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Panamos

sutartis

patvirtinta

Keliolika metų tęsusios 
derybos su Panama kanalo 
reikalu galų gale pasibai
gė. JA\ senatas kovo 16 
d. patvirtino sutartį, garan
tuojančią kanalo neutrali
tetą . o balandžio 18 d. ta 
pačia dauguma (68 prieš 
32) patvirtino antrąją su
tartį, pagal kurią kanalas 
nuo 2000 m. sausio 1 d. 
pereina visiškon Panamos 
nuosav ybėn.

Prez. Carteris, sužino
jęs balsavimo duomenis, 
pareiškė, kad prasidėjo ne 
tik su Panama, bet ir kito
mis mažomis ir atsilikusio
mis valstybėmis, mūsų san
tykių . grindžiamų abipusia 
pagarba ir bendradarbiavimu 
nauja era.

Patenkintas ir Panamos 
prez. gen. Torrijos. Jis 
išdidžiai pareiškė, kad jei 
senatas nebūtų sutarties 
patvirtinęs, tai „rytoj ka
nalas nebeveiktų. Mes bu
vome pasiruošė, jėga jį iš- 
laisv inti“.

Panamos sostinėje su
tarties patvirtinimo proga 
gatvėse buvo pastatytos 
statinės alaus, kurį norin
tieji galėjo gerti veltui.

Ta sutartimi nepatenkin
tų yra JAV-ėse ir Panamoj.

Tarėsi, bet 

maža ką

sutarė

JAV užsienio reikalų mi
nistras Cy rus Y ancc baigė 
trijų dienų pasitarimus su 
Kremliaus vadais, pora va
landų kalbėjosi ir su Brež
nevu. aptarė daug reikalų, 
bet nedaug ka. tesutarė.

Bendrame pranešime sa
koma, kad abiejų šalių 
tikslas yra tęsti pasitari
mus ir kuo greičiau pasi
rašyti strateginių (puolimo) 
ginklų apribojimo sutartį.

Deja. svarbesni kliuvi
niai neįveikti.

VACLOVO RATO ILIUSTRACIJA „JŪRATEI IR KASTYČIUI“. APSIGYVENĘS AUSTRALIJOJ, 

V. RATAS ŽYMIAI PRATURTINO TO KONTINENTO GRAFIKOS TRADICIJAS

Mirė "Berlyno 

išgelbėtojas“
Balandžio 17 d. Capc 

Code mirė 80 m. amžiaus 
sulaukęs generolas Lucius 
Clay. \ elionis buvo nepa
prastu. gabumų administra
torius. Didieji jo nuopelnai 
ne karo mūšių lauke, bet 
karinės inžinerijos ir ad
ministracijos srityse. Ant
rojo pasaulinio karo metu 
jis padėjo organizuoti ka
riuomenės aprūpinimą bei 
pramonės pritaikymą karo 
reikalų tarnybai. 1946 m. 
buvo paskirtas okupuotos 
Vokietijos karo adminis
tracijos viršininko pava
duotoju, o vėliau ir virši
ninku.

Kai 1949m.sovietai, no
rėdami vakariečius išstum
ti iš Berlyno, uždarė visus 
žemės kelius į tą miestą . 
Clay pasiūlė prez. Truma- 
nui organizuoti Berlyno ap
rūpinimą oro keliu.

Rusų blokada te sėsi 327 
dienas. Per tą laika. Ber
lynas lėktuvais buvo vis
kuo aprūpinamas, netgi an
glimis. Sovietai pagaliau 
nusileido, o gen. Clay įsi
gijo Berlyno išgelbėtojo 
v arda.

Moro likimas dar nežinomas
Teroristai pagrobtąjį ita

lų valstybininką AJdo Mo
ro nuteisė mirti. Nors jau 
baigėsi ir terminas nutari
mui vy kdyti, bet Moro, atro
do, tebėra gyvas.

Manoma, kad teroristai 
delsia, norėdami krikščio
nis demokratus suskaldy
ti, priversti juos derėtis, 
o taip pat siekia politinio 
pripažinimo.

Piotras Grigorcnko, papra
šęs azylio Amerikoje

Iki šiol vyriausybė atsi
sakė su teroristais leistis 
į bet kokias šnekas, bet 
valdančiosios kr. demokra
tų partijos eilėse didėja 
skaičius tų. kurie už dery
bas.

Balandžio 21 d. net po
piežius Paulius VI paskel
bė atsišaukimą, kuriame 
yra tokie žodžiai: „Aš at
siklaupęs prašau jus iš
laisvinti garbingąjį Moro 
be jokių sąlygų“.

Rusintojai

nusileido

Gruzijos sostinėj keli 
tūkstančiai žmonių išėjo į 
gatve, protestuoti, kad nau
josios konstitucijos projek
te nepabrėžiama gruzinų 
kalba esant valstybine

Demonstracija projekto 
autorius paveikė - gruzi
nų kalba įsakmiai pasiliks 
respublikos vaIsty bine kal
ba.

Panašiai norėta surašy
ti ir Armėnijos konstituci
ją. bet Gruzijoj kilęs pas - 
priešinimas tam kelią už
kirto.

Premjeras

pabaltiečiu.

iškilmėse

Australijos Baltų Tary
ba kovo 15 d. Australijos 
sostinėje surengė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
60 metų sukakties minėji
mą , į kurį atsilankė net 
Australijos vyriausybės 
galva, min. pirm. Malcol- 
mas Fraseris.

Savo kalboje jis aukštai 
vertino pabaltiečiu įnašą 
į Australijos gy venimą. pa
minėdamas ir kai kuriuos 
pasižymėjusius lietuvius, 
jų tarpe sportininkus Edu
ardą Palubinską ir Tomą 
Raudoninį bei gamtos tyri
nėtoją Olegą Truchaną.

Savo sveikinimą baigė, 
tardamas: „Gerbiamieji ir 
gerbiamosios, kviečiu pa
keiti taures kartu su manim 
už Latvija., Estiją ir Lie
tuvą“.

Trumpai
• Mūsų bendradarbis V a- 

karų Vokietijoje Romas Ši
leris balandžio 26 d. iš
skrenda į Izraelį, kur žada 
pabūti 3 savaites ir savo 
įspūdžius parašyti Kelei
viui.

• Toronto Lietuvių Namuo
se balandžio30 d. bus AL- 
TOs Visuomeniniu, ryšių 
komiteto svarstvbos Lie
tuvos laisvinimo klausi
mais. Kitos tokios svar-
stybos numatomos gegužės 
mėn. vidury Baltimorėje.

• JAV L.B. valdyba pa
skyrė: Bridges žiniaraš
čiui ir Šokių institutui po 
500 dol.. JAV Jaunimo są
jungai — 750 dol., ir Lie
tuvos Vyčių žurnalui bei 
Lietuvių enciklopedijai 
po 100 dol.

• Gegužės 20d. New Yor
ko Kultūros Židiny šaukia
mas L.B. rytinio pakraščio 
darbuotojų suvažiavimas.

• Balandžio 16 d. Chica
gos Jaunimo Centre dr. Le
ono Kriaučeliūno premija 
įteikta veikliam studentui 
Viktorui Nakui, pernai va
dovavusiam pabaltiečiu 
Žygiui už žmogaus teises.



z
i fs2 psl.

s
Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

Prisiminkim rež. Juozą Gučių
J

Balandžio 14 d. Vilniu
je' Balys Gajauskas, 52 m. 
amžiaus, nuteistas 10 m. 
darbo stovyklos. Jis buvo 
kaltinamas pagal baudžia
mojo statuto 68 str. antrą
ją dalį. numatančią kalėji
mo bausmės nuo 3 iki 10 
metų. Taigi, nubaustas

Priremkime petį 

ALKOS muziejaus

Per 55 metus ugdęs ir 
globojęs ALKOS muziejų, 
prel. Pr. Juras, susilpnėjus 
sveikatai. 1974 m. sausio 
mėn. jį perleido Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijai ir 
sutvėrė direktonatą. kuris 
dabar rūpinasi visais to mu
ziejaus reikalais. Direkto- 
riatą sudaro šie asmenys: 
dr. Al. Stankaitis (pirm.).dr. 
J.Bachulus, prof.dr.J. Cad- 
zovv. inž.V.Izbickas, J.Ka
počius. dr. J. Kriaučiūnas, 
dr. A. Matukas. A. Mačiulis.
Si. Miknius, sės. A.Sereiky- 
te'. gcn. kons.A .Simutis.dr. 
A. Skėrys ir J. Vembrė.

ALKOS pastatas yra mūri
nis. 40 pėdų pločio ir 60 
pėdų ilgio, bet šiuo metu 
labai perpildytas įvairių eks
ponatų . Jau prieš dve jus me
tus pradėta rūpintis ALKOS 
patalpų praplėtimu. Sudary- 
ti planai, ir pernai lapkričio 
16 d. gautas iš Putnamo 
miesto leidimas patalpoms 
padidinti. Jau gruodžio mėn. 
išgręžtas šulinys ir žemėn 
įleistas atmatoms surinkti 
bakas. Šiemet balandžio mėn. 
pradedama pamatų kasimo 
darbai. Statybos darbai nu
matoma baigti dar šį rudenį. 
Naujasis pastatas \l ROS

maksimaline bausme. Teis

mui pirmininkavo Stasys 
Radžiūnas, gynė adv. Gri
gorijus Gavronskis.

Balys Gajauskas už an- 
tisovietine veiklą jau yra 
iškentęs koncentracijos 
stovyklose 25 metus Iš to 
pragaro išėjo gyvas ir vis 
dar komunistams nepaklus
nus. Pasiryžta jį visiškai 
pribaigti, apkaltinus rin
kus medžiagą apie partiza
nus. padėjus dalinti nuken- 
tėjusiems lėšas iš Solženi- 
cino fondo.

LKB Kronikos 31 nr. jau 
prieš teismą rašė: „Sudid
žia viltimi laukiame, kad

mūsų broliai išeivijoje, y- 
pač Simas Kudirka, kuris 
gerai pažįsta Balį. padary
tų visa. kad Balys Gajaus
kas būtų išvaduotas arba 
išleistas j užsienį. Naujas 
lagerinės bausmės terminas 
jam bus tolygus mirties 
sprendimui".

patalpas padidins 6.400 kv. 
pėdomis.

Pradedamas statybos lėšų 
vajus, kuriam vadovauja Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjas 
,. Kapočius. Jam materiali
niai ir moraliniai pasižadėjo 
padėti 47 asmenų ALKOS 
globos komitetas, kurį suda
ro: V. Alantas, dr. K. Almi
nas, dr. St. Bačkis. nrel I. 
Balkūnas. inž. E. Bartkus. 
prof.dr.P. Bizinkauskas.dr.
K. Bobelis, vysk. dr. \. 
Brizgys. kun.dr.K. Bučmys. 
gcn. kons. dr. \ . Čekanaus
kas. E. Čekienė. gen. kons. 
J. Baužvardienė, A. Bragū- 
nevižius. kun.dr. Pr. Gaida.
M. Galdikienė, kun. Pr. Gar
šva. inž. A. Gečys. \ . Ged
gaudas, inž.dr. j. Gimbutas.. 
J. Gliaudą, dr. J. Kazickas. 
Č. Kiliulis, dr. P. Kisielius, 
dr. L. Kriaučcliūnas. prel. J. 
Kučingis. L. Miliukienė. inž. 
Br. Nainys, dr. Al. Plateris. 
kun. K. Pugevičius. dr. A. 
Razma. M. Rudienė inž. A. 
Rudis. St. Santvaras, vyr. 
sės. Margarita. J. Simanavi
čius. kun.dr.Z.Smilga, prof. 
dr. J. Stukas. dr.J.Sungaila. 
adv. Z.Saliiicnė. kun. \. T ra
kis. dr. J. Valaitis. J. \a- 
lauskas. dr. K. \ a liūnas, kun.

Neseniai Amerikos lietu
vių spauda trumpom žine
lėm pranešė, kad vasario 22 
d. Adelaidėje, Australijoj, 
mirė rež. Juozas Guėius. 
Velionis gimė 1903 m. Zir- 
najuose. Zarasų aps. Pa
laidotas vasario 25 d. gra
žiose Adelaidės kapinė
se, taigi tą dieną, kai jam 
sukako 75 m. amžiaus. Mė
ginam velionį truputį platė
liau paminėti, nes su jo as
meniu j Anapus išėjo dar 
vienas nepr. Lietuvos išau
gintas mūsų kultūros barų 
uolus ir sąžiningas darbi
ninkas.

Juozas Gueius buvo dai
laus aukšto ūgio vyras, ryš
kiu veido bruožų . elegan
tiškai santūrių manierų, be
veik visuomet rimtai nusi
teikusi asmenybė. Bendrą
jį lavinimąsi jisai išėjo 
Zarasų ir Kauno Suaugusių
jų gimnazijose. Teatro me
ną studijavo Tautos teatro 
\aidvbos studijoj. Valst. 
teatro vaidybos mokykloje 
ir \'Dl teatro seminare.

\ . \ alkavičius. dr. P. \ ilei- 
šis. dr. \ . Vygantas ir gen. 
kons. J. Žmuidzinas.

Globos komitetas maloniai 
prašo lietuvių visuomene:
(1) rinkti ir siųsti ALKAI is
torinės reikšmės turinčią mu
ziejinę medžiagą ir (2) gau

siai aukoti ALKOS statybos 
reikalams.

Numatoma, kad statyba at
sieis apie 100.000 dol., bet 
tiek pat reikia surinkti mu
ziejaus sutvarkymui ir išlai
kymui.

ALKOS STEIGĖJAS 
IR PI OSE LĖTO J \S

PREL. PRANCIŠ
KOS JI RAS

Ryškios ir neišdildomos į- 
takos jam yra padaręs rež. 
Ant. Sutkus — Tauto? teat
ro \aidybos studijos vado
vas. Iš šio savo mokytojo 
velionis J. Gučius įsisavi
no ir gan ryškų judesį, ir 
dvasinę rimtį, ir polinkį į 
teatrinio darbo analizę bei 
metodingumą . Tačiau visa 
lai netrukdė jam susidaryti 
betarpišką ir savaiminga , 
ieškotojo ir kūrėjo veidą.

Ilgus metus būdamas Kau
no Valst. Radiofono reži
sierius, velionis yra pasta
tęs daug re’ijo vaidinimų, 
be to. ir patsai sukūrę s ne
maža radijo dramaturgijos 
veikalų, pvz.. „Golgota". 
„Žvarbūs vėjai panemuniuo-
se", „Povilas Lukšys“, 
„Žeme dreba". „Kryžių pa
pėdėje“ ir kt.

Igno Šeiniaus įvaizdžiu 
tariant. 1944 m. vasarą J. 
Gučius su žmona Antanina 
nuo „raudonojo tvano“ pa
sitraukė į \ okietiją . Poka
rio metu gyveno lietuvių 
pabėgėlių stovyklose Bet- 
molde ir jo apy linkėse. Čia 
jis sutelkė būrin teatro me
nininkus, kurie surengė gau
sų kiekį koncertų, dailiojo 
žodžio vakarų, pastatė G. 
Rossini op. „Sevilijos kir
pėją" ir Ant. Rūko „Bum
bulį ir Dundulį“. Pats J. 
Gučius šiuo metu daugiau
siai reiškėsi kaip organi
zatorius ir administratorius.

Kai iš Vokietijos „išvlė
tintų asmenų“ emigracija 
prasidėto į kitas šalis. rež.
J.Gueius pasirinko tolimą- 
ja< Australiją. 1949 m. ten 
išvyko. įsikūrė pietinei Au
stralijoj. Adelaidės mieste. 
Po poros metu Adelaidėje

Skelbiama 6 aukotojų ka
tegorijos:

a. Garbės mecenatai - pa
aukoję 10.000 dol. ar dau
giau.

b. Mecenatai — paaukoję 
5.000 dol. ar daugiau.

c. Garbės fundatoriai — pa
aukoję 1.000 dol. ar daugiau.

d. Eundatoriai - paaukoję 
500 dol. ar daugiau.

e. Rėmėjai --paaukoję 1 00 
dol. ar daugiau.

f. Aukotojai -- visi kiti.

Pirmų jų keturių kategori
jų patronų vardai bus įrašv- 
ti specialioje Garbės lento
je. Gi visiems patronams bus
ALKOJE tskira spinta su 
kickv ieno geradario įrašytu 
vardu, adresu ir paaukota su
ma. Norintieji ten galės tu
rėti atskirą bylą su žiniom 
apie save ir savo šeimą.

ALKA turi valstybinių mo- 
mesčių atleidimo statusą . to
dėl asmenys paaukoję šiai 
statvbai. galės ta sumą at-

jis suorganizavo lietuvių 
dramos teatro studiją, dir
bo su tuo kolektyvu 1951- 
58 m. laikotarpy, pastate 
keturiolika veikalų, suvai
dino 24 spektaklius. J. Bu
čiaus Teatras-studija jau 
buvo tokia pajėgi, jog tris 
veikalus paruošė anglų kal
ba ir su jais dalyvavo Aus
tralijos dramos teatrų fes
tivaliuose. Tačiau bene 
didžiausias rež. J.Gužiaus 
nuopelnas vra tai. kad i sa
vo studiją jis įtraukė gau
sų būrį lietuviško jaunimo; 
supažindino juos su vaidy
bos menu. užkrėtė teatrinio 
meno meile, metodišku dar
bu atkreipė jų dėmesį ne 
tik į lietuv iš ką ją . bet ir ap - 
lamai į teatrinio meno kul
tūrą . J. Gučiaus kūdikis —

f

\ntanina Gučiuvienė prie sa
vo vyro paminklo po to pamink
lo šventinimo apeigų .

Teatras - studija -- ir nū
dien dar nėra padrikusi, a- 
pie jos veiklą dar vis ret
karčiais šį tą išgirstame.

Šia proga dar reikia pri
siminti. kad velionis akty
viai dalyvavo Lietuvos ne-

\ukclta į 6.psl.

skaityti nuo savo mokesčių. 
ALKA stovi ant nuosavo 
sklypo, tad nuo nieko nepri
klauso.

Kaip Baltijos jūros gaba
lėlis. kaip Aukštaitijos 
juostos ar Sūduvos audiniai 
priklauso v įsiems lietuviams 
o ne vienai grupei ar parti jai, 
taip ir ALKOS muziejaus durys 
yra ir bus atv iros v isiems lie
tuviams ir ten sukrautais lie
tuvių turtais galės naudotis 
visi mūsų tautiečiai.

Informacijai, eksponatams 
ir aukoms siųsti ALKOS a- 
dresas:

M K A. P.O. Bok 608 
Putliam. CT 06260

J. Šavelis
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"ATPILDAS“

lokio pavadinimo pluoštą sovietų žvalgybos pulkininko 
A. Alekso atsiminimu šiomis dienomis paskelbė „Tiesa" 
(197S.IA L2.4.5d.). Tai bolševikinio žvalgybininko pasako
jimai apie buv. pirmojo tarėjo gen. P. Kubiliūno, vokiečių 
karo lauko komendanto gen. E. Justo ir žurnalisto A. A a- 
liukėno suėmimą .

Šiame sovietinės žvalgybos veiklos fragmente esama ir 
kiek mažiau žinomų faktų, aišku, jeigu jie nėra žval
gybininko sukurti. Pavyzdžiui, minima, kad 1940 m. bir
želio sekmadienį. Lietuvos vokiečių suvažiavimo metu. gen. 
Kubiliūnas su Pyragium „organizavę" Lietuvos vyriausybės 
perversmą, bet jis neįvykęs, matyt, dėl sovietinės okupaci
jos. Gen. Kubiliūną „sumedžiojęs" kažkoks tikAalentinu va
dinamas sovietų šnipas, kuris, jų „deleguotas“, tarnavęs 
ir vokiečiu nacių žvalgyboje, o dar anksčiau drauge su Ku
biliūnu sėdėjęs sovietų kalėjime ir ten įsigijęs gen. Kubi
liūno pasitikėjimą... Sį uždavinį įvykdyti padėjęs dar ir 
kažkoks pulk. Mačiulis ir kiti.

Tie atsiminimai, jei tikri, patvirtina, kad žurnalistas A.
Valiukėnas buvęs suimtas Berlyne antrą kartą, nes po pir
mojo suėmimo pabėgės, gen. Justo slapstymosi vietovę 
Leipcige nurodęs tardomas gen. P. Kubiliūnas, o paties gen. 
Kubiliūno likimas „Tiesoje" patvirtinamas tokiu sakiniu:

„0 kas liečia buržuazinių nacionalistų kartojamus aiš
kinimus. kad pirmą jį hitlerininkų parankinį pakorė bolševi- 
vikai. tai yra faktas".

Neabejotina, kad panašaus likimo susilaukė ir gen. Jus
tas, o žurnalisto Antano \ aliukėno irgi neliko gyvųjų tarpe.

Sovietinis žvalgybininkas tik aiškiai falsifikuoja tikrove, 
pasakodamas, kad gen. Kubiliūnas buvęs suimtas, kai į so
vietų zoną nuvykęs neva atsiimti iš Lietuvos jam atvežtų 
brangenybių, o čia esančios Kubiliūno šeimos liudijimu, jis 
buvęs naktį suimtas ir išvežtas iš buto uniformuoto anglo 
ir vokiečio, kurie gal abu buvę persirėdę sovietu agentai.

Šia proga „Tiesa" pasišokėja ir pati pasakyti atitinka
mą „pamokslėlį". Ji kaltina lietuvius, kad jie bendradar
biavę su vokiečiais, uoliai talkininkavę hitlerininkams, 
vežant žmones prievartos darbams į A okietiją. vežant juos 
į koncentracijos stovyklas, bet čia pat parašo, kad -- „Lie
tuvių tauta priešinosi hitleriniams okupantams, vyrai ven
gė registruotis į vermachtą ir policijos dalinius"...

Na. o jeigu jau buvo tiek daug prievarta išvežtų jų į A o- 
kietiją. tai kodėl jie su plevėsuojančiomis raudonomis vė
liavomis negrįžo į Tarybine Lietuvą? Kur jie visi dingo:
Ar tie „nuskriaustieji" tiktai kartais toje pačioje kapitalis
tinėje Amerikoje nepavirto „buržuaziniais nacionalistais" 
ir apie komunistinį režimą nė girdėti nenori? Tur būt. taip.

„Tiesa" primena, kad hitlerininkai „užsimojo kolonizuo
ti mūsų kraštą". Tai mes gerai žinome, patys nacių okupa
cinę prievartą išgyvenę ir jai priešinęsi. Bet taip pat aki
vaizdžiai regime, kad ir maskviniai imperialistai „užsimojo 
kolonizuoti mūsų kraštą". Ir dar daugiau: jie mūsų kraštą 
jau sistemingai kolonizuoja, žudo jo lietuviškąją sielą ir 
tildo net lietuv ių kaIbą . nelaikydami jos net savoje respub
likoje valstybine, o iškeldami rusiškąją.

Sakykime, kad Hitlerio parankiniai už padarytus nusikal
timus susilaukė Sovietų Są jungos ir komunistų partijos nu
matyto atpildo. Bet mes manome, kad šiokio tokio 1 i e- 
tuvių tautos atpildo yra verti ir Maskvos okupa
cinio režimo lietuviškieji parankiniai.

"LAISVES VARPO“

PAVASARINIS KONCERTAS

Pavasaris ateina su šal
tų vėjų dvelkimu, su sprog
stančių pumpurų ga Iv ulėm. 
su vieno sezono kultūrinių 
renginių pabaigtuvėm. Sek
madienį. balandžio 16 d..
3 vai. po pietų. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių 
d-jos III a. salėje sezono 
pabaigtuvių koncertą su
rengė lietuvių radijo va
landa „Laisves varpas", 
tiksliau tariant, tos valan
dos vedėjas Petras A i š- 
č i n i s. remiamas gausoko 
būrio talkininkių ir talki
ninkų . Renginio programą 
atliko mūsų scenos meno 
dviejų kartų atstovai — 
jauna solistė .Angelė 
K i a u š a i t ė. akompa
nuojama komp. Jer. Kačins
ko. ir žinomas aktorius 
Juozas Palubins
kas. Atseit, buvo ko pa
siklausyti. buvo kuo pasi
gėrėti.

Koncerto programa, nors 
galėtumėm tarti, kad kai ku
rie muzikiniai kūriniai pri
minė komp. Miko Petrausko 
laikus ir jo mokyklą, šiaip 
jau buvo įvairi. įdomi ir tu
rininga. Solistė Ang. Kiau- 
šaitė padainavo šias dainas 
ir arijas: J. Žilevičiaus Ma
no deimantas. J. Stankūno 
Oi. eičiau. J. Tallat-Kelp- 
šos Mano sieloj šiandien 
šventė. A. Kačanausko Tų 
mergelių dainavimas. J. 
Stankūno Žiburėlis ir Humo
reska. A L Jakubėno Plau
kia antelė. V. Bellinio 
Laimingoji rožė. E. Griego 
Gulbė. Er. Schuberto Juok
tis ir verkti. Lorelė. A. Dvo- 
žako arija iš op. I ndinė. 
G. Puccinio arijos iš op. 
Turandot ir Madama Butter- 
fly (bisui padainavo dar 
vieną monologą iš op. Tu
randot ). A isus kūrinius Ang. 
Kiaušaitė dainavo origina
lų kalbom — lietuviškai, 
itališkai, vokiškai ir če
kiškai.

Akt. J. Palubinsko prog
ramos dalį sudarė šie lie
tuvių autorių darbai: Mai
ronio Skurdulio monologas 
iš dramos Kęstučio mirtis. 
Ant. Škėmos Kančių šalis. 
Putino Aivos plango. St. 
Santvaro Nutolusi pakran
tė. J. Aisčio Partizano

Atpildo už masinius ir paskirus kalinių šaudymus, trau
kiantis sovietu armijai iš Lietuvos.

Atpildo už nekaltų žmonių įskundimus sovietiškajam sau
gumui ir pagalbą enkavedistams trėmimu į Sibirą metu.

Atpildo už nekaltų piliečių nuteisimą. įkalinimą ir jų 
kankinimą per tardymus.

Atpildo už intensyvų savų tautiečių šnipinėjimą ir pa
našią šuns tarnyba savo maskviniam ponui.

Atpildo uoliausiems žodžio ir minties cenzoriams.

Juk reikės bent jau moralinio atpildo lietuvių tautos is
torijoje. nes dabar atpildas atpildui nelygus: naciniai pa
rankiniai kariami virve parišti už kaklo po šaka. o maskvi- 
niams parankiniams už lygiai tokius pat „nuopelnus" ant 
kaklo kabinami ordinai...

šermenys. B. Sruogos Ka
zimiero Sapiegos monolo
gas. K. Bradūno A ilniaus 
varpai. Švilpyne. Rojaus 
angelai. A. Sūnelis. A. 
Nykos-Niliūno Išduotas me
dis. Bėru. Brazdžionio Pa
vasario kelionė. Ant. Gus
taičio Draugystė ir J. Ais
čio Draugystė.

Angelė Kiaušaitė — jau
na dainininkė. ;ro sunkius 
studijų darbus dar tik pra
sikalanti gėlė. todėl ne
nuostabu. kad ir jos atlie
kamų kūrinių interpretaci
joj. ir sceninei laikysenoj 
dar tebežėri nepatyrimas ir 
jaunystė. Kiaušaitės bal
sas — pajėgus, gražaus 
tembro, spalvingumo nesto- 
kojąs lyrinis sopranas.Na. 
o dainavimo mokykla? Jei 
taip galima tarti -- „leng
vo" dainavimo mokykla 
(mat. amerikiečiai dainavi
mo mokytojai stengiasi nuo 
žiūrovų ir klausytojų pa
slėpti. kad. be dvasinių 
pradų atskleidimo, jų mo
kiniai dar turi dirbti ir fizi
nį darbą ). Minima mokyklą 
Ang. Kiaušaitė yra pakan
kamai gerai apvaldžiusi, 
šiokia tokia įtampa jaučia
ma tik aukštajame jos bal
so registre, o vidurinysis 
ir apatinis registrai skam
ba šiltai ir spalvingai. Ta
čiau jaunoji dainininkė dar 
turi bėdų su žodžių tartim. 
Grynesnis ir aiškesnis 
priebalsių tarimas 
tą jos rūpestį galėtų žy
miai sumažinti. Nors kon
certe pasitaikė vienas ki
tas menkas ritminis ir in
tonacinis sušlubav imas.ap
lamai paėmus. Ang. Kiau
šaitės padainuoti kūriniai 
atsiskleidė kaip rūpestin
gai ir jautriai paruošti vo
kalinės muzikos gabalai. 
Ly rinio soprano pa jėgumą . 
savaime suprantama, ji pa
rodė operinėse arijose. Tu
rėdama gražią ir patrauk
lią išvaizdą, turėdama ir 
neabejotiną muzikinės kul
tūros kiekį. Ang. Kiaušai
tė jau ir netolimoj ateity 
gali būti mūsų vokalinio 
meno pažiba.

Akt. Juozas Palubins
kas - talentingas ir paty-
re s scenos meno meistras.

Jo balsas ga lingas. gražus, 
lekiantis kiaurai per salę . 
Turi jisai ir savaimiigą bei 
užburiantį dailiojo skaity
mo būdą : turtingas akto
riaus vidus. -- jo fantazija 
ir emocija. — tą ar kitąlv- 
rikos gabalą deklamuojant, 
niekad neperšoka saikingu
mo ribų. nuostabiu jautru
mu bei vaizdingumu at
skleidžia poeto mintį, po
etinius įvaizdžius ir meta
foras, nežiūrint ar tai bū
tų grynoji lyrika, ar dra
minis monologas, ar Ant. 
Gustaičio satyra. Be to, 
jo dailų jį skaitymą pratur
tina viena kita nuosaiki 
mizanscena, veide gyvai 
atspindintis kūrinio išgy
venimas ir ypačiai išraiš
kūs, niuansuoti ir beveik 
nesikartojantys rankų mos
tai, atskiri ir vis kitoki 
kiekv ienam deklamuojamam 
poezijos kūriniui. Pasi
rinktų eilėraščių tarpe Pa
lubinskas turėjo ir „kietų 
riešutų", pvz., Putino Ai
vos plango ar B. Sruogos 
Kazimiero Sapiegos mono
logas. V iską jis deklama
vo atmintinai, stambų po- 
zijos pluoštą išleido pa
skraidyti kaip sakalą, už
sitarnaudamas itin karštų 
aplodismentų . Mes galime 
tik džiaugtis, kad akt. J. 
Palubinskas ryžosi į Bos- 
toną^ atvykti ir mum pado
vanoti tokią retą ir gražią 
dailiojo skaity mo popietę .

Komp. Jer. Kačinskas 
buvo solistės Ang. Kiau
šaitės akompaniatorius, 
jaunajai dainininkei jis bu
vo tikra užuovėja, ištiki
mai ir preciziškai ėjęs su 
ja kartu per visą koncertą .

Muzikinės ir poetinės po
pietės rengėjai nestokojo 
reto subtilumo --gėlių žie
dais buvo apdovanoti ne 
tik scenos menininkai 
Kiaušaitė. Kačinskas ir Pa
lubinskas. bet ir salėje 
tūnantys autoriai. Dukrą 
Angelę, jei neklystu. j 
Bostoną atlydėjo turbūt 
visa gerb. Kiaušų šeima.

Lietuvių radijo valan
dos „Laisvės varpo" ren
giniai visuomet pasižymi 
pagirtinu meniniu lygiu, 
punktualumu ir gera tvar
ka. Tokiu pat lygiu pra
skambėjo ir šis 37-sis 
„Laisvės varpo“ koncer
tas. Pats P. Viščinis gali 
džiaugtis, kad jam vis dar 
pasiseka nuosmukio išveng
ti. Deja. kiek teko nugirs
ti. į mūsų minimą koncer
tą atėjo tik apie 160 Bos
tono ir jo apylinkių lietu
vių . Aišku, būrys nemen
kas, čia ir apsilankiusių 
tautiečių ištikimybė ne tik
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— Tėve, kas atsitiko? Ko 
taip dairaisi? Tu atrodai 
lyg truputį nusigandęs.

— Maiki, aš esu labai iš* 
sigande^s. Ir nežinau, ko
kių baisių zbitkų dar gali 
būti rytoj... •

— Tai kas tave taip iš
gąsdino?

— Mane, Maiki, jau pri
stojo tururistai...

— Tur būt, nori pasakyti, 
teroristai ?

— 0 gal jie ir tokie, kaip
tu sakai, bet jau nėra nei 
kūne, nei dūšioje pakajaus.

-- Kokie teroristai galėjo

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

iš Bostono ir Xew Yorko

Dar yra vietų šiose grupėse 

VIENOS SAVAITĖS: Maskva, Vilnius, Leningradas
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva, Vilnius, Leningradas. Briuselis 
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

\ isos g upės skris su nuolatiniais lėktuvų siūdintais — NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu. 
DĖL GRUPINIŲ KAINŲ, galiojančių išvykimo laiku, kręįpkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 266-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene 
Taip pat paruošiame keliones į Angliją. Vokietiją, Prancūziją ir kitur

Norintiem atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarbom kvietimo dokumentus

tavimi susidomėti? Juk tu 
nesi nei koks politikierius, 
nei turtuolis, iš kurio kas 
nors galėtų išspausti mili- 
onus dolerių .

— Bet aš, matyt, jiems j- 
kritau j akį ir į pomietį.

— Negaliu net ir įsivaiz
duoti tokio įvykio!

— Tai aš tau. Maiki. išvi- 
rozinsiu pakaleinai. Aną 
panedėlį ant mūsų stepsų 
buvo susėdę kažkokie kud- 
loti revoliušenai. kurie gė
rė šnapsą, rūkė kanapes 
ir kažką tykiai rodavojosi 
daryti. Mano gaspadinė pa
prašė. kad juos nuvaryčiau

nuo hauzo, ba dar gali pa
degti. Tada aš juos užlei
dau visais gademais. ir jie 
išlakstė kaip žvirbliai. Bet 
jau utarnvko rytą radome 
ant durų smala numaliavo- 
tą hitlerišką kryžioką . ku
rį per pusę dienos abudu 
su gaspadinė vos nuskuto- 
me. Nu. o seredoje ant du
rų klemkos jau buvo pa
karta klumpės didumo pas
tipusi žiurkė . Četvergo ry
tą prie tų pat durų jau bu
vo priklijuotas raštas, kad 
naktį ant stepsų kampe pa
dėčiau bonką gyvatinės, 
arba bus išgūrintas langas. 
Nu. sakau, gyvatinės tai 
aš jums. rupūžės, taip 
lengvai neduosiu, ir padė
jau „Eour Roses“ bonką, 
pripylęs krembery džiūso. 
Ir ką tu dabar pasakysi? 
Tuoj po dvylikės tie pra
keiktieji mums plytom iš- 
bastino net du langus ir vėl 
parašė, kad dabar padėtu
me dvi bonkas gyvatinės, 
arba dar parodys, ką gali. 
Gaspadinė pranešė polici
jai, bet ana tik nusijuokė. 
Nu. tai sakyk, ar čia ne 
tururistų darbas? Juk vie
ną naktį jie gali nukidne- 
pinti ir gaspadinė. kuri 
dar turi punčiakoje užsiri- 
šusi ir pinigų.

-- Čia, tėve. yra ne tero
ristų, o tik paprastų chu
liganų darbas. Tokiu, ko
kių dabar pilnas miestas, 
o South Bostone tie vanda
lai buvo išdaužę net bib
liotekos ir Keleivio langus. 
Aš pats paskambinsiu po
licijai ir paprašysiu, kad 
jus nuo tokių valkatų ap
gintų . Be to, Bostone yra
ir seniems žmonėms globo
ti draugijų ir įstaigų, ku
rios turėtų susirūpinti jū
sų saugumu. Aš apie tuos

yktus praneštu ir joms.
-- Tai sakai, Maiki. kad 

čia mane užpuolė netikri 
tururistai?

— Teroristai, kurie dabar 
siautėja įvairiose valsty
bėse . turi politinių tikslų. 
Palestinos arabų teroris
tai kovoja .norėdami sunai
kinti Izraelio valstybę. Jie 
grobia lėktuvus, kaišioja 
bombas ir šaudo žydus. 
Vakarų Vokietijoje ir Ita
lijoje veikianti vadinamoji 
Raudonoji brigada, sakoma, 
yra komunistinė teroristų 
organizacija, kuri siekia 
sugriauti tų kraštų demo
kratinę santvarką . Jie gro
bia ir žudo tų kraštų jžy - 
mius politinių partijų va
dus ir turtuolius, reikalau
dami iš jų milionų dolerių . 
Štai Italijoje jie neseniai 
pagrobė net krikščionių de
mokratų partijos vadą Al
do, Moro ir gal jau nužudė. 
Nors šių kraštų vyriausy
bės su šiais teroristais ir 
planingai kovoja, bet kol 
kas jų išnaikinti dar vis 
negali.

— Maiki. taigi šitokie ne- 
daverkos gali paimti į ne
valią ir patį Popiežių? Juk 
šventas Tėvas yra saugo
jamas tiktai dzidom apsi
ginklavusių maršalkų...

— Žinoma, kad galėtų, 
bet toksai veiksmas papik
tintų-lOOmilionų katalikų, 
o tai teroristams būtų la
bai nenaudinga.

— Maiki. savo pasakojimu 
tu man įvarei dar didesnį
strioką.Aš bėgu namo, ant 
durų užstumsiu refridže- 
reitorių, o tu bėk ko grei
čiau j policiją.

-- Tėve. palauk!
— No. Maiki! Nė minutės! 

Ba mane. čia su tavimi vis 
kalbantis, tie razbaininkai 
gali irgi palaikyti politi- 
šenu...

VKAUuiMO AGRNTCRA 
AtHeka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadway

j So. Boston, Mass. 02127 
I Tel AN 8-1761

minki;

PADĖKA

Balandžio 9d. buvo mūsų 
vadovaujamo radijo 44m.su
kakties koncertas.Mes dėko
jame Petrui Bliumui už pa
rodytą filmą. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos pirm. A- 
leksandrui Čaplikui už svei
kinimą ir linkėjimus, solistei 
Marytei Bizinkauskaitei 
(Miss Lithuania of Netv 
England) ir jos tėveliui dr. 
Petrui Bizinkauskui už da
lyvavimą koncerto programo
je. Moterų Klubų Federaci
jos Bostono klubo pirm. A- 
leksandrai Moriarty už savo 
eilėraščių paskaitymą. Onos. 
Lilijos ir Gedimino Ivaškų 
vadovaujamam Bostono tau
tinių šokių sambūriui už pa
šoktus šokius, visiems pa- 
rėmusiems koncertą progra
mos knygelėje išspausdin
tais skelbimais, vyriausiai 
šeimininkei Monikai Plevo- 
kienei ir jos talkininkėms, 
visoms toms. kurios savo 
skanėstais praturtino valgių 
stalą, šeimininkui Avtaului 
Jurgėla i ir kitiems koncerte 
dirbusiems, visiems davu
siems dovanų laimėjimams, 
bilietus pirkusiems ir v isiems 
koncerte dalyvavusiems.

\ alentina ir Steponas 
Minkai

ATITAISOME

Pereitą savaitę rašyda
mi apie Marytės Bizinkaus- 
kaitės pasirodymą Minkų 
koncerte, netyčia praleido
me paskutiniojo sakinio 
paskutinį žodį. Štai kaip 
skamba pilnas sakinvs:

"jos bal
so tembras toks išskirtinai 
gražus, glamonėjantis ir jos 
meilė muzikai tokia aki
vaizdi. kad geležinės va
lios bei gerų pedagoginių 
rankų vedama ši dar visiš
kai jaunutė dainininkė ga
lėtų subręsti j neginčijamą 
primadoną

, r**********************************************************
IZIDORIAUS IR VYTENIO VASYLIŪNŲ 

LIETUVIU
>XAMERINfiS’MUeiKOS

ANTRASIS DVIEJŲ PLOKŠTELIŲ ALBUMAS

Sonatos smuikui ir fortepijonui 
J. Gaidelio 

Z Kačinsko 

J. Švedo 
J. Bavicchi

Kaina: >9, su persiuntimų $10 

Užsakymus siųsti: IZ. VASYLIŪNAS,

27 Dimick Street, Somerville,' Mass. 02143.
: te**********************************************************

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545
Tel. 652-3665 

b**********************************************************'
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KAIP SOVIETAI RUOŠIA ŠNIPUS 

JAV-BĖMS

Bostono Saulės

"Knygnešys“ laikrodžiai

Sovietų šnipai veikia vi
suose mūsų žemės kampuo
se, bet tas jų tinklas ypač 
tankus yra JAV-bėse. kurios 
sovietų laikomos tvirčiausia 
"imperializmo ir kapitaliz
mo tvirtove".

Kaip tam tikslui paruo
šiami šnipai ir kaip čia vei
kia sovietų šnipinėjimo ma
šina, dienos švieson išvilko 
švedų kariuomenės laikraš
tyje majoras Lindgren.

Ukrainoje, draudžiamoje 
zonoje, pačių kagėbistų (šni
pui vadinamoje "Mažąja 
Amerika“ yra miestas, visiš
kai atskirtas nuo aplinkos 
ir stropiai saugomas. Šitoj 
"mažojoj Amerikoj“ veikia 
"aukštoji" šnipinėjimo aka
demija, ruošianti agentus 
dirbti JAV-bėse.

To miesto kandidatai pa
renkami iš universitetų stu
dentų. Tie studentai turi bū
ti patikimiausi, stropiai pa- 

. tikrinti ir ištikimi partijos 
ideologai, taip pat jų socia
linė kilmė turi būti be prie
kaištų. Jie turi ir labai ge
rai mokintis.

To dar nepakanka. Kandi
datai, atvykę i tą miestą, tu
ri laikyti šnipinėjimo pro
gramos "specialius" egzami
nus, ir tik juos išlaikiusieji 
kelerius metus tampa mies
to "gyventojais".

Kaip minėta, tas miestas 
visiškai atskirtas nuo išori
nio. pasaulio: niekas, niekur 
ir niekuomet negali iš jo iš
važiuoti ar įvažiuoti.

Jame viskas organizuota 
taip, kaip paprastame JAV 
mieste. Ten nė kvapo rusų 
kalbos ir papročių. Šnipų 
"akademijos“ auklėtiniams 
stengiamasi Įskiepyti ameri
kiečių gyvenimo Įpročius, 
amerikiečių kalbą (ne ang
lui, ją mokinant mokyto
jams, Amerikos komunis
tams.

Tame mieste veikia ame
rikietiški restoranai, barai, 
kinoteatrai, kuriuose rodomi 
amerikietiški kriminaliniai 
filmai kaip FBI gaudo šni
pus. "Mažojoj Amerikoj“ 

!yra komunistiniai ir kiti 
Amerikos laikraščiai.Z* '

Žodžiu, "mažosios Ameri
kos“ gyventojai, be šnipinė
jimo "mokslo“, turi pripras
ti gyventi taip, kaip gyvena 
vidutinis Amerikos pilietis.

Kelerius metus pagyvenęs 
“amerikietišku“ gyvenimu, 
jaunuolis tampa pirmos kla
sės šnipas, kalbantis be prie
kaištų "amerikietišku“ dia
lektu ir smulkiai susipažinęs 
su visomis Amerikos gyve
nimo sritimis.

Minėtos "akademijos" tiks
las dvejopas: paruošti agen
tus griaunamai veiklai "vie
tinio" karo atveju ir nuolat 
gyventi JAV-bėse, apsirūpi
nus Maskvos valstybinėje 
spaustuvėje išspausdintais 
pasais.

Šnipų grupės, pasiųstos i 
"lokalinių“ karų rajonus 
(pav.. Angolą, Rodeziją ir 
kt.i veikia kaip komunisti
nės krypties "Amerikos a- 
gentai". Jie nuteikia vietos 
gyventojus prieš "imperia
listus" iš Wašingtono vy
riausybės ir skleidžia mela
gingą «• "informaciją“ apie 
"pavergto“ Amerikos gyven
tojo gyvenimą. Matydami ir 
girdėdami tokią "tikrųjų 
amerikiečių“ propagandą, 
gyventojai tų kraštų, kur 
vyksta "vietinis“ tarpusavis 
karas, palinksta i komunis
tų organizacijų pusę.

Šnipai "taikos tikslams“, 
pasiųsti iš "mažosios Ame
rikos“ i JAV, ten apsigyve
na kaip paprasti miesto gy
ventojai, susiieško darbą 
pirmiausia karo reikalams 
dirbančiose Įmonėse, ir čia 
jų "veiklos" laukas tiesiogi
niai susijęs su sovietų pa
siuntinybės agentais.

Tie sovietiniai "amerikie
čiai“ važiuoja kaip turistai i 
Sovietų S-gą. Jų tikslas gri
žus skelbti melagingą infor
maciją apie sovietų pasieki
mus ir gerą sovietų piliečių 
gyvenimą.

"Mažosios Amerikos“ pa
ruošti šnipai, gyvendami 
JAV-bėse kaip eiliniai ame
rikiečiai, stengiasi gauti dar
bą ir NATO Įstaigose — ir, 
žinoma, šnipinėjimo rezulta
tais dalinasi su Sovietų S-gos 
ambasada.

Jie Įlenda ir i JAV kariuo
menę Vokietijoje ir ten veda 
propagandą prieš vyresnybę, 
rengia muštynes ir kitokius 
triukšmus, kad sukeltų vo
kiečių pykti ir neapykantą 
prieš Amerikos kariuomenę.

*

Prieš Pirmąjį Pasaulini 
Karą So. Bostone "Keleivio" 
spaustuvėj A. Žvingilo name, 
28 So. (? Red.l Broadvvay. 
Pranciškus Milaševičius-Mi 
los (nesumaišyti su O. W. 
Miloszi tarnavo spaustuvė
je. Jis buvo tik retkarčiais 
reikalingas prie laikraščio 
darbo, kai reikėdavo paštui 
paruošti. Būdamas laisvas, 
nedideliu presu spausdinda
vo po du puslapius brošiūrė
les. Presą mindavo koja, bet 
neteptos ašys cypdavo, net 
rūdys birėdavo. Knygeles at
spausdinęs, susekdavo "bal
nine" segimo mašina “Kelei
vio" spaustuvėje. Susidėda
vo Į kuprini maišą, kaip Lie
tuvos žydas kromelninkas, ii' 
išvažiuodavo po lietuvių gy
venamas kolonijas knygų 
pardavinėti. Sugrįždavo su 
tuščiu krepšiu.

Buvo laikai, kad nebuvo 
galima spėti knygų spaus
dinti. O tiražai — 5.000. 
10.000. Su mažiau neverta 
prasidėti, nes tekdavo antrą 
ir trečią laidą leisti. Per me
tus nelikdavo nė vienos kny
gos- J. F. Budriko krautuvė 
Chicagoje imdavo po 500 
knygų, taip pat ir "Keleivio". 
Imdavo daug knygų parda
vinėti kituose miestuose lie
tuvių laikomos krautuvės 
arba spaudos platinimo agen
tai.

Man "Keleivyje" bedir
bant. tekdavo knygas siun
tai paruošti. "Keleivio" 
"Raudondvario" rūsyje iki 
lubų buvo prikrauta vienos 
brošiūros laidos, kuri per 
metus ištuštėjo. Daugumoje 
knygos buvo iki 100 ir 200 
puslapių. Kainos tiktai cen
tai: 10c., 25c. ir pan. O kiek 
A- Olsze\vskis — Olšauskas 
iOlio tėvas i knygų išleido? 
Jis išleido be kitų A. Lalio 
žodyną.

Kas gi gali tvirtinti, kad 
ankstyvieji ateiviai buvo be
raščiai ir tamsūs. Kas tada 
tiek daug knygų išpirko, jei
gu ne "beraščiai"? O kiek 
dabar knygų spausdinama? 
Daugių daugiausia 1.000 eg
zempliorių ir tai tik premi
juotų romanų. Kur gi dabar 
mūsų elitas, kad knygų ne
skaito. Knygų spausdinama 
tiktai šimtais egzempliorių, 
bet ir tas dovanai autoriai 
dalija. Laikraščių prenume
ratos smunka..- Kas čia bus?

M. Šileikis

(Iš Naujienų. 1978.11.21)

Pats seniausias ir tiksliau
sias laikrodis yra Saulė. Jos 
ir ’jijų kitų dangaus kūnų 
(taigi ir Žemės i kelionė nu
stato dienos ir nakties nenu
trūkstamą ritmą, metų truk
mę, amžių ir tūkstantmečių 
tėkmę. "Dievas sukūrė sau
lę. kad rodytų laiką", skam
ba Korano priesakas. Bijoda- 
dami nusižengti Koranui, 
afganai iki šiol matuoja lai
ką tik saulės laikrodžiais.

Saulės laikrodžiai rodė lai
ką pačiu primityviausiu bū
du. Saulėtą dieną kokio nors 
statinio ar stulpo šešėlis ro
dė, ar saulė aukščiausiai pa
kilo (tada ir šešėlis trum
piausias i, ar dar kyla, ar jau 
leidžiasi.

Vieno graikų rašytojo Ari- 
stofano, kurio herojė atėnie
tė Priksadora sako savo vy
rui: "Kai šešėlis bus dešim
ties žingsnių, išsitepk kvepa
lais ir ateik vakarienės". De
šimt žingsnių nuo ko? Galėjo 
tai būti jiems dviems žino
mas paminklas, o gal specia
liai laikui matuoti pastatytas 
instrumentas, obeliskas. Se
niausias žinomas toks obelis
kas yra iš Abusiro (apie 
2700 m. prieš Kristų). Kitas 
toks garsus obeliskas iš Luk- 
soro dabar stovi Santarvės 
aikštėje Paryžiuje.

Laikui sužinoti būdavo 
statomi milžiniški statiniai 
— dolmenai. Britų salose ir 
dabar stovi prieš 4,000 metų 
statyti dolmenai. Akmens 
rodyklės šešėlis pagal saulės 
aukštį ant statinio blokų rė
dydavo dienos ir metų laiką

Saulės laikrodžiai rodyda
vo vietos laiką. Ji žinoti bu
vo svarbu keliautojams. In
dijos fakirams saulės laikro
dį kelionėse atstodavo lazda. 
Jos briaunos būdavo sužymi
mos tam tikrais brūkšneliais. 
Nuo statmenai pritvirtinto 
prie lazdos pagaliuko krisda
vo ant brūkšnelių šešėlis. 
Graikai gaminosi daug tobu- 
iesnius kilnojamus saulės lai
krodžius su tikru variniu ci
ferblatu. kuriuo slinkdavo 
šešėlis. Saulės laikrodžiai pa
rodo tikslų Įvairių platumų 
laiką. Visa bėda, kad jie vei
kia tik giedrą dieną ir nerodo 
Je.ikc naktį.★

■ A. M z > -i PT



6 psl.

PAV VSAR10 KONCERTAS ...

Atkelta iš 5 psl.

„Laisvės varpui“, bet įr
itėtus iškajam menui yra 
apėiuopama. bet ar to klau
sytoju kiekio pakanka?.. 
Gal nesunku šiuo atveju 
net ir pranašu pabūti: kai 
„Laisvės varpas“, nete
kąs prideramos moralinės 
ir medžiaginės paramos, 
nutils, kai Bostono erdvėj 
nebegirdėsime iškilesnio 
lietuviško žodžio ir savo 
muzikos, kai pradings ir 
tarpusavis informaeinis ry
šy x, tada pakils rūgojimai 
i: klausimai: „Kaip galėjo 
taip nelemtai atsitikti? 
Pastovią ir patvarią para
mą juk nebuvo sunku su
organizuoti! Kaip j i s ga
lėjo taip padaryti?“.. Ir. 
žinoma, kaltas bus Petras 
Viščinis!...

K. R - tas

O skambink per amžius vai
kam Lietuvos’,

Tas laisvės nevertas,
Kas negina jos!

Br. Balutis
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l Laisvės Varpas;

LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

i***********************************************************

1978 METŲ KELIONES J LIETUVĄ
Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 

iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTIC
TOURS

r

Birželio 20 — liepos 4; liepos 8 — 22 
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 nak
tys- ir 5 dienas Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 1 
naktis Maskvoje, 3 aaktvs Vienoje ir 3 naktys Muenchene.

Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27 
Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 naktys ir 5 die-! 
nos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje, 4 naktys Muenchene, romantišku keliu j Frank
furtą ir 2 naktys Frankfurte.

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 
Gegužės 14 — 22

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

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 W1iite Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 
(617)—989-1190

Atstovai:
VVorcestery144 Millhurv St.

1_SW-8-286«
Clevelande: (2145)—692-1707 
Detroite: (313)—453-8614

N Al JA LDD 7-TOS 

KUOPOS VALDYBA

Šiemet ją sudaro: pirm. 
Bronė Spūdienė. vicepirm. 
Jonas Klasčius ir adv. 
Šteponas Briedis (paskuti
niajam už nuopelnus kuo
pai suteiktas garbės vice
pirmininko vardas), sekr. 
Antanas Šateika, ižd. Val
teris Šleivys,fin.sekr. Ma
rytė Vasilka, iždo globėjai 
Ona Petrašienė ir Albinas 
Sakalas.

Balandžio 2 d. susirin
kime kuopos pirmininkė 
padarė pranešimą apie kuo
pos reikalus ir apie jos na
rių dalyvavimą Vasario 16 
minėjimo rengime Netv Yor
ke. Vėliau diskusijų metu 
buvo apgailestauta, kad 
šiemet netvyorkiečiai per 
mažai pinigų pasiuntė AL
Tos centrui. Susirinkime 
aptarta ir kiti reikalai, jų 
tarpe dalyvavimas moterų 
madų parodoje ir Dariaus 
ir Girėno minėjimo rengi
mas. Minėjimas įvyks lie
pos 15 d. prie lakūnų pa
minklo. kuriam šiais me
tais sukanka 20 metų,kai 
jis stovi Lituanica aikšte
lėje. pastatytas nevvyorkie- 
čių rūpesčiu ir lėšomis.

Kuopos valdybos narei 
Marytei V asilkai pareikšta 
užuojauta dėl jos tetos Ra- 
džiūnienės mirties.

Po susirinkimo kuopos 
narius pavaišino jų ilgame
tis bičiulis ir narys Pranas 
Bručas. kuris tuo metu lan
kėsi \ew Aorke. atvykęs 
iš North Carolinos. kur jis 
persikėles dirbti kartu su 
viena medicinos reikmenų

įmone. Anksčiau, kai Bru
čas turėjo savo užeigą, jo 
salėje kuopa rengdavo savo 
susirinkimus. Pakeltas tos
tas už tris naujus narius: 
Veroniką Pažereckienę ir 
Yeronus.

Rašydamas koresponden
ciją apie ramovėnus, Ke
leivio 16 nr. ne taiš var
dais pavadinau du ten pa
minėtus asmenis: inž. Ku
bilius ne Juozas, o Yiklo- 
ras, gi ižd. Starinskas ne 
Antanas. bęl Jonas. Atsi
prašau.

Jurgis Jašinskas

ADVOKATĖ 

JŪRA STRIMAITYTE

PEPPARD. KEHOE & 
STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau ėfl metą tarnauja lietuvių visuomenei Ir iftmofcd- 
jo daugiu uup SEPTYNIS MiLIONUS dolerių 
oariama

SLA—didliaaaia lietuvių {ratarnaUn* ergaaiaaelja — 
duoda gyvybėa apdraadų Ir flgeje patalpų. kuri yra 
pigi, nee. SUSIVIENIJIMAS netaiką petoo. o teikto 
patarnavimus aarltarptnės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta u peną mi 
kapitalą, tdd |o apdraada Ūkia ir saagl. 
bstuvts čia gąti šauti {vairių klasių 
apdraadas nuo f lOf.OO iki 010.000.00.

SLA—jaunimui duoda tarų Taupomąjį Apdraadų — 
dovrmeat lasaraaee, kad jaunuolis pautų 
aukštojo mokslo studijoms L* gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigių 
apdraudų: ui >1,000.09 apdaandos tik 00.00 
flo metams.

SLA—AKO DE N TALI ATDRAUDA aaodln 
amžiaus asmenims rekomenduojama 
klubų ir draugijų Bartame. UI 01,000.00 
Ma apdraudos mokestis 02.00 ] metus

SLA—kuopos yra daugumoje dėtuvių kolonijų. KreipkttOs 
* kuopų vertėjus, ir Jie plačiau paaiškina apie 
SaslvieniflaM darbut.

Gągaite spausdintas mfoeųiscijas, jeigu 
parašysite:

007WsMMIh

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos nevvyorkiš- 
kės 7 -tosios kuopos 
kai kurie nariai susi
tinka su keletviečiais 
ir kitais bostoniš- 
kiais 1974 m Bosto
ne įvykusio SI. \ sei
mo proga.

Iš kairės i dešine: 
Marytė Vasilka, Jur
gis Jašinskas, Andrius 
Keturakis, Keleivio 
red. Jackus Sonda, V a- 
ler i ja T ys 1 i a v ie ne, 
\ntanas Gustaitis, 
Aleksandra Gustaitie- 
nė, Bronė Spūdiene ir 
Orui Juozčnienė 

Br. Spūdienė ir M. V'a- 
silka šįmet perrink
tos į kuopos vaidybą.

PRISIMINKIME REZ. GIGU, 
atkelta iš 2 psl

priklausomybės kovose, po
grindinėje veikloje prieš o- 
kupacinius režimus, meno 
klausimais rašė spaudoje.

Adelaidės lietuvių kolo
nija rež. Juozo Gučiaus ne
tekimą skaudžiai pajuto.
Kiek turime žinių, jo aido- 
tuvės buvo graudžios ir iš
kilmingos, jose dalyvavo

keli šimtai lietuvių, orga
nizacijų atstovai tarė jam 
atsisveikinimo žodžius.
Žmonos rūpesčių dėka. ant
kapinis paminklas jam pasta
tytas ir pašventintas lovo 
19 d., velionio J. Gučiaus* 
patrono dieną.

Gedėdami mielo ir bran
gaus bičiulio, jo žmonai An
taninai Zinkevičiutei-Cu- 
čiuvienei. muzikei ir taip 
pat scenos menininkei, 
reiškiame gilią ir nuošir
džią užuojautą .

G. S.

Nėr Tarti, N-T. 10091
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INŽINIERIŲ BALTI. DRAIGIJOS

SI \ AŽIA\ IMAS METINIS SI SIRINklMAS

Lietuvių inžinierių ir ar* 
eliitektų suvažiavime Bos
tone pagrindiniu paskaiti
ninku sutiko būti dr. jonas 
Zmuidzinas, gyvenantis Ka
lifornijoje ir šiuo metu da
rąs tyrinėjimus Kaliforni
jos leehnologijos instituto 
laboratorijoj.

ALIAS veikimo pagerini
mo ir veiklos uždaviniams 
išryškinti sutiko padaryti 
pranešimus: prof. dr. Pra
nas Zunde iš Atlantos. Ga.. 
dipl. inž. Juozas Danys iš 
Ottauos. o pranešimų mo
deratoriumi bus dr. inž. 
Jurgis Gimbutas.

Suvažiavimui vadovauti 
sutiko antrasis ALIAS pre
zidentas dipl. inž. Jonas 
Jurkūnas iš Chicagos.

PELNINGI MENESIAI

So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos susirinkimo 
kovo mėn. nebuvo, todėl 
balandžio 2d d. susirinki
me duota, vasario ir kovo 
men. apyskaitos. \bu me
nesiai buvo pelningi, kovo 
pajamos bene rekordinės — 
31 .IMKI dol. Nors per tuos 
mėnesius už III aukšto sa
les remontą išmokėta dau
giau. kaip 6.000 dol.. nuo
stolio tik 645 dol

Tame susirinkime be 
ginčų priimta 1977 m. apy
skaita. Įstojo 3 nauji na
riai. prisiminti 5 mirusieji.

Po susirinkimo vykstan
čios kavutės metu šį kar
tą apsilankė nelaimė. Pe
liksą Zaleską. besiruo- 
šusį švęsti savo 85-tągim- 
tadienį ir jau ta proga ga
vusį pasveikinimą iš prez. 
Carterio ir jo žmonos, išti
ko paralyžius. Pašauktas 
ambuiansas ilgametį d-jos
narį išvežė į Nevv England 
Medieal Center.

A.A.

M A R T Y N l I R A I I. A I

š. m. vasario 20 d. Baltimorėįc mirus, jo žmonai 

Emilijai J a n o n y t e i - Railienei

jų dukteriai ir sūnui bei jų šeimoms

reiškiame giliausią užuojautą

I.ydija. Giedrė ir Jurgis 

J a š i n s k a i

Naujosios Anglijos Bal
tų draugija kviečia visus 
dalyvauti draugijos meti
niame susirinkime, kuris 
įvyks sekmadienį, balan
džio 30 d.. 3 vai. po pietų 
Tarptautinio Instituto pa
talpose. 287Commonv\ealth 
Avė.. Bostone.

Darbotvarkėje bus aptar
tas Latvių dainų festiva
lis. kuris įvyks Bostone 
š.m. birželio 29 - liepos 
4 dienomis.

BOSTONE LANKĖSI 
PRANAS C E PENAS

Pranas Čepėnas, nuolat 
gyvenąs Horeestery. jo 
rašomos Naujų jų laikų Lie
tuvos istorijos reikalais 
lankėsi Bostone. Tos isto
rijos pirmasis tomas jau 
išleistas ir baigiamas ra
šyti antrasis. Netrukus jis 
bus atiduotas spausdinti.

BOSTONO RENGINIU 

K A L E N I) 0 R I l S

Balandžio 29 d. 7 vai., 
vak. So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos salėje skau
čių židinio linksmavakaris.

Balandžio 30d. 3 vai. po 
pietų Tarptautinio Instituto 
patalpose N. Anglijos Bal
tų d-jos metinis susirinki
mas.

Gegužės 13 d. 7 vai. va
kare National Cafe salėje
L.B. Brocktono apylinkės 
Pavasario balius.

Gegužės 28 d. Copley 
Plaza viešbutyje inžinie
rių banketas.

Rugpiūčio 13 d. Ro 
Rugpiūčio 13 d. Romuvos

parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

MENO DIENOS 

BOSTONE

L.B. Bostono Kultūros 
Klubas balandžio 29-30 
dienomis So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos antro
jo aukšto salėje rengia 
penkių dailininkų kūrinių 
parodą .

Atidarymas bus bal.29 
d. 6:30 vai. vak.

Parodoje daly vauja šie 
dailininkai: \ y tautas Ignas, 
Pranas Lapė. Madas Ži
lius, Kazimieras Žoroms- 
kis ir Viktoras Vizgirda.

TRANS - ATLANTIC ; 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
; So. Boston, Mass. 02127 ;> 
; Telefonas: (617) 268-8764 ;! 
; • • 

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 j;
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta ; • 
; Vedėja.—

Aldona Adomonienė ■

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Kiekvieną ketvirtadieni nuc 5 iki 8 vai vakare yra 
“LINKSMOJI VALANDA” 

kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 

trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
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VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAI S IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

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

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree. Ma. 02184

TėF.f 436-1201 Tek: 848-6000

>1
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
J
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

MINĖS MOTINOS DIENĄ

Lietuvių moterų klubų 
federacijos Bostono klu
bas gegužės 7 d. 2:30 vai. 
popiet Tautinės s-gos na
muose rengia Motinos die
nos minėjimą. Nares ir 
viešnios prašomos daly v au
ti šv. mišiose 10 vai. šv. 
Petro bažnyčioje So. Bos
tone su vyrais, vaikais ir 
giminėmis. Moterys prašo
mos pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

Po pietų įvyksiančiame 
minėjime apie motinas kal
bės Al.M Klubų federaci
jos pirm. Irena Banaitienė 
iš Nevv Yorko.

Menine dalį atliks Ma
rytė Bizinkaaskaitė. kuriai 
akompanuos jos tėvelis dr. 
Petras Bizinkauskas. Ei
lėraščius padeklamuos 0- 
nos Ivaškienės išmokvti 
vaikai.

Po oficialiosios dalies 
bus vaišės. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Klubo valdyba

7 psl.

INŽINIERll,

VALDYBA

Dalia Skudžinskaitė - Ivaš- 
kienė šįmet išrinkta lietuvių 
inžinierių Bostono skyriaus 
valdybos pirmininke, Juozas 
Kuncaitis -- sekretorium, o 
Algirdas Zikas — iždininku.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
v» ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraitų 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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsit*. Vedėjas A. i’-ehvrinskl

i
Elood Sųuare 
Hardware Co.

Sa-rainka* N. i. ALttNA«» kast BftoAjrwa; 
fcOUTO 9GSTON. MASS. 
TELEFONA8 AN 8-U4S 

Baijamti Mrvn Datai 
Siannma

Stiklai Langam* 
Vta^kle reikmvnya narnama 

SaOcmanya pt am beriama 
Vtenkto ralaita. telktai

Teiefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMEIRLSTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maus

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra yienintele oficiali ist»L 
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcee»

tarto į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jas valdomas sritis- čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai Ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau. 
siu importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni



< /• • • • »• • Vietines žinios
L.B. METINIS

SUSIRINKIMAS

J .A .V. Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkės 
visuotinis susirinkimas į- 
vyks balandžio31) d. 3 vai. 
popiet Tautinės s-gos na
muose. 474 Ketvirtoji g-vė; 
So. Bostone.

Darbotvarkėje: susirinki
mo atidarymas ir prezidiu
mo sudarymas, paskutinio
jo metinio susirinkimo pro
tokolo skaitymas, valdy
bos, jaunimo sekcijos bei 
kontrolės komisijos prane
šimai. dr. Alg. Budreckio 
žodis, diskusijos dėl pra
nešimų ir pranešimų priė
mimas. dalies valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mai. klausimai, sumanymai, 
susirinkimo uždarvmas.

Pabaigai Gediminas I- 
vaška parodys filmą iš 
pavergtos Lietuvos tauti-

Geros valios lietuvius 
kviečiame gausiai dalyvau
ti šio sekmadienio susirin
kime.

Apylinkės vaidyba

SKAlČIl. ŽIDINIO

LINKSMA VAKARIS

Bostono skaučių Židinio 
Linksmavakaris įvyks ba
landžio 29d. 7:30 vai.vak. 
So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Programą atliks 
Bostono Etnografinis an
samblis, vadovaujamas Či
tos Kupčinskienės.

Tai pirmas lokio pobūdžio 
renginys Bostone. Kviečia
me visus Bostono ir jo apy
linkių lietuvius atsilanky
ti ir kartu linksmai atšvęs
ti suvaidinsimas „Kaimo 
vestuves“. Po programos 
vaišės ir šokiai, grojant 
orkestrui.

Stalus pavieniui ar 10 
asmenų grupėmis galima 
užsisakyti pas B. Skabėi-
kiene tel. 9864363 ar pas 
Vitą llodges tel. 288-9323 . 

Iki malonaus pasimatymo

Židinietės

BROCKTONO

PAVASARIO

BALUS

Lietuvių Bendruomenės
Brocktono apylinkės valdy
ba rengia „Pavasario ba

lių“, kuris įvyks šių metu. 
gegužės 13 d. 7 vai. vak. 
National Cafe, 666 North 
Main St., Brocktone.

Programą atliks Bostono 
\ yru Sekstetas ir Brock- 
tono Sūkurys. Po programos 
Vytenio izbicko paruošta 
vakarienė ir šokiai, kuriems 
gros latvių orkestras.

Baliaus metu taip pat 
vyks loterijos traukimas.
Bus paskirstytos šios do
vanos: pirmoji -- Česlovo 
Janušo paveikslas; antroji 
— 25 dol.; trečioji - 15 dol. 
ketvirtoji -- 10 dol.

Bilietus galima įsigyti 
pas Brocktono L.B. valdy
bos narius Juozą Rentei; 
(tel. 963-3671), Stasę Jan
čiauskiene (tel. 588-9091) 
ir Liudą Šukiene (583-2830)

NAUJA ATSIMINIMU 

KNYGA

Ką tik gav ome nedidelį 
kiekį seno Amerikos lietu-

8 psl.

vių veikėjo Juozo Šmotelio 
atsiminimų skirsnelius. 
Aprašymai prasideda nuo 
jo vaikystės išgyvenimų 
Alsėdžiuose. Gegrėnuose. 
Skuode. Žemaičių Kalvari
joje ir jų apylinkėse iki 
1907 m. pradžios, kada au
torius išvy ko į Ameriką . 
Toliau aprašomi žmones ir 
įvykiai. įsijungus jam Chi
cagoje į visuomeninę 
veiklą .

Juozas Šmotelis. „Atsi
minimų skirsneliai“, reda
gavo Edmundas lasiūnas

Aprašyti įvykiai įdomūs, 
knyga skaitoma lengvai. 
Teksto 246 psl., paaiški
nimas ir 6 psl. rodykles, 
minkštais viršeliais. Kai
na 5 dol. Gaunama Kelei- * . . .
vi o įstaigoj.

PETER MAKSVYTIS
Carpemtsr & Beito*

<9 Chnrch Street 

E. Mitam,

V

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūto 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.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

, South Boston 
Savings Bank

ALVAYS THE LEADER"

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
466 W 
Sodth
9 AM lo 3.-30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
746 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

B A L TIC R E AL T Y & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Beda lt. V e i t a«
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Atlieku visos pataisyme, rm 
to Ir projektavimo darbas tt 
ko ir vidnje, gyvenamų ai 
Manio pastatų, pagal Joeų 
tavim*. Senkite vieadoe iki S va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

| TEL. AN 6-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOITTH BOSTON. MASS.

***********♦*♦***♦*******♦***<***<

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

Tel. 762-6732

B The Apothecary ♦ —... ..  ■ rrrfjjjj..

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
Parduodame tiktai vaistas, ttpildome gydytojų re ♦

♦ eeptua ir turime viena gatavai vaistau.

♦ Jei reik vaistų — eikit f UetuvMką vatottaą.
♦ Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Phana.

Ą 384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦ Tatofoaaa AN MB2B

ANae I vaL ryte flei 8 vai. vw itahyiaa iveatadienioa ir seka

N & T OIL CO., Ine.
•41 E Broadvvay So. Boston, Maaa. 02127

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

Skambinkite

268-4662

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
lieti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
pei’žiūrėta. ’'Suūuvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3. su tes

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

RADIJO PROGRAM/Y

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1330 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių. pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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




