinoma, šita komu
nistinę bibliją, nors ir visiš
kai neskaitomą, bijos iš bib- 
liotekos išmesti į šiukšlių 
duobę

Gina Kreivėnaitė, Algis Ce

ri Vilties choro ir Aušrinės 
atstovus ir V. Krėvės litua
nistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirmininką.

I revizijos komisiią iš
rinkti F. Andriūnas, V. šui- 
pys ir Gabrielius Mironas. 

Susirinkime dalyvavo 62

Po minėjimo bus literatū
rinė popietė, kurioje savo 
kūrybą skaitys ir apie ją 
kalbės rašytojas Jurgis Jan
kus.

Rengėjos kviečia gausiai 
atsilankyti.

B. Vaikaitis

nulis ir Sofija Romanaus-' asmenys, jų tarpe 5 iš JAV
kienė. Eksponatų taipe bu
vo ir tikrai meniškų darbų.

Darbingas LB susirinkimas

Gegužės 1 d. įvyko LB 
apylinkės metinis narių su
sirinkimas, kuriam vadova
vo Petras Mitalas, sekreto
riavo Balfo skyr. pirm. Ona 
Kreivėnienė,

Iš pinn. J. Luko praneši
mo paaiškėjo, kad, talkinin
kaujant N. Jersey apylinkei, 
į Philadelphiją buvo pa
kviesta Grandinėlė, kurio? 
koncertas davė $2,000 pel
no, suiuoštas Vasario 16 mi
nėjimas, talkinta Čiurlionio 
ansamblio pasirodymui Eu
charistiniame kongrese, į- 
vykdyti LB taiybos rinki
mai, gražiai pasirodė šokių 
šventėje Marytės Radikie
nės vadovaujama šokių gru
pė Aušrinė, kuri dažnai šo
ka Philadelphijos ir apylin
kių lietuviams bei kitatau
čiams, sėkmingai veikia ra
dijo valandėlė, kurtai ilgus 
metus vadovauja Henrika? 
Savickas, talkininkaujant 
gabiam finansų tvarkvtojui 
Gediminui Dragūnui. Litua
nistinei V. Krėvės vaido mo
kyklai rūpestingai vadovau
ju Terese (Jučiene .Tai nūn-

LB krašto valdybos.
Naujai valdybai linkėtina 

Į sėkmės.

Tautininkų seimas

Gegužės 28-29 dienomis
Sherafpn viešbutyje posė
džiaus Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos seimas. Pir
mos dienos 8 vai. vakare bus 
banketas, kurio meninę dalį 
atliks sol. Irena Mažeikaitė,

Pernai įkurta Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidyk.

nas Puznas, o valdybai pir
mininkauja Algimantas Ke-

kuriame bus ne tik duota 
praėjusių metų apyskaita, 
bet svarstomi ir ateities pla
nai, todėl visi kviečiami da
lyvauti.

Iki šiol leidykla yra išlei
dusi lietuvių ir anglų kalbo
mis „Palikę tėviškės namus“ 
(apie šv. Kazimiero kapi
nes) ir lietuvių k. „Penn- 
sylvanijos angliakasių Lie
tuva“. Šiomis dienomis ati
duodama spausdinti istoriko 
Dovydo Fainhauzo veikalas 
— „Lithuanians in Multi- 
Ethnic Chicago“. Jis išeis 
dar šią vasarą.

AUKA ALTAI

Ilgametė Altos veikėja 
Juzė Gulbinienė pirmoji at
nešė 100 dol. auką Ameri
kos Lietuvių Tarybos būsti
nei,.Chicagoje įsigyti ir re
montuoti.

Nuoširdi padėka J. Gul
binienei.

Aukos Altos būstinei pirk
ti ir remontuoti siunčiamos 
adresu: Amerikos Lietuviu 
Taryba, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629.

Altos inf.

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu
meratorių? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS

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

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

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

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

* Šia apdrauda turi teisę pasinaudoti SLA nariai,
gros neolituanų orkestras iš i jų šeimos, taip pat ir jų bičiuliai ir lietuvių draugai.

1 * 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

metų sukaktį paminės gegu-1 aprobavę* ir ffaus jūsų pirmuosius mėnesinius arba me-

Chicagos.
Rengėjo — Philadelphi

jos skyriaus valdyba—kvie
čia ir ne tautininkus daly
vauti.

Paminės R. Kalantos 
tragedijos sukaktį

LMK Federacijos Phi
ladelphijos klubas Romo 
Kalantos susideginimo 5

žės 29 d. tuoj po pamaldų 
Šv. Andriejaus parapijos

Pamaldų metu giedos so
listės Ona Pliu-konienė ir 
Genė Ugianskienė

Minėjime apie R. Kalan- 
tą kalbės iš Rochesterio at
vykęs rašytojas Jurgis Jan
kus ir Simas Kudirka.

tinius mokesčius.
* Jeigu finansų sekretoriaus arba organizatoriaus

adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra, 
prašoma kreiptis į SLA sekretorę:

Mrs. G. Meiliūnas 
Llthuanian Alliance of America 
307 West 30tli Street 
Nee York, N. Y. lOOOi f
TeL (212) 563 2210

h
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Vietinės žinios
Trijų organizacijų bendravimas

Bostono ramovėnai, A. 
Vanagaičio kuopos šauliai 
ii- Amerikos Lietuvių Legi- 
jono Dariaus posto nariai 
gegužės 15 d. rytą dalyvavo 
pamaldose su savo 'vėliavo
mis Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje. Mišias už 
Lietuvą ir žuvusius karius 
atnašavo ir tai progai pri
taikytą pamokslą pasakė 
klebonas kun. A. Baltrušū- 
nas.

SOCIALDEMOKRATŲ 
KONVENCIJA

JAV socialdemokratų ir 
Jaunųjų liaudies socialistų’ 

istorija (I tomas), kurią pa. lygos konlvencijos bus gegu-

Lietuvos istorija 
jau rišykloje

Naujųjų laikų Lietuves

Rimas Černius, 75 psl., kai
na $2.50.

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

Julius Janonis, poetas L-
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas. 265 psl., 
kaina $5.00.

Nykštukų mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie-

$10,na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

Pasakyta parašyta,
no Smetonos kalbos 
reiškimai 1935-1940 metai 
sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 ps’., kaina $1C 
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 509 psi.. 
kaina $4.00.

LIETUVOS ISTORIJA

Anta- 
ir pa

”GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:0O vai. 
popiet.

£ DRAIJuiMO agentcra 
Atlieka įvairią rūšią 

draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Bmadway 

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

žės 27?3O dienomis Mary 
moupt kolegijoje, Ariingto- 
ne, Vą., arti Washingtono,
D.ę,,,

JAV
Jaunųjų socialistų lygos ge
neralinis sekretorius 
Povilas Landšbergis.

rašė Pranas Čepėnas ir lei
džia Dr. Kazio Griniaus 

kuopą, po priesaikos savo Fondas, jau atiduota jsišti 
trumpoje paskaitoje pade- ir netrukus bus pradėta 
monstravo jįvairias naujau- siuntinėti ją iš anksto užsi-i Pažymėtina, kad 
šiomis elektroninėmis mali- i™

nauju nariu į Vanagaičio

nomis Bostono klinikose da
lomas rentgeno nuotraukas, 
iš kurių gydytojai specialis
tai gali tiksliai nustatyti 
žmogaus kūno atskiruose or
ganuose prasidedančią ligą.

Po paskaitos senesnio 
amžiaus svečiai davė daug 
paklausimų. Po einamųjų 
kuopos reikalų sprendimoPo pamaldų, dalyviams 

susirinkus Dariaus posto pa
talpose, pusryčiu metu Nau- J1?1 ..
. t * • v • , seimininkes Stasaitienes bu-

visi susirinkimo dalyviai

josios Anglijos šaulių rink
tinės pirmininkas J. Stašai 
tis po savo sveikinimo žo 
džio legijono posto koman-į 
dieriui Įteikė knygą ”Lithu-; 
ania: The Autpost of Free-' 
dom“, ramovėnų pirm. J.
Vizbaras angliškai kalbėjo 
anie Dariaus ir Girėno, le-! .... 
gijono posto Nr. 317 patro- susirM1kime -in. sekr. Ado

vo pakviesti vaišių, kurios
vyko šviesioje nuotaikoje.

i
J. V. Sūduvas

Pelnė 'porą tūkstančių

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos gegužės 19 d.

sakiusiems.

Kas dar iki gegužės 25 d. 
užsisakys, ta? tą 560 psl. 
knygą gaus už $12, o vėliau 
jos kaina bus $15.

Užsisakyti šiuo adresu:
J. Urbelis, 1649 No. Broad- 
way, Melrose Park. 111. 
60160.

KVIEČIA I BROCKTONO

JAUNIMO SAMBŪRĮ

j Brocktono jaunimo an- 
! samblis Sūkurys nuo birže- 
! lio mėnesio pradeda dainos

DETROITE MIRĖ 
VL. MINGĖLA

yra nės vaikams skirtos pasakai- j Vl-ji laiek-parašė dr. Van 
tės ir apsakymėliai, iliust- ’ da Daugirdaitė-Sruogienė 
ruotos spalvotais Vandos ( 414 psl., daug paveikslu, ke 
Aleknienės piešiniais. 601 Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta 

viršeliais

Balandžio 29 d. Detroite 
po ilgos sunkios ligos mirė 
žurnalistas, visuomenės vei- 

ikėjas Vladas Mingėla, gi- 
1 męs 1905 m. spalio 19 d. 
Ukrainoje. Baigęs Vytauto 
D. universitetą, jis ilgus me
tus buvo karo technikos šta
bo pradžioje bibliotekinin
kas- o vėliau bibliotekos ve-

• > 1 ► 
!; 
•!

no, skridimą per Atlantą 
1933 m. i Lietuvą ir jų tra
gišką žuvimą Vokietijoje.

Giminingų orgtanizacijų 
bendr adai biavimo

mas Druzdis pranešė, kad 
balandžio mėnesi pajamų ’ loję, 108 Oak St., Brockto 
buvo $19,379 ir liko pelne i ne, bus dainininkų ir instru 
$2,028. mentalistų registracija. Ypa

ringai pageidaujami besi
mokantieji ar moką groti 
pučiamaisiais muzikos inst

ir instrumentalinės muzikos: dejas, rašė daugeliui laikraš- 
repeticijas, kurias ves muz.- 
Vytautas Rastenis.

Ketvirtadieni, gegužės 26 
dieną, nuo 7 iki 8 vai. vak.

cių.

1947 m. atvykęs i JAV, 
ir čia bendradarbiavo Įvai
riuose laikraščiuose, daly- 

North Junior High mokyk- j vavo ne tik žurnalistų orga
nizacijoje, bet ir kituose

įsi., minkštais 
kaina $3.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos -konstituci
ją ir kitus pagrindinius ista- • 
tvmus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai 
na $15.00.

JUK NETURITE?

Kaina ................................ $6
Lietuvos istorijos uždavi

niai ir pratimai, dr. V. Sruo
gienė, (Priedas prie tos pat 
autorės Lietuvos istorijos va
dovėlio 6-sios laidos), kaina
$1.00.

KADA IR KAM PADARĖT 

SAVO TESTAMENTĄ

Vyt. Ivaška pranešė 
pobūvi draugijos krepšinnikų lai- 

suorganizavo Dariaus posto „rijimą New Yorke. Kadan. 
ir Ramovės narys Stasys gj tai buvo trečias laimėji-į ru^entais;.

mas, tai graži pereinamoji . P^a Pr°Sa pat 
taurė dabai- tapo draugijos i registruotis ir šokėjai. 

Ta dieną 2 vai. po pietų nuosavy,bė. Draugija ;krep., Sekanti registracija į šokių 
cių bute Dorchestery šininkų komandai šiemet 1 vienetą bus tik po Sūkurio 

paskyrė $400 (buvo $300). i k?ncerto, kuris įvyks rude- 
Šachmatų komandai duoda i ni» 12 d.
$300. , Tie, kurie norėtų priklau-

Trepenskis.

Stašaičių 
Įvyko iškilmingas Vanagai 
čio Šaulių kuopos susirinki
mas. Svečių buvo iš Brock
tono komp. J. Gaidelis su 
žmona, E. Meižienė, iš Do- 
verio Naruševičius, , iš Ar
gentinos atvykęs ir Bostone 
besisnecializuojantis rent
genologijoje jaunas medici
nos daktaras Dovydaitis, ra
movėnų pirm. J. Vizbaras 
šauliu jaunimo kuopos Li- 
thuanian American News- 
Letter redakcinė? kolegijom 
nariai Gintaras Karosas ir 
Jenas Stundžia, jr.

Rinktinės pirmininkui va
dovaujant, buvo pagerbtas 
dėl Lietuvos laisvės ^tttęs 
Romas Kalanta.

Dr. Dovydaitis, Įstojęs

apie

sambūriuose, 
ruošė kun. A. 
nografiją.

spaudai pa- 
Miliuko mo-

L. Šveinis painformavo, 
kokius ligonius komisija 
aplankė. Susirinkimui buvo 
pranešta, kad ilgametis šios 
draugijos veikėjas Albinas 
Neviera po operacijos grįžo 
namo.

Ką tik gavome
13-ji laida, pasakojimų 

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

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė 

registruotis ketvirtadienį, Į 384 psl., kaina1 $8.C0. 
prašomi skambinti šiais te-Į Lietuvos Katalikų Bažny- 
lefonais:

588-5135 Dalia Alksniny- 
tė, Brockton; 825-4183 Al-

syti ansambiliu, bet dėl ku- 
rių nors priežasčių negalėtų

Į susirinkimą atsilankė Baltušis, Boston; 697-
svečias iš St. Petersburge-. 
Fla., Bronius Račkauskas, 
kuris žiemą praleidžia Flo
ridoje, o vasarą Toronte. I 
So. Bostoną jis užsuko- savo 
brolio Petro aolankyti.

Susirinkimui (pirmininka
vo vicepirm. Danielius Aver’ 
ka, nes pirmininkas A. Čap. į 
likas yra išvykęs i Šveicari- i

6602 Liudas Jagminas, 
Bridgewater; 238-9964 Aud
ra Užpurvytė, Easton; 961- 
3523 Audrė Eikinaitė, Ran- 
dolph; 767-0335 Gintaras 
Subatis, Halbrook, 326-7442 
Daiva Izbickaitė, West- 
wood.

čios Kronika, III tomas, 424 
psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4, kietais — $6.

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

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė

Amerikos Lietuvių Taryba,
30 metų Lietuvos laisvė? ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina
$10.00.

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920.1940 (rado 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas,
P. Rudinskas, L. Dargis, K. J 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
ritinąs, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, Ant. Gintneris, 633 !j 
psl., kaina $5.00.

Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl, 
kaina 50 centų.

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

Popiežiaus bulės, prof. P 
Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00.

Chicago* istorija, paraše 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai-

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo

Tuo reikalu jums gali pa-! 1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas

Keleivio admi-Į Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir
nistracijoje.

SAVAIT RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie uasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda uaug ir Įdomią nuotnusu ir atvira; pasisakė 
apie visus mūšy visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukta fe 
me abipusią pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visiem.- fe 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišk-.r, mūsą kk fe 
eivijos laikraštis, ieškąs nau iv bendradarbiu bei idė’u. vi fe 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą fe 
— lietuvybės ir Lietuvos. fe

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. fe’

ją.

V EL TUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO
TARNAVIMAS

• Automatinis tiekimas 
• Mokėti pagal susitarimą

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

šilto oro, šilto vandens ir .garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas Įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL C0., INC-

1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą Dviejų savaičių kelionė į Lietuvą,

Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)
Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

Adresas:
7722 George Street. I ji Šalie. P.Q. 11SP IC4. CANADAfejP

• -r' o -r- -« ji LL iti ri,

Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metu 
Tel. 436-1204

AP-

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. V e i t a s 

TeL 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 

atsitikimu.
• Parūpna visą rūšią draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingu atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

SLA

BALTIC
TOURS
icS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

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

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS I LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ:

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

J nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;
pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary; 
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone 
ekskursijos, lagamino pervežimas.

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

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 IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

arba
1-800—223-7420

(Prašyti ”Pat“)
Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau. <

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MIUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvią f ra temai ink organizacija — 

duoda gyvybės apdraudė h* ligoje pa&:*pą. kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 

patarnavimus savitarpmės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip Iria su puse mHor.o doleri? 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausiu 

apdraudos nuo $100.00 iki $1C.OOO.'jC
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — Ea_ 

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

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdr&udą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
kinką tr draugiją nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 J metus

8LA—kuopos yra daugumoje Hetuviy kolonijų. Kreipkitis 
kuopą ve'kijus, ir jie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthnanian AlHaitre ef America
997 Went 30th Street, Nevr York, N.T. 16M1
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GIEDRĖS KAUKAITĖS REČITALIS

Giedrė Kaukaitė, okupuo- 
toje Lietuvoje 'vienas iš pir
maujančiu sopranų, balsą 
lavinusi La Scalos operoje 
Italijoje, laimėjus eilę rėks
mingų vokalinių premijų, 
atliekanti pagrindines roles 
Vilniaus operoje, sutiko pa
koncertuoti ir Bostone, savo 
viešnagės Amerikoje proga.

Tai jauna, graži, karšta, 
profesine prasme labai dis
ciplinuota solistė, savo kū
rybiniame kely nugalėjusi 
visą eilę kliūčių. Jai Bosto
ne pasirodyti sudarė sąly
gas josios giminės, pažįsta
mi ir tolimi gerbėjai, susi
būrę i komitetą, vadovauja
mą M. Drangos.

Koncertas įvyks birželio 
3 d., penktadienį, 8 vai. vak. 
New England Life salėje 
Copley Sųuare, prie Claren-

don ir Boylston gatvių kam- 
; po.

Solistei akompanuos Al- 
bnas Marius Priž-.mtas, baž
nytinis bei koncertinis var
gonininkas ir pianistas iš 
New Yorko.

Bilietus i koncertą galima 
Įsigyti Trans-Atlantc Tra- 
vėl Senice, 393 W. Broad
vvay, So. Bostone.

Solistę lydi jos vyras, 
garsus režisierius A. Žeb- 
riūnas, susukęs pagal Kazio 
Borutos ”Baltaragio malū
ną“ gražų, plačiaekranį, 
kupiną muzikos ir spalvos 
filmą "Velnio nuotaka“. Tą 
filmą pademonstruos Broad
vvay Cinema So. Bostone 
birželio 4 d., šeštadienį, 1 
vai. po pietų.

Kor.

• THEcAPOTHECARY

W. BROADWAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

įsteigta žmonių reikalams tenkinti, o ne prekiauti, todėl pasitikė
kite mumis, kai jums reikės t vaistų pagal receptą arba kitų dalykų, 
kuriuos mes turime. Mes siūlome pilną profeseini ir personalini

• patarnavimą pagal receptus. Ligoniams ir sveikstantiems reika
lingas priemones galima pirkti arba išnuomoti. “Receptų specia- 
Valandos: pirmadienį—šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
listai“.

Subatvakaryje paminės 

rašytoją A. Škėmą

Gegužės 28 d. Kultūrinis

Susižeidė Jonas Beišys

Jonas Beišys, gyvenantis 
Brocktone, taisydamas savo 
namą, nukrito žemėn ir su
sižeidė. Linkime greičiau 
pasveikti.

KALENDORIUS

Birželio 3 d. New England 
Life salėj (Copley Sųuare) 
i'kilios Lietuvos operos pri
madonos Giedrės Kaukaitės 
rečitalis.

Bii'želio 4 d. Broadway 
Cinema, So. Bostone, V.

Giedre Kaukaitė Margaritos vaidmeny Gounod operoj “Fausas“

Aukojo S. Kairio paminklui, “Didžiai gerbiamas Re
daktoriau,

patrioto ir humanisto prof. 
i inž. Stepono Kairo Pamink
lo statybos komitetui“.

Pinigus pasiuntėme komi
teto iždininkui Jonui Krutu
liui Chcagoje.

Nauji skaitytojai
bės rašytojas

F. L. Ankus iš Hamiltono, j varas, 
i Ont., užsakė Keleivi savo 
kaimynui M. Ragauskui.

P atys užsiprenumeravo:
Ona Lazauskienė iš Ham- 
mond, Ind., A. V. Šidlaus
kas iš Chicagos, Petras Jo
nikas iš Riverside, III.

subatvakaris ya skiriamas ; žebriūno filmas “Velnio 
i rašytojui ir aktoriui Antanu, i nuotaka (pagal K. Borutos 
! Škėmai paminėti. Apie šį į “Baltaragio malūną“), 
tragiškai žuvusį kūrėją kal-

Pradžia 
7:30 vai. 
tinės S-gos 
Bostone.

vak

Stasys Sant-

ikaip visuomet 
Vieta — Tau- 

alė So.namu

ti.
Visi kviečiami atsilanky-

Inž. Juozas Rasys iš Cam
bridge, Ma., atsiuntė $25 su 
tokiu laiškeliu:

Prašau pasiusti rią mane 
$25 auką didžiojo lietuvio,

JAV kongreso bibliote Tik išmintingas prašo pa-
kos knygų lentynos yra 320' tarimo, kvailas viską žino.

Birželio 11 d. Šrv. Petro 
lietuvių parapijos salėje LB 
rengia Tragiškojo Birželio 
minėjimą

Liepos 24 d. Lietuvių die
na Putnamo seselių sodybo
je.

Rugpiūčio 14 d. Minkų 
vadovaujamo radijo metinė 
gegužinė Romuvos parke 
Brocktone.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8 2868

yra yienintele oficiali ist»«- 
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces*/ ... i
torio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cia galima gauti įvairiau- 
ahi importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Plood Sųuare 
Hardicare Co.

Sa^Bisfcas N. J. ALEKNA
M28 EAST BROADVAY 
feOUTO BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

BertjamLi Mcore Dalai 
T_opiero* 8i«Boma 

Stlkiai Langams 
Vla-'kle reikmenys narnami 

Reikmenys p Iam kariams 
Visokį gaižias daiktai

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

I p e Di n is 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo S vai ryto iki 5 va!, vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY

South Boston, Mass

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
♦f#*##*#*###*##*###*######***###**

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & BsiMsv

49 Church Street 
K. Milton, Masu.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

.MsrooooooooeooooooooeoooooGsoooeeesoooeoooeooo

3
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The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisina, išpiidome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus. *A.
Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai. AN 8-40M

Nne t vaL ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius ir sekm. 
mooooooooooooooooooooooooooeoosooaoooooooooooooooea.

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

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

Sk ambink itn

268-4662

JI 
::

Atlieku visaa pataisyme, 
to ir projektavimo darbas ik iau-i 
ko ir vidoje, gyvenamą namu iri 
biznio pastatų, pagal Jestj reika-j 
lavim*. Saukit* visados fld • va-| 
landų vakaro.

Telefonas 698-8675
irana

aaooa*.«»»»**»»«
TEL, AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM BTRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOI “T H BOSTON. MASS-

se* »ee»e »»»»»»**«**>** **»**»»»>»»

NAMAKSY - ZAMMITO į 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732u
aaa—eaaeas

”SAUl £S ŠERMENYS"

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V izgirdos. Didelio for- ( 
mato, drobiniai viršeliai, la-i 
bai tinka Kalėdų davanom* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

86. Paštu nesiunčiame. 1

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

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

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

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. 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.
Tndčl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LEADEE”

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 West 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

11E. KARDELIENĖS DAINŲ . Dv ! Į RAYMOND E.
PLOKŠTELE

PELECKAS
» GENERAL UONTRACTOR I

Keleivio administracijoje i j. . . . ,
1J I)en8,a stogus, deda randens

galima gauti Lietuvos ope* i} nutekamuosius vamzdžius, at-
ro. tolutė. Elzbieta. Karde-' lieka' r“aus ir h»k. vi- 

j sų rusių dailydės darbus.
Iienės įdainuotų dainų ir ari- • Įkainojimas veltui. Turi leidi.

jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

,) mą ir draudimą, šauktis va- 
{ karais tel. 364-4610.

Į»

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS '•

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio 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. 
tinės 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 nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kinnite. Vedėjas A. Schyrinski j

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 

AND

TRAVEL INFORMATION

lVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas k 
garantuotas

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So, Boston, Mase. 02127 

TeL 268-0068




