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73-T’EJI METAI

JAV PAKRANČIŲ SARGYBA SUĖMĖ 

SOVIETŲ ŽVEJYBOS LAIVUS

Jis neteisėtai žvejojo JAV Naujosios Anglijos pa- , 

krantėse, peržengęs 200 mylių teritorinių vandenų zonų. 

Sovietinis laivas Bostono uoste yra stipriai saugojamas, 

kad niekas iš jo nepaspruktų

Paskelbus Jungtinėms A- jo turinys gali būti konfis- 
merikos Valstybėms 200 ( kuc-tas, o civilinėj byloj gali 
mylių pakrančių vandenyno būti priteista mokėti po 
nuosavybės teisę ir toje zo- $25,000 už nusižengimą1 
noje kitų valstybių laivams kiekvienam Įstatymo para- 
riboto žvejojimo sąlygas, grafui.
gerokai ųudžiugo JAV žve-j
jai, nes iki šiol svetimieji D. oar Taras Ševčenko
prie pat Amerikos krantų pririštas Bostono krantine-
išsemdavo net ir smuike^ , <e* ° ^3 U^^J^nams yiaį
nes žuveles, ir čionykštis p^ĮMlziaina išeiti į kiantą,
žvejybos verslas artėjo prie !r. Pem.^ mai"t0 pioduktai n
bankroto. Pradėjus šią 200 K.Jtl rel^mei}.Vs> bus teikiami
myliu pakrančių vandens tik per specialų sovietų ap-,

, .* . rūpintoją . Tiltelis iš laivoapsauga vvkdvti, pradžioje - , x- vv - *• • i krantine bus saugojamas,nebuvo cnuesmu nesusipra-; J ~,. *. . . Ų ; Be to, draudžiama ir mažės-timu, nes svetimi zveivbos • , ri-i-x niems smalsuoliu laiveliamslaivai laikėsi paskelbto Įsta 
tymo.

Deja, sovietai, vaizduo
dami sa . o ’ galybę“, atro
do, mažai i šiuos JAV pa
skelbtus savo teritoriniuose 
vandenyse žvejybos nuosta
tus kreipė dėmesio, ir jų 
žvejotojai JAV pakrantėse 
elgėsi kaip tarptautiniuose 
var. lenvse. Dėl to JAV pa
krančių sargyba net keturis 
sc :eių žvejybos laivus ban
dė 'Uia'k; ti. bet iš administ- 
racijos vis ateidavo Įsaky
mą- juos )aleisti ir nebaus
ti neva "detentės labui“...

Toks JAV administraci
jos nuolaidumas ir sovietam 
daroma išimtis labai supyk 
dė Amerikos žvejų organi
zacijas, ir buvo kreiptasi Į 
pati prezidentą Carteri, rei
kalaujant daugiau griežtu
mo Įstatymų laužytojams.

Šios akcijos padariny pa
galiau praeitą šeštadieni 13b 
myliu nuo Amerikos krantų 
buvo sulaikytas sovietų žve
jybos laivas Taras Ševčen
ko, kuri Pakrančių apsau
gos tarnyba praeitą pirma-

Bos.onooienj parsivarė 
uosta.

Prez. Carteris pareiškė, 
kad jau turinti būti kur 
nors riba sovietu vykdomam!t. v \
JAV Įstatymų laužymui ii 
kad apie šiuos nusižengimus 
jis painformavęs Sovietų 
S-gos atstovybę.

Jūrų Įstatymų vykdymo 
Įstaigos viišininkas Thomas 
Nuneš pranešė spaudai, kad' 
Į Bostono uostą parsivarytas 
sovietų žvejybos laivas Ta- 
ias ševčenko didelę dali ne
teisėtai Amerikos vandeny
se sugautų žuvų jau buvo 
perkrovas i kitus pagalbi
nius laivus, slėpdamas nusi
kaltimą.

Už tokius veiksmus so
vietų laivui gali būti i; kelta 
kriminalinė byla arba civili
nis ieškinys. Kriminalinė? 
bylos atveju visas laivas ir

prie Ševčenkos priartėti. Gal 
dėl to, kad koks noi’S Įgulos 
narys nesusigundytų pakar
toti Simo Kudirko,

Balandžio 4 d. Vilniuje1 gomis ir pats leido vadovė-, 
šuolio i mirė 96 metų amžiaus Ma-ilius, knygas. Okupantą’ ru-. .Jau baigiant ruošti ši nu 

laisvę... ? rija Piaseckaitė - šlapelie- i sai, vokiečiai ir lenkai daug meri, inž. Kostas Nenorta
Į nė, kalbininko dr. Jurgio [ kartų knygyne ir jo savinin-

Sovietų ambasada dėl šio šlapelio žmona, 
laivo s lėmimo atsisako bet 
ką pareikšti. Franešta tiktai Velionė buvo gimusi 1880 

m. birželio 5 d. Vilniuje. Ji, 
i Bostoną "ištirti viso Įvy-Į būdama dar jaunutė, Įsijun- 
kio ir išaiškinti jo priešas- Igė i lietuvių veiklą, giedo-jiėgė jos Įbauginti, ir visada 

J dama bažnytiniuose choruo
se, vaidindama lietuviškuo
se slaptuose ir vėliau viešuo
se vaidinimuose. 1905 m.,

Naujosios Anglijos pakran-! pirmą kartą gavus leidimą; 
lėse buvo sugautas sovietų Į viešai pastatyti Keturakio! . .. .
laivas, čia neteisėtai žvejo- j "Amerika pirtyje“, vaidino \ okietlįOJC RllSOVe 
jęs v ežius. Jis tada buvo nu-j gjoje komedijoje pagrindini 
baustas $410,000 bauda. ku-Į Ą.gC>tog vaidmenį. Ji turėjo! 
ną sovietų valdžia sumokė-, gj-ažų balsą, todėl 1904 m.

} Miko Petrausko operetėje
n i x....................... i "Kaminkrėtvs ir malūninin-Paskutinemis žiniomis pa- , « ,r1 k- • -r i, , . . \ kas atliko svarbiausia Tek-krancių sargyba suėmė dar h- -j • -.nnz-

tiek, kad jos atstovas vyksta

cių .

Šia proga prisimintina, 
kad dar 1976 m. kovo 1 d. i

, „ - - v , . i lės vaidmenį, o 1906 m. spa-, bef bvlaantrą sov,etų žvejybos la,- „ 24 ,, pagrin‘dl. I nct
v„", varos! j J rcl? Mjko petra£skso ope.

tretėje
vą, kuri taip pat 
Bostono uostą.

lr Carterienė pakėlė 
algas

Prez. Carteriui pakėlus 
Baltųjų Rūmų valdininkų 
algas, tą pat padarė ir Car-Į 
terienė, kuri turi 18 tarnau
tojų.

Prezidentienes sekretorė 
oabar gaus metinės algos 
$45,090 (gavo $37,000), 
sekretorė protokolo reika
lams gaus $40,000 ir 7 jos 
sekretariato valdininkai — 
nuo $20.000 iki $40.000 ir 
dar kiti 8—apie po $20,000.

Nužudė Yemeno
buv. premjerą

Balandžo 10 d. Londone 
piktadarys nušovė buvusi 
Yemeno premjerą, jo žmo
ną ir Yemeno atstovą Lon
done, vos išėjusius is vieš
bučio ir sėdančius i automo-i 
bili. i

Spėjama, kad nužudymas 
Įvykdytas politiniais tiks-i 

lais.

Secnnd-elass oostafre paid ar Boston. Massacnusetts A'-kiro numerio kaina 25 centai

Dailininko Viktoro Petraviči
ososoososoosGOooooeooosioeoooGosooeooooc -aoooooooooooeoooecosocooeoooorooosososcosocccodscoc^z

Vilniuje mirė JI. Šlapelienė

į kų bute darė kratas, kelis 
kartus velionė buvo suimta tektas prof. Jenas Kova-Ko- 
ir teisiama už nepriklauso-Į valskis.
moj Lietuvoj išleistų knygų* 
platinimą, bet niekas nepa

ji drąsiai stovėjo lietuvybė: 
sargyboje.

Velionės vyras dr. Juigis 
’ Šlapelis mirė 1941 m.

prokurorą
Kailsruhe balandžio 8 d. 

nušautas prokuroras Sieg- 
fiidas Bubachas kuris pa
ruošė teroristu Bader-Mein-

'Birutė“.
Ji buvo viena iš talkinin

kių, gabenant iš Prusu lie .- Į rerą 
aR‘ i buvetuvių slaptąją spaudą, 

tyviai dalyvavo Įvairiose lie- j 
tuvių organizacijose.

Rašytojui Algirdui Landsbergiui (g. 1921 m.), 
kuris dėsto lairleigh Dštkensono universitete 
(Ruherford. N.J.), suteiktas pilno profesoriaus 
titulas.

Prokuroras v., žiu/.. auto
mobiliu. I.- paskos privažia
vo motociklas, ir jame sėdė
jęs asmuo paleido i proku- 

kelis sūrius. Vietoje 
nušatl as prokuroras 

ir vienas jo palydovu. Ant- , . 
rasis palydovas sunkiai su- klame S'l!« uzu,>Jaut«-

ze,stas- Kabiną pakeis
Teroristai Mik. Vokieti

joje yra plačiai išvystę savo

Labai dideli vaidmenį su
vaidino jos su vyru 1906 m. 
įsteigtasis knvgvnas, kuris
aprūpino visą Lietuvą kny-1 veiklą.

Kelionėj staiga mirė\ 
inž. Jonas Kova

telefonu pranešė, kad Lon-į 
done staiga mirė inž. archi-;

Jis buvę pasiru<~ aplan-i 
kyti Europos kraštus, bet,- 

os tik pasiekus Londoną, ji 1 
ištiko mirtinas širdies smū- =
gis.

Velionis buvo gimęs 1906 į 
m. birželio 27 d. Daugailiu 
valse., architektūros moks
lus išėjo Prancūzijoje. Lie
tuvoje ėjo Įvairia? pareigas, 
paskutiniuoju metu prieš 
pasitraukimą i Vakarus dės-j Vlįk0 pįrmininklli 
tė Pritaikomosios dailės ins-j
titute ir universitete Kaune, operacija
yra paruošęs daug Įžymių *
architektūros projektų, lai-į Vliko pirmininkui, dr. J. 
įkėlusiu premijas, rašės ar-į K. V aHūnui balandžio 5 d.

Yorko li
goninėje padaryta inkstų 
operacija.

urbanistikos} šsaint Luxe s Ne\vchitektūros ir 
klausimais lietuvių spaudi 
je.

JAV-se gyveno nuo 1949 
1 meri.

Jo sūnui ir šeimai, .gyv. 
Connecticut valstijoje, reiš-

Pėrės Visuomeninnko 
-\ premija K Kleivai

i natas vra kun.
J» s mece- 
dr. Juozas

runskis.

Ilgametis Izraelio prem
je: as Rabinas atsisakė ge 
gūžės 17 d. rinkimuose kan-į 
didatuoti i premjerus kaipi 
daibo partijos kandidatas.1 
Mėlt, jis kaltinamas, kad 
laikęs JAV banke savo pini
gus. kai Izraelio Įstatymas, 
draudžia savo piliečiams 
laikyi pinigus svetimoj vals
tybėj. t mistas,

Darbo partija beveik vie- mu 
1 nu balsu i Rabino vietą pa-! /as pasau!io Lietuvių Kata- 
Isirinko kramto apsaugos ]fkų Bendrijos vykdomasis 
ristrą Shimoną Pelesą, ku-- ;.;.mininka<
ris jau seniai varžėsi su Ra-į 
binu.

, Arabai mano, kad dėl to 
, Izraelio politika nepasikei-
siautę nors Peresas
kė. kad jo svarbiausias šie- 

' kimas būsiąs taika su ara
bais.

Linkime ligoniui greičiau 
pasveikti ir grįžti i pareigas.

Serganti dr. J. K. Valiūną 
Vlike pavaduoja vicepirmi
ninkas prof. dr. Bronius Ne- 
mickas.

Pasaulio Lietuvių Katali- 
Bendrijos visuomeninin-

* ko 8500 premija paskirta;
• Kaziui Kleivai.

k u

Kazys KlėiVa y: a ekčrro- 
gimęs 1‘Wis rn. žy- 

lietuviu katairKti Velkė-

Prez. Carteris paskyrė 10 
pareis- ' ambasadorių, tarp ju Japo

nijai buv. šen. Mansfieldą. 
Indijai — buv. Princetono 
univ. prez. Goheena.

AFRIKA PATI 

GINASI NUO 

KOMUNISTŲ

Komunistams užgrobus 
valdžią Angoloje, sovietų ir 
Kubos apetitas Afrikoje dar 
padidėjo. Komunistų akys 
ypač nukrypo i Angolos kai
mynę Zaire, jos Katangos 
provinciją, turinčią daug 
vario kasyklų. Tą apetitą 
nepaprastai pažadino JAV 
išankstinis pareiškimas, kad 
Amerika tiesioginiai nesiki- 
ianti Afrikoje Į jokius 

ginkluotus susirėmimus.
Paskutiniuoju metu i Zai

re pradėjus veržtis Kubos ir 
sovietų vadovaujamiems ir 
ginklas aprūpinamiems par
tizanams iš Angolos. Zairės 
prezidentas Mobutu iš JAV 
tesulaukė tik milijono ar 
kiek daugiai vertės medici
nos reikmenų sužeistiesiem.

Tematydami tik tokią 
Amerikos paramą komunis
tų puolamam kraštui, paga
liau sukruto gelbėtis patys 
afrikiečiai Pirmoji sensaci
ja br, o Moroko karaliaus 
pareiškimas, kad jis siun
čiąs Zairei pagalbon pra
džiai 2,500 savo karių ii’ dar 
ginklų. Po to tuoj pat pra
šneko ii- Eginto prezidentas 
Sadatas, kad ir Egiptas pa- 
siiyžes teikti Zairei karinę 
pagalbą

Žinoma, tokia šių 
reakcija i naujas komunistų 
avantiūras labai nepatiko 
Maskvai. Kubai ir jų šali
ninkams Afrikoje, tuoj pa- 
sipylė diplomatiniai protes
tai, bet jie nieko neišgąsdi
no.

Paskutinėmis žiniomis 
Zairei padėti pašoko dar ir 
Prancūzija, Moroko prašo
ma, sutikusi duoti karinio 
transporto lėktuvu kariams 
ir ginklams i Zaire pervežti.

Sakoma, kad "oro tiltas“ 
jau prasidėjęs, dalis moro- 
kiečių jau pervežta. Tikėti
na, kad Egipto pagalba taip 
pat jau ųlaukia.

Zairės prezidentas Mobu
tu parei kė, kad jis esąs la
bai nusivylęs Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis, iš 
kurių nesulaukė jokios ka
rinės vertės pagalbos tuo 
metu. kai Kubos kariai ir 
sovietų vadovaujami parti
zanai ve’žiasi i Zaire. To
kia Ampriko< politika ia vi
sai mažina laisvų Afrikos 
tautų akyse.

Plieno darbininkai 
laimėjo

Plieno pramonės darbi
ninkai patvirtino jų unijos 
sutartas 3 metu salvgas. Per 
• i metus valandinis atlygini
mai pakeliamas 80 centų 
(dabar atlyginimo vidurkis 
buvo $5.50 už valandą), pa
že; inamos nedarbo pa alpcs 
ir pensijos.

Kalbama, kad dėl o bus 
pakeltos [dieno kainos.
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NA, O KAS BUS RYTOJ?
Juodų minčių žiupsnelis optimistams

Norom nenorom tenka pripažinti, kad ligi šiol mū
sų išeiviškame bruzdulyje daug kas planuojama ar da
roma tiktai ilgesnei ar trumpesnei 'šiai dienai**. Geriau
siu atveju — tiktai ligi jau senstančios išeivijos gene
racijos ir jos gaidžiąuodegių veikėjų paskutiniojo amen. 
lr tarsi pasitikint senovinio stiliaus maldos žodžiu, kad 
čia viskas ir toliau vyks "Kaip iš pradžios, taip ir ant pa

kai]) Henrį, tai tu, Prezidente, apsaugok taksų mokėto- vių, -lenkų, rusų ir kt. vado 
jus nuo Amerikos graboriaus!“ šaukia Solomanas, vaikš- vaujantieji asmenys, 
čiodamas iš kampo į kampą.

Mano troba maža, nėra kur Solomanui išsitiesti. Ir 
jam, ir jo pykčiui.

Tedeušas ir aš ne geresnės nuomonės apie buvusį 
sekretorių. Aštuoneri metai Henrio viešpatavimo Ameri
koje liks ateičiai nepagydomi. Bet mudu tylim. Tik už- 
geriam Four Rcses. Užtenka Solomano Ra! toko įiūžos.

"Jis tik pinigą mylėjo 
kiam nedavinėjo patarimų
rio! Jis buvo ten, kur garbė

į nas. "Jis, dar neataušęs nuo šiltos sekretoriaus kėdės, jau 
parsiduoda rašyti knygas. Valstybės paslaptis pardavinės, 
kaip pardavinėjo Elsbeigas!“

Solomanas atsisėda, galvą paremia. Už lango, mažo lygcm įsigijo nuosavą 
mūsų lango, ūžauja medžiai, krūmas sieną brauko. Lnę 2606 W. 63rd St.,

Solomanas atvažiavo automobiliu, tai klausia, ar jam *-ag°je. Per

Knyga apie Sibiro lietuvius

Knygą apie lietuvius kali
nius n- tremtinius Sibire pa
luose kun. J. Prunskis ir ati
davė spaudai. Knygoje su
rinkti buvusiu Sibiro trem

baigos...“

O, rodos, reikėtų prisiminti, Kad tokiu tikėjimu ir 
pasitikėjimu istorijos pokštais jau ne kartą turėjome 
progą skaudžiai nusivilti, nes netgi Lietuvos nepriklau
somybės antrojo atkūrimo pastangos visiškai nepasi
baigė, "kaip iš pradžios, taip ir ant pabaigos“.

Tad leiskime sau bent pasvajoti, o kas iš tiki-ųjų bus 
ar gali būti rytoj*? Žinoma, mes čia nesiimame pranašau
ti nei būsimųjų tarptautinės politikos vingių, nei kuriuos 
savo vadus "rytoj“ sodinsime Vilniuje ant nuversto Le
nino pjedestalo, kad nereikėtų pirkti naujų šlifuoto ak
mens luitų. Mums ši kaną terūpi tiktai išeiviškoji ryto
jaus diena ir ką mes jai po savęs paliksime.

Na, beveik neabejodami galime tarti, kad tam čio
nykščiam ar ir tėvynės rytojui tikrai liks svaresnieji mū
sų mokslo veikalai, geresnieji literatūros, dailės ar mu
zikos kūriniai.

A1977 m. balandžio 12

ATOŠVAISTĖS U|ŠEŠĖLIAI
m. vali^l^ttis

PAVOJAI, SLYPINTYS GRAŽIOJ 

RETORIKOJ

Jau prieš trejus

i

BININKO

metus įmą. t ar mūsų tauta

Lietuvių politinis centras

Altą labai palankiem są-

Leidinį sudarė Leonas Sa- maMgijos kratinin, kuris 
baliūnas, spaudai parengė sunaikintų priaugusį tautiš- 
Vincas Rastenis. Išleido, kos kultūros lobį“ (46).

Chi- 
kelerius metus 

buvusi reika-

būs- I. ietuvių Enciklopedijos lei-

būsianti vieta nakvynei, jei kokia — kelią užpustys? Nu-1 '? r'J0mŲ gų~ 
siraminęs dėl nakvynės ir vėl kimba į Henrio atlapus: * ' 1 įmokėti >uma. ti us.

dykla su korp. Nec-Lithua 
nia filisterių kolektyvo pa
rama.

Neseniai "Aidai“ (1977
^>“““.“^7 11 j papildomą remontą, čia ga-'m., nr. 3) išspausdino įdoBrazmskai, tėvas ,r sūnūs .,s tų krienųpaspruko! O susida^-t Doliti.Įmjs tos knygos

Atleiskite, visiško išnykimo bijančių tautiečių nurami
nimui galime pridėti, kad kuri laiką dar stovės ir Kazi- 
mierinių bei Tautinių kapinių paminklai, nors jų savi
ninkų paauksuotus -vardų užrašus lietus ir vėjas gal jau 
ir bus neįskaitomai nutrynęs.

Žinoma, liks dar mūsų "vakarykščią“ veiklą įamžinę 
pageltę organizuotų ir reorganizuotų organizacijų proto
kolai, tokie pat periodinės spaudos komplektai, kietuose 
viršeliuose įrištos garbės teismų bylos, skundai amerikie
čių valdžiai ir su kūrybiniu polėkiu parašyti anoniminiai 
laiškai, — visa tai, kas vaizdingai liudys narsių nabaš- 
ninkų nusikapotas skiautures.

O kas daugiau?

Mūsų lietuviškosios operos spektakliai tėra skirti 
tik šiai dienai čikagiškiams "kultu viečiams“ pakilninti.

Mūsų koncertai* — irgi tik šiai dienai, nes ir iški
liausieji solistai gali užkimt net rytojaus nesulaukę.

Mūsų vaidinimai — tik ligi uždangos nusileidimo.
Mūsų tautinių šokių "tylioji lietuvybė" — jau tiktai 

kojose ir bus iš jų iškratyta su paskutiniuoju Mikita.

Be to, ką žada rytojui busimoji "rytdienos“ lietu
viškoji šeima, visiškai užmiršusi lietuvių kalbą?

Kokia bus ta būsima "amžinoji lietuvybė“ be lie
tuviško laikraščio, be lietuviškos knygos ir be lietuviško 
renginio, kai patriotai jau nebegalės lietuviškai susikal
bėti su iš Lietuvos atvykusiu "nepatriotu“?

Kokiu būdu bus pripiltas karštos savo protėvių tė
vynės meilės "rytdienos“ jaunuolis, neturėjęs jokio ryšio 
su savo tautos kamienu?

Kuo baigsis paskutinis Žalgirio mūšis dėl Lietuvių 
Fondo milijonų, kai jau visų jo mirusiųjų narių valią už
mirš gyvieji?

Tai vis juodos ir gal net per juodos šiandieninės 
mintys, žvelgiant i "rytojaus dieną“. Jos nėra malonios ir 
nežadina jokio optimizmo.

Vienintelė paguoda — gal mes klystame, tuo rū
pindamiesi ir tokią apsiniaukusią mūsų išeivijos ateities 
dieną pranašaudami?

JURGIO JERONIMO JR., LAIŠKAS 

IŠ PAKRŪMĖS

Mane kartais atlanko Solomanas Raštokas. Tai pen
sininkas, nuo Biržų kilęs. Prieš I-jį karą atvykęs mūsų 
miestan. Tėvas buvo sinagogos giedorius, /vėliau pasidarė 
turtingas, geroj vietoj pirkęs žemės ir laiku pardavęs. 
Jo sūnus Solomanas turi sinagogoj žalvarinę lentą su jo 
ir tėvo pavardėm. Abudu paaukojo didelę saują dolerių.

Solomaną tėvas buvo nuvežęs į Lietuvą,' tuoj po II-jt 
karo. Pamatė. Ir mirė Icikas Raštokas. Su Solomanu dar 
susikalbam lietuviškai. Savi žmonės,1 iki plaučių pasikal- 
bam, kai reikia — pasibarant.

Raštokas nepavargsta plūsti Henrio. Aną vakarą, 
kai išgirdom Henrio norą būti apsaugotu nuo priešų, So
lomanas nesilaikė savam kailyje: "Kur jūs matėt, kad 
kokį sekretorių reikėtų taksų mokėtojų pinigais apsau
goti nuo durnių, kurie visokius laiškus rašo! Nu — rašo! 
Tam juos Dievas ir paleido ant šios žemės, kad bailiai nuo 
jų savo skūron Įlindę drebėtų. Važiuosiu patin Vašingto- 
nan, prezidento būsiu priimtas. Ir aš jam tuoj visa gerkle * 
rėksiu: Nu, jeigu Dievas Amerikai užleidžia tokią bėdą

šimtą septynias dešimtis tūkstančių žydelių išleido. Ar 
j klausė Henris, kuris iš jų geras, kuris Kremliaus špijonas?
Ar klausė? Sakykit?“

Mudu tylim. Kaip tu atsijosi šimtą septyniasdešimt 
tūkstančių?

Solomanas Raštokas jau susikirto su viena šeima.
! Inžinierius, žmona dailininkė. Ativažiavo ta pora į mūsų 
miestą, buvo gražiai savo brolių priimti, apdovanoti. Dar
bą tuoj surado inžinieriui. Solomanas Raštokas, kaip ir 
dera geram žydui, pasiūlė inžinieriui prisirašyti prie sina
gogos, kur jo ir tėvo vardai šviečia iš bronzinės lentos. In
žinierius iš Leningrado atsakęs, kad jam teksią pagalvoti, 
nes ne viena sinagoga... Inžinierius ir kiaulienos kotletus 
valgęs apsilaižydamas. Kaip Henris. Kuris Izraelyje Do
vydo karaliaus hotelyje i? pat ryto užsakęs kiaušinių su 
lašiniais. Solomanas šito niekad nedovanos bet kokiam sa
vo tautiečiui, o čia?... Vienas gal tikras komunistas, iš pa
ties Leningrado, antras iš Vokietijos, kurioje išaugo Hit
leris...

Pūga siaučia už mūsų trobeliūkuės sienų. Kaip ir 
mūsų Solomanas, apsilikęs nakvynei.

"Brilijantinės smegenys“, "politinis genijus“! Rado 
ką kelti ant šakių! Egoistas, galbėtroška!“ Solomanas 
nusispiauna ant grindų ir batu patrina. "Padirbo jam 
taksų mokėtojų pinigais armabilą, kulka neperšaunamą, 
du lėktų vai-milžinai: vienam skraido "brilijantinės sme
genys“, kitam lėktuve—penkios dešimtys "body guards“.
Ir automobilis plieninis. Istorija tokių "cūdų“ nežino!

v. , ‘ į tikėtis, kad ji nebus pamirš-
Solomanas zmo. Jis turi draugų Nevv Yorke, sionistų Į jr kitose kolonijose.

sostinėje, jis turi tokių pat Vašingtone. Solomanas — sio
nistas, ir jis tuo didžiuojasi. Ir mudu su Tedeuiu didžiuo
jamės. Ne kiekviena bakūžė pakrūmėje gali turėti savo 
Solomaną ir dar sionistą. Ant tos mūsų šlovės užpilam 
po stikliuką. Siūlo Tedeušas Solomanui, bet žinau — ne 
Solc-manui Four Roses. Jis, greit išnėręs, atsineša gels
vą butelį. Pašildęs butelį delnais, jis užsiverčia: "Aš čia (
savo peisakufką“. Mums, žinoma, nesiūlo. Tris kartus: J? skelbia konkursą parasy 
užsivertęs iš delnais pašildyto butelio, Solomanas butelį u rcmanul 
pastato prie durų, lyg greitam išėjimui. Ir patylomis, prie
mudviejų pasilenkęs, tarė: "Paminėsit mane, Solomaną 
Raštcką, paminėsit: niekas taip nenuvarė nuo kojų mūsų 
vargšių valstybių kaip Henris. Jis nieko nemylėjo, nieko 
brangaus jis neturi... Jis turi savo mylimą kaili ir geriau
sią jo draugą — auksą. Tai mūsų laikų Saidokas... Pami
nėsite..., kai ši šalis pamatys savo grabą... ten pats di
džiausias cviekas bus Henrio. Pamatysite! Paminėsite.“

Solomanas atsisėda. Greit pakyla ir, nespėjęs delnu 
pašildyti, tris kartus užsiverčia peisakufkos...

Už lango ūžauja audra. Ne — pūga. Rūsti, grėsli 
pūga.

. Jūsų
Jurgis Jeronimas Jr.

ALTOS INFORMACIJA
Lietuva atstovų rūmuose 

Washingtone
į Blintfrubas ir kun. Juozas

Prunskis Washingtone tu
rėjo pasikalbėjimus Lietu
vos reikalais su atstovu rū
mų pirmininku T. O’Neill, 
kongresmanais E. Derwins-

Lietuvos nerpSklausomy- 
bes atkūrimo minėjimas at
stovu rūmuose Washingtone
kovo 31 d. praėjo su gražiu kiu, J. Blanchard ir kt. 
pasisekimu. Iškeldami da
bartinę priespaudą Lietuvo
je, pabrėždami Lietuvos 
teises į laisvę bei skelbdami
JAV prielankumą Lietuvos) Kongresas rūpinasi pla- 
nepriklausomybei, kalbas čiau surinkti medžiagą pa-

Senatai ir Belgrado 
konferencija

pasakė 14 senatorių. Įtarimams Helsinkio konfe-

nis centras, kurio įkūrimą 
paremiantiems aukomis Al
tą bus dėkinga.

Pranešė Lietuvai

•Amerikos Balsas plačiai 
pranešė Lietuves žmonėms 
apie Lietuvos nepriklauso- Į 
mybės atkūrimo minėjimą 
atstovų rūmuose Washing- 
tone, kuris įvyko kovo 31 d. 
Taip pat transliacijai buvo 
surengtas radijo pasikalbė
jimas su Altos vicepirm. T. 
Blinstrubu apie Altos veik
lą ir Lietuves laisvinimo pa
stangas.

Kalantos sukaktis

Gegužės 14 d. sueina o 
metų sukaktis, kaip Romas 
Kalanta žuvo liepsnose, 
šaukdamas "Laisvės Lietu
vai“, ir Kaune įvyko milži
niškos jaunimo demonstra
cijos, keldamos tą patį lais
vės šūkį.

R. Kalantos sukaktis bus 
minima Chicagoje. Keikia

DZŪKŲ DRAUGIJOS 

KONKURSAS

Susirūpinusi 
lietuviškosios 
tūrinį kraitį, Dzūkų draugi

pi aturtinti 
kul-įseivijos

Romano fonas būtų gra
žiosios Dainavos šalies da
lyvavimas Lietuves laistės, 
kultūros bei lietuviškų pa
pročių plotmėje.

Romano apimris — bent 
300 puslapių.

Premija — 81,500.00.
Romaną, pasirašytą sla

pyvardžiu ir įdėjus atskira
me vokei vie savo tikrą pa
vardę, adresą bei telefoną, 

Įitsiųsti iki 1978 metų gegu
žės 1 dienos šiuo adresu: 
Dzūkų draugijos konkursas

2345 West 56? h Street 
Chicago, III. 60636 

Konkurso vertinimo ko 
misija bus paskelbta vėliau

CLEVELAND, OHIO 

J. Dagio paroda

Jau sekančią dieną kon-į rencijos nutarimų vykdymo Ljetu 
gresmanų kalbos buvo iš- reikalais. Šen. Robert Dole,! * ų‘ 
pausdintos Congressional ■ vadovaująs senąto komisi-,

Record, kurio 
50,000.

Altos atstovai lankė 
kongresmanus

Altos vicepirm. Teodoras

recenziją, 
pasirašytą J.G. Recenzijoje 
teisingai pastebėta, kad 
Smetonos kalbų rinkinys 
mūsų visuomenės buvo su
tiktas "gana abejingai“. 
"Nesukėlė jis polemikos, 
bet nesukėlė ir didesnio su
sidomėjimo“.

Kad nesukėlė jis polemi
kos, dėl to J.G. net džiau
giasi. Atrodo, kad polemi
kos jis nelinkęs laikyti di
džiai vertingu ar skatinti
nu reiškiniu. Tačiau jis ap
gailestauja. kad knyga ne
susilaukė didesnio susido-

, mos, taigi ji 
liberalinėms

Daug kartų pasisakoma 
prieš demokratines partijas, 
bet savoji partija, būtent, 
tautininkų sąjunga, nelaiko
ma partija: "Ji vertina rei
kalus ne iš dalies, o iš visu- 

iuo atžvilgiu 
partijoms ne

keftikurentas, o antipodas“ 
(84). O pats pagrindinis — 
"ir tai svarbiausias skirtas“ 
— tautininkų sąjungos nuo 
partijų yra tas, kad ji yra 
"talkininkė vyriausybei, ei
nančiai tautinės vienybės 
gairėmis“, kad "ji pasiduo
da valstybės Vado ir tam 
tikrais atvejais jos skirtų jai 
vadų sprendimams“, kad 
joje vvriauja "autoritetinė 
santvarka**. Todėl tautinin
kų saiunga, "ar ją kas par-

.... ... tija laikytų“, yra organiza-
mejimo, kurio ji esanti tik- cjja, ,kurj naįj „politiškai
rai verta.

Ji to verta, "nes daugiau 
_ ! ar mažiau ji dokumentuoja, 

kaip į to meto problemas 
žvelgė (ar prieš jas užmer
kė akis) respublikos prezi
dentas, kuris jautėsi esąs ir 
tautos vadas. Istoriniu žvil
giu tai lygiai visus domina 
— ir to režimo šalininkus, ir 
jo priešininlkus. Nepriklau
somos Lietuvos istorinių 
studijų itin stokojame, 
griežčiau tariant, visai netu
rime. šis rinkinys bus vienas 
šaltinių tiems, kurie ši mūsų 
istorijos tarpsnį studijuos“.

Pripažindamas, kad "daug 
kiltų klausimų dėl paskuti
nio respublikos prezidento 
pasirinkto kelio tautai va
dovauti“, recenzentas J.G. 
tačiau įspėja, kad "dabar 

I tai objektas nebe polemi- 
’ kai, bet isterinei to laikotar- 
pio analizei. Ir šio rinkinio 
parengėjai, ir jo leidėjai at-. 
liko naudingą darbą. Ypač 11 
tai nelengvas darbas buvo 
T . Sabaliūnui, iš įvairių bib
liotekų išžvejojusiam visą 
šio rinkinio medžiagą“.

D.L.K. Birutės d-jos sky
rius balandžio 23-24 dieno
mis D.M.N.P. parapijos sa
lėje (Neff Rd.) rengia lie
tuvių skulptoriaus Jokūbo 
Dagio kūrinių parodą. Pir
mą diena ji atidaryta vaka- 

*! re nuo 7 iki 9 vai., o antrąją 
dieną nuo 11 iki 4 vai. po

tiražas yra jai, kuri rūpinasi rinkimu 
medžiagos tuo klausimu, y-f. 
ra sudaręs etninių grupių į

Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

Su šiuo įvertinimu žodis į 
žodį sutinkame.

* * *
Sutinkame ir su recenzen

te pastabomis apie patį kny
gos turinį. Glaustai, įžval
giai ir su deramu kritiškumu
J.G. išryškina tam tikrą 
Antano Smetonos pasisaky
mų esminę giją. Norėtume 
šičia pacituoti ilgesnę tos 
recenzijos ištrauką:

"Visose kalbose aidi vie
na pagrindinė mintis: auto
ritetinio režimo grindimas 
tautine vienybe. "Demokra
tizmas“ Vis kritikuojamas. 
Kritikuojamos ir partijos. 
Vienoj kalboj jaunalietu
viams netgi taip nukalba
ma : jaunalietuviai turi prie
šų "iš dešinės ir iš kairės“, 
būtent, "pradėjus komunis
tais ir baigiant šeiminėmis 
partijomis“ (39). Lyg jau 
nebūtų buvę skirtumo tarp 
šių dviejų "priešų“! Norin
tiems Lietuvoj grįžimo į de
mokratinę santvarką taiptarybą Helsinkio susitarimų Senatvė yra tironas, kuris,

auklėjasi“ ir kuri "auklėja 
visuomene tautinės vienybės 
idealui“ (visos citatos iš p. 
84).

Suprantama, būdamas to
kių įsitikinimų, prezidentas 
neturėjo nieko daugiau tau
tai pasakyti, kaip raginti ją 
"pasitikėti laivo kapitonu, 
jo vairininku nei ir tada, 
kai. 1938, metų pabaigoj 
drumstėsi tarptautinės poli
tikos dangus.“. "Tad ir da
bar, kai visas pasaulis ne
rimsta, kai niekur nėra tikro 
rytojaus, reikia visiems at
siminti, kad audros metu 
tenka būti savo laive kant
riems, ramiems ir pasitikė
ti jo vairininku“ (134). Tą 
patį jis kartoto ir tada, kai 
iau II pasaulinis karas pra
sidėjo: "Reikia pasitikėti 
lai>vo kapitonu, jo vairinin
ku... Atsidėkite vien tais, 
kurie stovi prie valstybės 
vairo... Taigi būkite ramūs 

ūs!“ (143). Jeigu
jau 1935 m. pats preziden
tas turėjo pripažinti, kad 
"daug kas“ nepasitiki jo au
toritetiniu režimu, juo la
biau '-is neoasitikėiimas bu
vo išaugęs vėlesniais metais. 
Anksčiau cituotieji prezi
dento svarstymai apie tauti
ninkų sąjungos skirtumą 
nuo demokratinių partijų, 
dėstyti šios saiungos 1940 
sausio 5 suvažiavime, grei
čiau tik liudijo tai, kad vis 
«keibiamoii tautinė vieny
bė tikrovėje nesikiiniio kaip 
tik dėl tokio jos grindimo 
viena politine srove. Tokio
mis aplinkybėmis vargu ar 
tauta buvo parengta ją lau
kiančiam likimui.“

Nuolatinis Antano Sme
tonos pasisakymas, kad 
valstybės esanti laivas, o jis 
pats — to laive kapitonas, 
turėjo ir kitą nelemtą pusę. 
Nes kai vos tą laivą užtvin
dė okupacijos audra,prez. 
Smetona juk pats pirmas iš 
jo išslinko, o juk pagal seną 
tradiciją iš skęstančio laivo 
pirma bėga ne kapitonas... 
nas. Kapitonas savo kailį 
gelbsti paskutinis...

Nekritikuoju čia prez. A. 
Smetonos ankstyvo iš Lietu- 

(Nukelta į 3 psl.)
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{Okupuotoje Lietuvoje Į

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

” Altorių šešėly“ vengriškai

Vinco Mykolaičio - Putino 
romanas “Altorių šešėlyje“' 
neseniai išėjo vengrų kalba.

Vengrų kritika ji vertina
palankiai.

Mirė Stepas Jukna

Kovo 28 d. Vilniuje mirė 
aktorius Stepas Jukna, gi
męs 1910 Raseiniuos. Velio
nis vaidino Šiaulių, Klaipė
dos ir Kauno dramas teat
ruose, o nuo 1940 m. iki-pa- 
skutiniųjų dienų — Vilniaus 
valstybiniame akademinia
me teatre. Be to„ jis yra da
lyvavęs ir lietuviškų filmų 
pastatymuose.

Per 45 darbo metus velio
nis yra sukūręs daugiau nei 
100 Įsimintinų vaidmenų.

50 m. sukakties proga, su
teiktas nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardas.

Mirė R. Tuinpa

Kovo 23 d. Kaune, eida
mas 50-sius metus, staiga 
mirė Kauno- dramos teat-Į 
ro direktorius Romualdas' 
Tumpa.

Velionis buvo baigęs te
atro meno institutą Maskvo
je, nuo 1952 m. vaidino 
Kauno dramos teatre, o nuo 
1962 m. buvo paskirtas jo 
direktoriumi.

Apdovanojo V. Zenkevičių

Tariamam Lietuvos užsie
nio reikalų ministrui Vytau
tui Zenkevičiui, jo amžiaus i

BOSTONIEČIŲ AUKOS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
59-sios sukakties minėjime 
vasario 20 d. aukojo:

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-ja — $200.

X.Y. — $60.
Eugenija ir Vytautas Ras- 

toniai — $50.
Petras Paliulis — $30.
Po $25: A. Astravas, An

tanas Bartašiūnas, Alek
sandras Čaplikas, Lietuvių 
Darbininkų d-jos skyrius, 
Nora ir Aleksandras G r iauz- 
dės, Julija Leščinskienė, 
Genė ir Bronius Mikonisi, 
Kennebunkporto pranciš
konai ir Jackus Sonda.

Po $20: Ona ir Kazys A- 
domaičiai, Aldona And- 
riušienė, Marija ir Henrikas 
Gineičiai, Petronėlė ir Pet
ras Grinkevičiai, Genovaitė 
Meiliūnienė, M. Mockapet- 
ris, E. ir P. Račkauskai, Te
resė Stankūnaitė, Karolis 
Vasiliauskas, Jonas Venc
kus, Ona Vilėniškienė, Vla
das iš So. Bostono ir Povi
las Žičkus.

Po $15: Stasiys Griežė-Jur- 
gelevičius, Petras Navazels- 
kis, Seimą Petružienė, Povi
las Plikšnys, E. ir K. Sima
navičiai, Irena Steponavičie
nė ir Juozas Vembrė.

Po $10: J. ir P. Ambra
ziejai, Ona Apanavičienė, 
V. Andriukonis, K. ir V. 
Aukštikalniai, Pranas Aver
ka, Danielius Averka. Pet
ras Bliumas, kun. Antanas 
Baltrušūnas, A. ir S. Baltu- 
šiai, Henrikas Čepas. Kos
tas Dūda, Monika Giedrai-

PAVOJAI 'RETORIKOJ
(Atkelta iš 2-ro puslapio) į

i

vos pasitraukimo. Seniau ■ 
galvojau, kad tas pasitrau
kimas — gėdingas. Tdčiau 
po ilgų kalbų su kai kuriais 
istorikais savo nuomonę pa
keičiau. Dabar sutinku su 
tautininkais, kad tuo atve
ju prezidento pasielgta tiks
lingai.

Bet užtat reikėjo jam bū
ti atsargesniam savo pareiš
kimuose vartojamų retori
nių figūrų atžvilgiu. Palyd-i 
nimai ir sugretinimai turi 
savo vidinę logiką. Kas ly
ginasi su kapitonu, tebūnie 
atsargus, kari vėlesniu savo 
elgesiu to palyginimo švie
soje nepasirodytų kaip nors 
kitaip.

tytė, Dzidas Giedraitis, S. 
Goštautas, Felicija Grenda- 
lytė, Antanas Gustaitis, Ly- 
dija Herbstaitė, Ona Ivaš- 
kienė, P. Janavičius, Juozas 
Januškevičius, Irena ir Ra- 

• mūnas Kalvaičiai, A. Ka
mantauskas, Juozas Kapo
čius, Felicija Karosienė, 
Stasys Kazlas, Danutė ir 
Andriukas Keturakiai, Čes
lovas Kiliulis, J. ir S. Kon- 
tautai. V. Kuodys, J. Lap
inskas, M. ir L. Lendrai- 
čiai, J. ir V. Lendraičiai, F. 
Leščinskas, Vilija Leščins
kaitė, Stasys Liepas, Lietu
vos Vyčių 17 kuopa, Kazys 
Merkis, Povilas Nikolskis, 
Milda Norkūnienė, Bronius j 
Paliulis, Juozapas Petraus
kas, Albertas Puskepalaitis, 
Petrė ir Juozas Renteliai, 
Stanislovas Sakalauskas, S. 
L.A. 365 kuopa, Irena Siru- 
tavičienė, K. Skrupskelis, 
Juozas Stašaitis, Kajetonas 
Šidlauskas, M. Vaitkevičie
nė, Jenas Valentukevičius, 
Petronėlė ir Jonas Verbic
kai, Steponas Kiliulis, Irena 
Sirutavičiūtė, X ir X.

' klubas ir Gladvs ir dr. Jo
seph Mikaloniai.

E. Kačinskienė — $6.
Fo $5: T. Bogušas, E. 

Čaplikienė, S. Griganavi- 
čius, P. Jakulienė, kun. A. 
Janiūnas, P. Kalvaitienė, A. 
Lileikis, J. Liutikonis, B. 
Maitinkienė, L. Masiliūnas, 
J. Matjoškienė, A. Mockie
nė. D. Mučinskienė, M. Ma- ‘ 
tuzaitė, J. Oivirka, J. Paku-; 
lis, V. Panoras, J. Skabei- 
kienė, J. Sabalevičius, A. 
Šeduikis, B. Šakenienė, L. 
Švelnis, J. Vizbaras, A. Va
kauzienė, F. Zaleckas, E.

: žižniauskienė, X. 
i A. ir S. Račiai — $4.
Po $3: Verbickai, E. Juciu- 
tė ir X.

Po $2: M. Žirolienė ir J.
Jarais.

8 aukojo po $1.
Viso labo surinkta $1,656.

I - tos sumos Amerikos Lie
tuvių Tarybai — $1,269. 
Tautos Fondui-Vlikui — $ 
264 ir Lietuvių Bendruome
nei - $123.

Sandariečių aukos

Sandaros 7 kuopa atski
rai susinko iš savo narių A- 
merikos Lietuvių Tarybai 

i $940 ir juos Įteikė Altos sky- 
į riui. šitą sumą sudėjo šie 
sandariečiai •

Jadvyga Tumavičienė — 
$200.

Casse ir Steponas Jane- 
liūnai — $120.

Po $100: Sandaros kuopa 
iš savo iždo, Aleksandras ir 
Eleonora Čaplikai, Eleono
ra Čaplikienė ir Gladys, 
Mikalonienė • Norkūnaitė 
savo tėvų Norimų prisimini
mui.

Po $50: Sandaros Moterų 
klubas, Gladys ir dr. Joseph 
Mikaloniai.

Po $25: Jonas Jonaitis,, 
Stasys Naudžiūnas, Ona ir 
Antanas Andriuloniai.

Po $10: Antanina Kruo- 
pienė, Julija Martinienė, 
Aleksandra ir Alfonsas Bai- 
kos, Bronius Bajerčius, Jane 
ir Vladas Bajerčiai, Feliksas 
Aidukonis, Marija ir Jurgis 
Jurėnai, Vincė Žukevičienė, 
Elena Saimdnienė, Marty
nas Dabkus, Valentina ir 
Steponas Minkai, Juozas 
Lekys ir Algirdas Budrec
kis.

Po $5: Elen Ruth, Kazys 
Adams ir Juigis Kruopas.

Inžinierių aukos

Bostono inžinieriai savo 
susirinkime surinko ir pa
siuntė kam priklauso iš viso 
$1,577. Iš tos sumos Ameri
kos Lietuvių Tarybai—$312, 
Vlikui • Tautos Fondui — 
$900, Liet. Bendruomenei— 
$350 ir Rezoliucijoms remti 
komitetui — $15.

Minėtą sumą suaukojo šie 
inžinieriai:

Jonas Vasys — $140.
Po $100: Juozas Rasys ir 

Juozas Stašaitis.
Bronius Galinis — $82.
Po $50: Jurgis Gimbutas, 

Vytautas Izbickas, Antanas 
Kriščiūnas, Viktoras Kubi
lius, Bronius Makatis, Čes
lovas Mickūnas, Leonas Ru- 
džiūnas, Juozas Vaičjurgis, 
Algis Vasys, Brutenis Vei
tas, Romas Veitas ir Vytau
tas Žiaugra.

Po $40: Jonas Čereška, 
Jeronimas Dabrila, Kęstutis 
Devenis ir Jurgis Štuopis.

Kazys Barūnas — $35.
Po $30: Edmundas Cibas, 

Antanas Girnius, Jonas Mi
kalauskas ir Donatas Šatas.

Po $25: Romas Budreika, 
JuoząjJDačys, Dalia Ivaš- 
kienė, Juozas Kuncaitis, 
Eugenijus Manys, Kostas 
Nenortas, Marius Žiaugra ir 
Vladas Senuta.

Apolinaras Treinys—$20.
Po $20: Jurgis Balčiūnas 

ir Aleksandras Lapšys.

Tautos Fondo Įgaliotinių 

surinktos aukos

Tautos Fondas turi Bosto
ne du Įgaliotinius, kurie Va
sario 16 proga surinko:

Dr. Petras Kaladė—$245 
ir Antanas Januška— $235.

Per dr. P. Kaladę aukojo: 
dr. P. Kaladė — $50; 
po $25: dr. Ju Kuodis, A. 

Keturakis, A. Kruopis ir Br. 
Paliulis:

pc- $20: J. škudzinskienė' 
ir Ant. Mažiulis;

po $ 10: E. Juciūtė, T. 
Bogušienė, dr. J. Girnius ir 
K. Šimėnas;

po $5: K. Merkys, B. Mar- 
iinkienė ir R. Petronienė.

Per A. Janušką aukojo: 
po $30: M. St. Lūšiai, A. 

J. Starinskai ir A. A. Janus- 
kos;

po $25: L. ir E. Waingor- 
tinai ir Baltic Insurance A- 
gencv;

po $20: S. Augonis ir A. 
ir J. Šilimai;

po $15: S. Šmitienė ir B. 
ir A. Monkevičiai:

po $10: H. Čepas ir T. 
Alukonis;

Tikrai pavyzdinga

Marija Keblinskaitė

se. Dėl to ji norėtų, kad 
Jimmy Carter tai žinotų, 
kad susitarimas nėra vykdo
mas. Sovietai nori galutinai

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Fondas turi dau
giau kaip 4,000 narių, kurie 
iki šių metų sausio 1 d. su
dėjo $1,301,976. Iš 1976 m. 
pelno lietuvų kultūros, švie-sunaikinti Lietuvos kultūrą tim0 ir mokg]o reika]ams 
paskirta $49,000.

Nuo pat pradžios iki šių

ir jos žmones, ir aš esu tik 
ra, kad jie tą pat daro Esti 
joje, Latvijoje ir Čekoslova
kijoje“, kalbėjo toliau su 
prezidentu M. Keblinskaitė, 
kuri buvo nusistačiusi ir ži
nojo, kad Į Washingtoną ji 
vyksta daugiau, negu stebė
ti valdžios Įstaigų darbo,“— 
pažymi reporteris Jon A. į 
Towne. i

gali Įgalioti kitą asmenj. 
Tos dienos vakare bus

Dainavos sambūrio muziki
nio veikalo “Kūlgrinda“ 
premjera. Suvažiavimo da
lyviai turės progą, jei norės, 
ši spektaklĮ pamatyti.

metu iš pelno jau išskirstyta i 
$410,862.

Narių visuotinis suvažia
vimas šaukiamas gegužės 7 
dieną Chicagoje. Nariai, ku
rie patys negali dalyvauti,

NAUJAS ROMANAS
Ką tik išėjo Petronėlės 

Įima gauti Keleivyje. Joa
Orintaitės parašyt95*ftwna- 
nas Erelių kuorai, 384 psl., 
kaina $8.00.

“Vaikai paimami iš tėvų 
ir perauklėjami mylėti tik 

Marytė J. Keoiinskaite, savo valdžią, nutraukianti

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS

trečios Kartos čia gimusi lie
tuvaitė iš N. Giaitcno, prie 
VVorce&teiio, Mass., VVor
cesterio Akademijos stu
dentė, mokyklos draugų va
dinama “mirtinai pavojin
ga lietuvaite“ buvo viena iš 
dviejų, parinktų Massachu
setts valstijos 104 amerikie
čių studenčių, kurios kovo 
mėnesyje buvo parinktos iš 
visos Amerikos vizituoti sos
tinę Washingtoną pagal nu
statytą senato programą.

Kelionę finansavo Wil- 
liam Randolph Hearst Foun
dation, kuri aprūpina kiek
vieną parinktą studentę $ 
1,500 stipendija ir vienos 
savaitės kelione Į Washing- 
toną susipažinti su valstybės 
Įstaigų darbu.

Lydėjęs grupę “Worces- 
ter Telegram“ štabo repor
teris Jon Towne kovo 12 
d. minimame laikraštyje

ryšius su savo šeima. Žmo
nės laukė ir laukė gauti au
dienciją pas prezidentą For
dą, kuris pasirašė Helsin
kio susitarimą, kad galėtų' 
išaiškinti rreilkalą. Mes nu
sprendėme iš naujo pradėti 
su nauja administracija. 
Lietuva“, kalbėjo toliau 
Keblinskaitė, “greitai pada
rytų didelę pažangą ir pa
siektų Jungtinių Amerikos 
Valstybių lygio ekonominė
je ir technologinėj esrityje, 
jeigu ji galėtų atsikratyti 
Sovietų Sąjungos valdžios. 
Aš galvoju, kad žmonės ma
no amžiaus turėtų daugiau 
domėtis savo tautine kultū
ra, ir aš bandau juos dau
giau sudominti mūsų tauti
ne kilme.“

Jos tėvai, Keblinskaį yra 
gimę Amerikoje. Tačiau se
neliai atvykę iš Lietuvos, ir

taip 7pra^"Marijo7"Keb.,lMaiija į™. tenTzd^g F™-'- 
linskaitės pasikalbėjimą suĮ Mai įja Keblinskaitė •
prezidentu Jimmiu Carte- ’cĮar.pa?J,I?r90’ka^P I1'^’ 
rju. ; ncija A. Vinchesi iš Melro-

"Marija J- Keblinskaitė antra Massachusetts de- 
nebuvo pam iriasi savo etni- egate- būvo . lengvai at
neš kilmės, kada ji vizitavo stumtos. gaslraa?™%
Jimmį Carteri Baltuosiuosei ^natonum Ed'vard M. Ken- 
Rūmuose. Ji dėvėjo tradici-j ne*b- Pasimatymas su juo 
nius lietuvaitės tautinius rū-inebuv0 to1? nuoširdus kaip 
bus, irtai atkreipė preziden-ig" senatorium Edvvard W.
to dėmesį. Prezidentas ją T. baI1FePas!kaIi?e;

paklausė, kokiai grupei ji; -'Im^ ‘iaI keblinskaitė. 
atstovauja, dėvėdama to-Į Mūsų akademinis jauni
kius puošnius rūbus? “Aš'mas turi daug progų iškelti 
pasakiau, kad jis darytų ką Lietuvos reikalus Amerikos 
nors Helsinkio susitarimui, visuomenei, jeigu juose lie- 
įgyvendinti“, sakė Kėblins- j tuviška sąmonė yra išugdy- 
kaitė. | ta patriotiškai nusiteikusių į

Carteris jai atsakė, kad! tėvelių. Šviesus pavyzdys 
jis žinąs apie susitarimą,. yra Keblinskų šeima iš N. 
kurio tikslas pagerinti žmo-! Graftono, Mass. Jų dukros 
gaus teises sovietų bloko i Marijos drąsus ir ambasa- 
kraštuose. Jis, sakė, žinąs ’ doriškas prisistatymas vals- 
apie žmonių bėgimą iš ten i. tybės prezidentui turėtų bū- 
čia. Į ti sektinas pavyzdys visam

“Helsinkio sutartis, 1974 į lietuvių kilmės jaunimui, 
m. pasirašyta Jungtinių A-j
merikos Valstybių ir nepai- Sūduvas — - ■ ■ - -

soma Sovietų Sąjungos“, 'ooooooo&aooooooooooooooooooooooooooooooo 
kalbėjo toliau M. Kėblins-į
kaitė. “Jeigu susitarimas bū- j 
tų vykdomas, tai jis apsan-' 
gotų žmogaus teises ir reli
gijos laisvę Lietuvoje ir ki
tuose sovietų bloko kraštuo- 

«ouooou&. -jososoooooaoooeo

Br. Povilavičius — $5.
Jei kas labiau susidomės, i 

tas galės ir pats suskaičiuo-! 
ti, kad iš viso suaukota: A-j 
merikos Lietuvių Taiybai ’ 
$2,521, Vlikui - Tautos Fon- i 
dui — $1,644, Liet. Bend
ruomenei — $473 ir Rezo-į 
liucijų komisijai — $15.

Tuo būriu Vasario 16 pro
ga bostoniečiai suaukojo 
$4,653.

t
Nėra abejonės, kad yra ir i 

tokių, kurie patys vieni savo Į 
auką pasiuntė tai ar kitai j 
organizacijai, bet tos sumos’ 
sužinoti šiuo metu negali-Į

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

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

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

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

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

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

* Įsirašyti Į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje yra 
dabar geriausias laikas.

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

* Apdrauda pradės galioti nuo sekančio mėnesio 
pirmosios dienos, kai SLA Centras jūsų aplikaciją bus 
aprobavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesinius arba me
tinius mokesčius.

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

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

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704 
s Tel. (813) -894-6911 ’

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

Vilnius

OURS & II RAVEL JLNC,

ma. ’
Kitą kartą tas aukas dar; 

panagrinėsime. i

i

/ z
141 L1NDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 (6171 237-5502 

Mūsų atstovas Miamy, Fla., Anthony Vaima, 

tel.: 305—864-3586

1 9 77 METŲ KELIONES

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į:

• LIETUVĄ 
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
• RUSIJĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą — šeš ios naktys Vilniuje, viena diena Kaune
Balandžio 14-21 d..................$829 Rugsėjo 16-23 d............................$829
Gegužės 5 12 d.......................$829 Rugsėjo 27-spalio 4 d................. $829
Gegužės 12-19 d. ............. $829Spalio 6-13 d.............................. $829

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją, Bavariją (Vokietiją)
Šešios naktys Vilniuje, trys naktys Vienoje, keturios naktys Miunchene:

Gegužės 20-birželio 3 d... $1079 Liepos 7-21 d........................... $1199
Birželio 16-30 d.................... $1199 Liepos 14-28 d...................... $1199

Rugpiūčio 11-25 d.........$1199
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AR KAS NORS APIE TAI RIMTAI PAGALVOJA?

Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tėvu

— Nėra jokio parėdko A- 
menkoje.

— Kaip tai nėra, tėve? 
Juk šitame krašte demokra
tiškiausia santvarka visame 
pasaulyje. Ir laisvė. Čia gali 
kalbėti, kas tau patinka, ga
li kritikuoti visą valdžią su 
pačiu prezidentu priešaky, 
gali laisvai keliauti po visą 
kraštą ir skelbti savo moks
lines ar politines pažiūras,

kelis mėnesius pasėdėję nė
ra už gerą pasilaikymą, bus 
išleisti ant parolės. O kokios 
tos džėlos Amerikoje? Ten 
geras pavalgymas, šiltos 
kvatieros ir visokie televi- 
ženai. Padabnai, kaip hote- 
lyje. Tai ko tiems razbai- 
ninkams kerinti? Su tokiu 
parėdku Amerika greitai 
prieis liepto galą.

— O ką tu, tėve, darytu-
nebijodamas patekti į kalė- mei, būdamas teisėju? 
jimą arba į beprotnamį,! — Aš, Maiki tiems viso- 
kaip esti bolševikinėje Ru-pkiems razbaininkėliams 
sijoje.

— Kad tu, Maiki, 
labai auk tai, o neįveizdi to,' 
kas kožną dieną klostosi ap 
link mus.

— Tai kas jau tekio įsidė 
mėtino mūsų kasdienybėje i SU 
vyksta ?

vagims prisūdyčiau po tokią 
šoki teržinės košės porciją, ko- 

1 kios katras bus užsislūžijęs.
— Tau atrodo, kad fizi

nės bausmės atgrasintų vi
sokius nusikaltėlius nuo blo-

darbų?
— Ekzekli, vaike! O ar

Ogi ta

M. Valiulaitis toki klausi
mą iškėlė savo skiltyje sau
sio 11d. Tuo reikalu ir aš 
noriu kukliai Įsiterpti.

Nenoriu kritikuoti Vliko, 
bet nuošiidžiai pritariu M. 
Valiulaieio i keltoms min
tims, liečiančioms Vliką su
darančias grupes.

Gyvendamas Vakarų Vo
kietijoje iš rankos Į burną, 
žinoma, neturiu laiko visų 
Vliką sudarančių grupių or
ganizacinę padėtį išstudi
juoti, bet, būdamas aktyvus 
vokiečių politinės partijos 
(SPD) narys, stebiu man 
rūpim iausią grupę ir priei
nu nuostabią išvadą: nors 
dar nesu vokiečių pilietis, 
tad dar negalįs niekur (vie
šoje, ne partijos pozicijoje) 
kandidatuoti, bet buvau vo
kiečių daug daugiau pagei
daujamas ir į politinį darbą 
kinkomas negu lietuvių!

Nors ir labai nenoromis, 
bet kyla mintis: nors lietu
vių politinėm grupėm prie
auglio trūksta, bet, atrodo, 
jos, ar bent esantieji repre
zentacinėse vietose, jo ne
nori.

Ir trečias pavojingas da
lykėlis — gimusiej i 
politikai.

Gyvenu Vokietijoje jau 
30 metų. Esu partijos narys 
15 metų. Kitus 15 metų klai
džiojau palaidas, ieškojau 
savo tako arba, geriau pa
sakius, kur aš priklausysiu 
(savo laiku ir Adenaueris 
mokėdavo žmones pavilio

KANADA 
Pabaltiečių vakaras

parlamente 1

ŠAULIŲ SĄJUNGOS KONKURSAS

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdyba 
skelbia konkursą straipsnio, 

Kovo 9 d. Kanados parla- kuriame būtų gvildenama: 
mento rūmuose įvyko penk- ■ šaulių idėja, jos reikšmė ir 
tasis pabaltiečių vakaras, j pritaikymas svetimuos kraš- 
kurio programą sudarė sve- tuos gyvenantiems lietu
čių priėmimas, br/nketas, j viams, šaulių organizacijos 
prakalbos ir koncertas. j įnašas tautinei gyvybei įš- 

• laikvti ir kovai už Lietuvos 
Priėmime dalyvavo per Išlaisvinimą. ir šaulių orga- 

20 senatorių, arti 50 kong-. nizacijos vieta lietuirių tau-j
ti). Bet po ilgų savęs egza-j resmanų, keli ministrai, judinėję veikloje, 
minavimų šiandien galiu; tarpe ir užsienio reikalų mi- 
pasakyti, kad politiškai ”esuj aistras. Jamisonas, senato

Autorius straipsnį pasi
rašo slapyvarde, o į atskirą 
užlipintą voką Įdeda tikrą 
pavardę, vardą ir adresą.

Konkurse dalyvavusių ir 
nelaimėjusių pavardės bus 
laikomos griežtoje paslap
tyje, bus skelbiamos tik lai
mėjusių pavardės. ;

Straipsnius vertins spe
ciali sudalyta komisija (bus

namie .

O tarp lietuvių teko pa
tirti, kad žmogus, panorėjęs 
priklausyti partinei draugi
jai, atėjęs sako: "Vyrai, aš 
baigiau universitetą, tad 
priimtkite imame“. Ir jam ati
duodamas tos organizacijos 
vairas.

Tad , va, 
skiitumas.

koks didelis

Antras dalykas — emig-.
tracinė ”liga“. Gyvenant e-1 _ v. •

I Ta pačia proga noriu pa
informuoti, kad kovo- 2 d.

migracijoje, paprastai ap
linkybės taip susiklosto, 
kad veiklos svoris koncent
ruojasi ne į kasdieninį ir 
kruopštų organizacinį dar
bą, o iš karto tiesiai į dau
giau reprezentacines viršū
nes. Na, o prieauglis gimsta 
juk tik iš darbo skruzdėlių! 
Tik per kruopštų kasdieninį 
darbą gali susidaryti natū-

ir ralį atranka, stipriausi ir ge
riausiai užsigrūdinę gali iš
kopti į viršų iki vadovau
jančių vietų.

do ir savo veiksmus vėliau 
grindžiau ne tavo bizūno 
baime, o savo paties sveiku- o-v .... 'tu atsimeni, kaip dar srelton-

bet ir dieną o-eri'&naPlu budamas’ buval Pa*!Plotu- 
eatsivažina he'no-!V0^es mano PVPk? ir Prisi' — Žiūrėk tu man! Savo 

protu! Bet mano senelis, 
kursai iš baudžiavos trečią 
dieną pabėgo, kursai pagau
tas į kaladę įkaltas buvo ir 
vė! pabėgo, kursai paskui su 
turku ir japonu mušėsi ir iki 
unteroficieriaus J'kilo, visa
da mums sakydavo, kad tik
tai rykštė yra žmogaus pro
to tėvas ir motina. Juk rykš
tė ar lazda net ir šuniui pro
tą įvaro. Taigi, būdamas sū- 
dž'a, įsakyčiau visiems bo- 
mėliams, katrie aprobavo- 
ia godotinus žmones, įkrės

karais,
žmonės neatsivažina be po-. , .
lieijos protekčioo iš bunio i l,rauk"l ,!,'k vlp
išeiti i stirta. !dren’ >r sirgai?

— Taip jau blogai nėra! — Atsimenu.
ir nebus tėve! : — O ar atsimeni, kaip,

1 dar pienburniu būdamas, iš 
, . 1 u’ mata1’ ai a'. ne',mano gyvatinės plėčkos iš- 

pasaKiau tau, kad tu nenei-. g-yi-i^į trečdalį stopo ir tris 
zi, kas aplink mūšų Bosto- (}įenas pagiriodamas ir de- 
ną darosi? ,Ana, va> anais jU(Mjamas paslikas gulėjai? 
metajs juodžiai iširau-į — Atsimenu ir to patyri

mo aš niekad neužmušiu. 
— Tai kas tave nuo tu vi-

kė iš armabilio baltą mer
gaitę, apipylė ją benzinu ir 
sudegino. Ir nė vienas tų
murderių nebuvo už tai nu-, par nej j pypkę, nei į gyva 
korotas. Pernai metais tų ■ fjnę nenorį n£ į§ tolo veizė 
pačių juodžių sekčene bu-i ^9
vo užpultas baltas žmogus,| 
jo armabilio langai plyto- j nusistatymas, 
mis i daužyti, durys islauž- i — Vaike, ne tavo tvirtas 
tos, o jis pats. ištrauktas ant; nusistatymas, o mano tvir- 
stikto ir akmenimis^ suskal-i įas bįZūno kotas tave nuo 
dvta galva dar ir šiandien.• maenumų visam amžiui 
guli paslikas, negalėdamas} atbaidė! Ar atsimeni, kaip 
prakalbėti. Į aš tau tada įkirtau į mink?-

— Tie žudikai dabar yra j tą vietą skersai, išilgai, istri-
teisiami, tėve. I žai ir dar skersai, kad net

— Ė-ė-ė, Maiki, kokia ko-i kelnės trūko?
ronę rie už tą razbaistvą , — Na, gal tavo tėviška
apturės? Bus nusūdyti ke- medicina kiek ir padėjo, kol 
Jiems metams džėlos, o ten, mano paties galva subren-

su ligų i'gvdė, a? Kodėl da-

ti tiek rykščių, kiek reikia. 
Toks yra mano tvirtas k< d jų kelnės raudonai už- 

silepsnotu. Ir liepčiau nu- 
keroti viešai visiems matant 
ir toje pačioje v ietoje, kur 
jie kokį zbitka padarė. O 
pc to liepčiau dar apcūgom 
i ausį įspausti tokį znoką, 
kt kiu farmeris savo kiaules 
at ženklina, kad visi i<? tolo

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p.Veronikos 
Jakušovien ės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga
GULF ASSOC. REAL ESTATE 

6705 Gulf Blvd.
St- Petersburg Beach, Florida 33707
TaL (813) 367-1791
Po darbo valandų — (813) 360-0744

_____ ________ 7 _____ Straipsnio pavadinimą
pirmininkė, valdančios par-, pasirenka pats autorius, 
tijos senato vadas, žymūs Tas pat§ autorius konkur- j 
diplomatai,, taip jų JAV, se gralį dalyvauti tik su vie- 
V. Vokietijos ambasadoriai,1 nu straipsniu.
Pabaltijo valstybių konsu-j -x.-i.-x-
lai, didžiosios spaudos at-.' —laipsnis turi būti ne il-į 
stovai ir kt. i gesms kaiP 12 malsinele ra- ’

'šytų (eilutę praleidžiant) j 
Iš kalbėjusiųjų pažymėti- puslapių.

nas žemės ūkio ministras; Premijuoti straipsniai busi
į Whelanas, kuris buvo pa- 
grindinis. Jis pabrėžė, kad 
pabaltiečiai yra is tų, kurie, • - tiaipsniai bus stengiama 
atvykę į Kanadą, ne tik pa-! atspausdinti Tremties 
tys gerai įsikūrė, bet ir daugį t. įmitę ar kitoje lietuvių 
prisidėjo prie Kanados pa-< . maudoje, 
žangos ir gerovės. Jis esąs! 
labai susidomėjęs lietuvių ■ 
kooperaciniais bankais, ku
rie saivo greitu išaugimu ga-;
Ii būti pavyzdys kitiems. Jis •

Šimtaprocentinio recepto, 
kaip reikėtų gelbėti mūsų 
politines grupes, neturiu, 
bet kam man, proletarui, 
dėl to sukti galvą?! Tegul 
pakvaršina savo galvas par
tijų pirmininkai ir univer
sitetus baigę garbingi žmo- savo ir visos vyriaausybės i 
nės. vardu sveikino pabaltiečius ■ 

įr linkėjo, kad jų siekimai' 
įsikūnytų.

Koncertą atlikę latvė, pa- 
grajusi arfa, ir Gina Čap- 
kauskienė, padainavusi 4 
lietuvių autorių dainas ir

V. Vokietijoj konstitucinis 
tribunolas 8 balsais už ir 1 
prieš pripažino, kad Vokie
tijos federalinė vyriausybė

■ kalta dėl pereitais metais į vieną ariją iš Donizetti ope- 
perdaug pasinaudotos infor- ros.
macinės įtakos balsavimams 
savo naudai paveikti.

Skundą iškėlė krikščionys 
demokratai. įdomu, kad da
bartinė vyriausybė darė tai, 

,kas buvo daroma ir tada, 
kai valdžia priklausė krikš
čionims demokratams.

Sprendimas liečia ne tik 
federalinių rinkimus. Jis tu
rės būtį taikomas ir valstijų 
rinkimams. O ten jų daugu
mos vyriausybes sudaro 
krikščionys demokratai, to
dėl teismo sprendimas var
žys ir juos.

Vyriausybė tą darbą vyk
dė, naudodama lėšas, kurios 
buvo skirtos gyventojų vie
šajai informacijai. Taigi at
eityje reikės laikytis ribos, 
kur baigiasi gyventojų in
formacija ir kur prasideda 
agitacija vyriausybę suda
rančių partijų naudai.

J. Petraitis
V. Vokietija

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.

Debesy* ir properšos, ro
te no razbainmko lenktųsi, j manas, parašė Petras Mel
T;.„ alp-nikas, 292 psl., aplankas

per daįi. v. O. Vitkau, kaina 
$6.00.

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

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
Rimas Černius, 75 pei., kai
na $2.50.

Amerikoje visi žulikai 
vieną naktį išnyktų.

— Tėve, šitaip žmones 
tę sdamas ir bausdamas, čia 
n eko gero nesulauktum. 
Žmogaus teisių gynėjai A- 
menkoje tave patį pasodin
tų į kalėjimą už žmonių 
k; nkinimą. Ir as pats prieš 
tekias laukines bausmes 
protestuočiau.

— Ir tu mane piketuo
tum? Vaike! Aš dar palauk
siu, kol tau pačiam bomai 
priplos nosį, ir tada su ta,- 

1 vim pasišnekėsiu. Pažiūrė* 
£ sim, ką tu tada sakysi!

Vakaro proga Kanados 
Pabaltiečių Federacija sa
vo garbės nario pažymėji
mus įteikė buvusiam užsie
nio reikalų ministrui parla
mento nariui Sharpui ir bu
vusiam daugiakultūrų rei- 

j kalų ministrui dr. Haida- 
szui, kurie pabaltiečiams y- 
ra nekartą padėję.

Tautiniam menui parėdy
ti buvo surengta paroda, 
kurioje lietuviai išstatė 30 
gintaro dirbinių, latviai — 
sidabro papuošalų, estai — 
meninių odos dirbinių.

L. Bendruomenės rinkimai

....Kanados Lietuvių Bend
ruomenės tarybos rinkimai 
bus gegužės 15 d. Taryba
renkama 3 metams...............

Aidas vyks į P. Ameriką

Hamiltono mergaičių cho- 
ras Aidas rugpiūčio 4 d. iš
vyks į P. Ameriką. Jis ap
lankys Argentiną, Urugva
jų, Braziliją, Kolumbiją ir 
Venecuelą. Tų kraštų lietu
viai jau laukia jo.

1974 m. Aidas labai sėk- į 
mingai koncertavo Europoj, i 
Nėra abejonės, kad jo kon
certai bus sėkmingi ir Pietų 
Amerikoje.

Lėšoms sutelkti, o jų rei
kia gana daug, Aidas rengia 
lietuvių menininkų paveiks
lu laimėjimą. Bilieto kaina 
tik $1.

Aukas siųsti ir bilietų pra
šyti galima šiuo adresu:

Aidas, 121 Rothsav Avė., 
Hamilton, Ont. L8M 3G3, 
Canada.

dy, Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida, 899 
psl., minkifcaia vię&eliais. 
kaina $6.00.

Ieškome knygos!

Gal kas galėtų parduoti 
ar dovanoti Keleiviui jo 
apie 1912 metus išleistą 
knygą "Naujausios ir viso
kios dainos“. Labai prašome 
atsiliepti.

Keleivio red.

paskelbta vėliau).

Skiriamos trys premijos: 
I-ji _ $150.00, II-ji — $ 
100.00 ir III-ji — $75.00.

Konkursinių straipsnių į- 
teikimo data 1977 m. biržeį 
lio 1 d.

Strainsnius siusti adresu:

ausdinami Tremties Tri- j 
e. Vertingi nepremijuo-.

Jonas Jasaitis,
7217 So. Francisco Avė., 

Chicago, III. 60629.
Konkuise kviečiami daly- 

auti ir šaulių sąjungai ne- 
priklausantieji, bet šaulių 
idėja ir veikla besidomin
tieji.

LŠST cv. inf.

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

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

VIENOS SAVAITĖS:

BALANDŽIO 6 — užpildyta
BALANDŽIO 27 — užpildyta
GEGUŽĖS 2 — Maskva 1, Vilnius 5. Maskva 1 nak

tis ..................................................... $842.00
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5} Maskva 1 nak

tis ..................................................... $842.00
GEGUŽĖS 12 — užpildyta
RUGSĖJO 21 —Leningradas 1, Vilniusa, Maskva 1 nak

tis .. ............................ $834.00
D VI ĖJŲ g A V AKI Ų :
GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1. Vilnius 5, Maskva 1 nak

tis; iš Vienos^? dienoms privačiu eks
kursiniu autobusu su nakvynėm Muen-

. chene, Heidelberge, laivu Rheino upe,
Koelne ir Amsterdame ..............$1125.00

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

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

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

RUGSĖJO 7 — Leningradas 1. Riga i, Vilnius 5. Mask
va 2, Helsinkis 1 naktis .... $1158.00

GRUODŽIO 21 — Leningradas 1. Vilnius 5, Riga 3. Mask
va 2. Helsinkis 1 naktis ............ $999.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
'Priešių grupių galima jungti- iš VISU KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

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

South Boston, Mass. G2127 
Telefonas: (617) 268-6764

Savininkė Aldona Adomonienė 

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

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tet 852-3665
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Vietinės žinios
„Motinos Lia vaidmeyje; 

debiutą, o gražiabalsė Prau
rimė Ragienė — dramatiš
kai lyrinis sopranas... Lia 
vaidmenyje jinai ryškiai 
atvaizdavo nepaguodžiamo 
sielvUrto prislėgtą motiną, 
raudančią paklydę"1 io sū
naus. Draminius išgyveni-

Solistė P/aurimė Ragiene

Balandžio 17 d. 3 tval. po 
pietų Lais. ės Varpo pava- 
tariniame koncerte So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jcs 
salėje turėsime progos pa
matyti ir išgirsti naują solis
tę, kuri gražiai reiškiasi ne 
tik lietuvių, bet tarp pat irimus vaizduojant, Praurimės 
amerikiečių visuomenėje. balsas 

Fraurimė Ragienė Į tįrpi ai

Nepaprastas koncertas

Š. m. balandžio 24 d. 3 
vai. po pietų Veterans Me- 

w į moliai Auditorium, Pro vi- 
1 dence, R.I., įvyks Čiurlionio 
ansamblio iš Clevelando 
koncertas.

(peršalimo trupu- 
kamuojamas) skambėjo

dol. asmeniui, jaunimui —J Seminaras amerikiečiams 
2.50 dol. Bilietų galima įsi-į , . .
gyti sekančiose įstaigose:
Keleivyje, šv. Petro parapi-i kultūrų
jc« klebonijoje, lietuviui
Enciklopedijoje, Ivas Real ‘Lilian Ivaškienė balan- 
Estate (pas H. Opą) ir So.:džio 6 d- ^an mokykloje

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu. 
merą tonų? O juk kiekvie 
na* naujas prenumeratoriui 
»ticr»na laikrašti

VARPAS

Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
Jame rašo Juozas Audėnas, 

. Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka
zys Karvelis, dT. Bronius 
Kazlas, Antanas Kučys, 
Mečys Mackevičius, Romu
aldas Spalis, Aleksandras 
Solženicinas ir kiti. Būtinai 
Įsigykite tą numeri. Kaina 
tik $3.50. Galite gauti Kelei
vyje.

ATOSTOGOS

PRANCIŠKONU 

VASARVIETĖJE 

KENNEBUNKPORTE, Me. 

Pranciškonai maloniai

Bostono Lietuvių Piliečių Bostone pravedė darbo 
Ta načia diena 10-30 vai ‘ d-joje (pas vedėja A. Šmi- seminarą (workshop), skn-j

ryto’ansamblis atliks'komp>)- Taip pat ju’ galima. u^uvv’kTkul"
A. Mikulskio sukurtas lietu- j gauti pasi. Nenortienę, tele- j 7^zintl su lietuvl>ka kul* 

viskas mi.ias šv. Kazimiero! tanas: 825-1832.
parapvos bažnyčioje, 350 j Pranešama, .kad į čiurlio- 
Smith St., Prrovidence, R.L’ niečių koncertą vyks specia- 

Susikūręs 1940 m. Vilnių- Į lūs autobusas nuo So. Bosto- 
je, nersikėlęs 1944 m. Vo-ina Lietuvių Piliečių d-jos 
kietijon, 1949 m. Amerikon, i namų. Autobusas išvyks 1 
Čiurlionio ansamblis yra be-j vai. popiet, o grįš 7 vai. vak.

Ta proga jaunoji Ivaškie-
nė, pati vislikai ne lietuviu kvie4ia visus lietuvius atos. 
kilmės, seminaristams na- . .■ ■ ______• v

Bilietas autobusu — 3.50
muzikos j giau, nei kaoaise operetėse. ‘ ir kanklių muzikos viene-idol. į abu galus.. Patariama 

k . klą, gilino dainavimo j Jos vaidyba nuoširdi, įtiki- • tas tremtyje. Šiuo metujisiautabusobilietątaippatįsi- 
dijas Chicagos konservą-į nanti. Žavi sceninė išvaiz- į buria 90 disciplinuotų atli-Į gyti iš anksto pas V. Jurgė- 

da..., balsas labai malonaus kėjų, kurie visi rengiamame Į lą, telefonu 268-1108.

lankė De’daug turtingiau ir spalvin- ne pats iškiliausias chorinės*(sopranas). Ji 
Paul universitete 
m
stu
talijoje pas garsiąją moky 
toją Sonią Sharnovą, o da tembro, nešantis, plačios
bar pastoviai dirba su mūsų apimties ir techniškai svei- 

soliste - — T- — ----1žinoma 
Izabele Motekaiten

Gvvendama
EI u-r aso, 

a v

koncerte pasirodys. Nuo! Prc-ga išgirsti toki iškilu 
nat pradžios iki šiai dienai J ir galingą ansamblį kaip

kilmės, seminaristams pa 
pasakojo epizodų iš Lietu
vos valstybės ir emigracijos 
istorijos, pademonstravo 
tautinių šokių filmą ir pra
vedė mamučių dažymo pra
tybas.

Seminaro kambarys buvo 
jos gražiai išpuoštas įvai
riais ir gausiais tautodailės,

pedagogeįkai išlygintas. Ji yra verta i čiurlioniečiams vadovauja;Čiurlionio pasitaiko itin re-{tautinių drabužių, gintaro 
io. {pirmaujančios vokalistės muz. Alfonsas Mikulskis, j tai. Todėl visi Naujosios J jr kitais eksponatais.

• y • , . čii+rMlriovvi 1- v+ni o,,_ ! A n ori r ine 1 i otnvi si i Vvipčl si m i :i pripažinimo — talentinga.
TėvasPoią Pr^Ra- <Lia vaidmenyje
1 e..a., »o . . Ka vjenjntelis priekaištas— nei

Kor.

Susirgo K. Barūnas

Šitokiam koncertui su- j Anglijos lietuviai kviečiami 
ruošti reikia daug finansi- ja oasinaudoti.

Koncerto rengėjai, Lithu-
giene koncertavo su simfo
niniu orkestru EI Paso mies
te, Los Cruses ir Conutillo, 
New Mexico miestuose, o 
taip pat giedojo įvairių reli
gijų bažnyčiose, visur susi- 
jaukdama didelio pasiseki
me ir aukšto įvertinimo. J

graži)
niu išteklių. Laimė, kad 
Rhode Island valstijos lietu anian Heritage

Kadangi šios apylinkės 
(District VI) vienosiose mo- 

Bicenten- kviklose mokosi daug lietu
viams iš -valdžios pasisekė, nial Committee of Rhode iviukų, toks jų mokytojų su-
i'kaulyti didele — keliu į Island, vra tikri, kad tai bus

Kai 1973 m. Lietuvių j^-į^ėje*

Sunkus širdies smūgis iš- 
! tiko inž. Kazį Barūną. Pa
guldytas Pįvmouth ligoni-

zuitu leidžiamas žurnalas!
* Lai kai Lietuviams“ savoj 
šventėje suorganizavo dvie- ’ 
jų kamerinių operų pastaty-J 
mą, tai Debussy operoje'
„Paklydėlis sūnus“ pagrin
dinę Lia partiją atliko sol.
Praurimė Ragienė.. Vėliau 
„Tėviškės žiburiai“ apie tą Plačiau parašysim kitą kan 
jos pasirodymą taip rašė: tą.

Linkime jam kuo 
čiausiai pasveikti.

grei-

Savotiškas studentų vakaras

Jis labai sėkmingai praė
jo valandžio 10 d. akvariu
mo Discavery laivo salėse.

Sandaros Moterų Klubas rengia 29-jį metinį 

BANKETĄ

NAŠLIU KARALIENEI PAGERBTI

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

(368 E. Broadvvay, So. Bostone)
Visi dalyviai bus gardžiai ir sočiai pavaišinti, gros 

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

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

Sandaros Moterų Klubas

r*ooex**soooc30ooooooooocooooooooeoQeoouoeuooooeoooooe^

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

*0000000 n n o n n——--------------------------------- -------—rrmnr

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. Vaitas
TeL 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiem* parduoti ar pirkti namus.

tūkstančiu dolerių — sub 
sidiįą. Tačiau vien tos vals
tybės paramos neužtenka. 
Reikia pajamų ir iš bilietu. 
Pagaliau iuk reikia ir erd
via sale užnildvti žmonėmis.

Bilietų kainos tokios: 5

j nepamirštama nuikies cho-
pažindinimas su jų tėvų 
folklorine kultūra buvo itin

rinės bei kanklių muzikos! naudingas. Šitokius semina
popietė.

Tik išmintingas prašo pa
tarimo, kvailas viską žino.

Indų priežodis

! rus ruošia 
nistracija.

mokyklų admi-

togauti jų vasarvietėje Ken
nebunkporte, Maine.

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

Nuo liepos 2 d. iki 16 d. ir 
nuo rugpiūčio 21 d. iki rug
sėjo 5 d. nuo kambarių duo
dama 20% nuolaida.

Prašoma registruotis iš 
i anksto.

Informacijai adresas: 
Vasarvietės vedėjas, Fran-

ciscan Monastery, Kenne-1 
bunkport, Maine, 04046.1 
Tek: (207) 967-2011.

(15) '

„GARSO BANGU“ 

PROGRAMA

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. „Sūduvos 
ta knvga

išleis-

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

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

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

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

AUKURAS

KALENDORIUS

Balandžio 17 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

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

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukšto salėje
į vaidins Balio Sruogos 3 veiksmų.lyrinę dramą

„PAVASARIO GIESMĖ“

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

(Ivas Estate, 545 E. Broadvay, So. Boston)
Visus maloniai kviečia atsilankyti

Bostono ateitininkai

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

Balandžio 17 d. — estų 
liaudies muzika ir džazas.

Balandžio 24 d. — lietu
vių estradinė muzika: dai
nuoja Janina Miščiukaitė, 
Nelė Paltinienė ir Ona Va
liukevičiūtė.Balandžio 23 d. 8 vai. vak.

' So. Bostono Lietuviu Pilie
čių d-jos salėje Bostono ir 
apylinkės sportininkų ir jų IEŠKO
rėmėjų vakaras.

Balandžio 24 d. 3 vai. po 
pietų Veterans' Memoriai 
Auditorium Providence, R.
I., Čiurlionio ansamblio iš

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadien:ais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. pc pietų. 

1 Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

Ieškomi buvę savisaugos 4 ba
taliono kareiviai, galintieji pa
liudyti. kad Jonas Petraitis nuo 
1942 m. sausio 2 d. priklausė į viškų knygų pasirinkimas, 
minėto bataliono I kuopos I bū-j Clevelando koncertas. Tą

1 pačią dieną 10 vai. ryto an-jriui, vėliau Ukrainoje bataliono 
štabo transporto būriui. Liudi
jimas reikalingas pensijos rei
kalu.

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

J. Petraitis. Saalestr. 25 
4236 Hamminkeln I 

W. Germanv

samblis giedos bažnyčioje.
v

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

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

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. SLA
{ DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR j 

ANGLIJĄ: 1

BALTIC
TOURS

{ 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. ’ 

Į
SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ: I

birželio 8-22 dienomis
1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija { 
i Kauną, 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — $1.276. J 
Į nurodytas kainas Įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone ir Pary-|

ziuje;
ekskursijos, lagamino pervežimas.

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 
rican ar kitais IATA lėktuvais.

į Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:
Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

arba
1-800—223-7420

(Prašyli „Pat“)
‘Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

DRAUinMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
S98 Bmadwav 

Se. Boston, Mass. 02127
Tek AN 8-1761

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų lamav** lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau ita^p SiOPTlNIS MiLJONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratercallns organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje paAa'ųa, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS u^ieško pB»r.o, o teikia 
patarnavimus savitarp-rė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip uis su puse ir.Hono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $IC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ra 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 5ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik Ž3.0G mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALF APDRAITiA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akc:denta- 
Hs apdraudos mokestis $2.00 J metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų ve’kėjus, tr jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthuanian AlHanre ef America 
W7 W«ut 30th Street, Nevr N V i
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Vietines žinios
VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI

Pirmomis pavasario die
nomis nepraleislkime progos' 
pasidžiaugti gražiais lietu
viškosios kūrybos žiedais, 1 
kuriuos balandžio 17 d. 3| 
vai. po pietų So. Bostono' 
Lietuvių Piliečių d-jo? salė-i 
je pateiks mūsų iškilūs me
nininkai: sol. P. Ragienė,
akt. H. Kačinskas ir komp. 
J. Kačinskas.

i
Tai viena gyvosios lietu

vybės apraiškų, skirtų mūsų 
tautinei sąmonei stiprinti ir 
kūrybai ugdyti. Visi kvie
čiami Įsijungti i tą renginį.

i

Kaip visi lietuvių radijo, 
valandos Laisrės Varpo ren
giniai, taip lygiai ir sis bus: 
(pradėtas punktualiai, tad 
visi pra-omi nevėluoti. Juk 
punktualumas laikomas vie-, 
nu kultūringumo pažymių,

todėl jau vyriausias metas 
atsisakyti nuo nepunktualu
mo, kuriuo esame plačiai 
pagarsėję.

Po koncerto veiks lietu
viškų valgių bufetas ir įvai
rių gėrimų baras. Rengėjai 
deda daug pastangų, kad 
koncerto dalyviai būtų vi
sais atžvilgiais patenkinti. 
Bet galutinai koncerto pasi
sekimą nuspręs ne jo ren
gėjai ir programos atlikėjai, 
o jo dalyviai.

Kai Raudonoji Rusija už- ■ 
gniaužė Lietuves laisvę, bu
vo nutildytas jaunai Lietu
vos respublikai padovano
tas Amerikos lietuvių Lais
vės Varpas, bet jis lyg aidu 
skamba Bostono ir apylin
kės lietuviams, kviesdamas 
visus ne tik i kova dėl Lietu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jie atliks Laisvės Varpo koncerto programą balandžio 17 d. So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos salėje 3 vai po pietų.

Soliste Praurimė RugieneAktorius Henrikas Kačinskas

******************mases*

vos laisvės, bet taip pat ir 
i mūsų tautinės kultūros ug
dymą ir populiarinimą. Ren
giamas koncertas yra vienas 
būdų, kuriais stipinama Ie- 
tuvybė.

Visi kviečiami ir laukia
mi. r i

Laisvės Varpas

► - * 4^4 44444

Nauji Keleivio skaitytojai

Edvardas Meilus, gyv. 
Shrewsbury, Ma., atnaujin
damas savo prenumeratą, ta 
proga užprenumeravo Ke
leivi ir savo giminaičiui B. 
C. Jacksonui, Auburne, Ma.

Paulius Genčius iš Bryd-

Komp. Jeronimas Kačinskas

+ ++444 444444 4444444444.444

ges ir Stasys Oleka iš Adan, 
abu Ontario, Kanadoje, ne
galėdami patys apsilankyti 
Keleivio Įstaigoje, užsipre-! 
numeravo Keleivi per save. 
bičiuli Antaną Bacevičių iš 
Newtono, Ma., ir dar pridė
jo abu po penkinę Keeliviui 
paremti.

Ch. Trečiokas, Jr., iš Nee-i 
danų Ma., užsiprenumeravo

Keleivi 6 mėnesiams, o An
tanas T. Jensen iš Angolos, 
N. Y., — metams.

Dėkojame talkininkams 
ir sveikiname naujus skaity
tojus, linkėdami sėkmės.

Keleivio administracija
1

Pabaltiečių draugijos 

susirinkimas

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių draugija kviečia Bos 
tono ir apylinkės lietuvius ii 
jų draugas dalyvauti diau-j 
gijos metiniame susirinki
me, kuris ivvks ŠĮ sekmadie- 
nj, balandžio 17 d. 3 vai. po 
pietų International Institu- 
te, 287 Commonvvealth Av., į 
Bostone.

Programoje kalbės dr.!
UIdis BJukis. Jo tema: ”Sa-!c 1žines kaliniai Sovietų Rusi- 
joj“.

Dr. Blukis yra chemijos 
associate profesorius Brook- 
lyn College of the City Uni
versity of Nevv York. Nuo 
1965 m. jis dirba PATUNe.i 
kur rūpinasi Pabaltijo kraš-
tų sąžinės laisvės laužymo 
klausimo informacijos rin
kimu.

Meninėje dalyje pasiro
dys Laila Salina, kuri yra 
dainavusi su latvių New 
Yorko liaudies dainų ir šo
kių ansambliu ir dabar stu
dijuoja N. Anglijos konser
vatorijoje.

I
Sandaros susirinkimas

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 7-tos kuopos 
nariams pranešama, kad 
balandžio 17 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono I ietuvių Pilie
čių d-jos patalpose šaukia
mas kuopos susirinkimas.

Visi prašomi dalyvauti.
Br. Bajerčius, 

sekretorius

Ne ten išvyko, kur rašėm

Elena ir Juozas Kuncai- 
čiai išvyko atostogų ne Į P. 
Ameriką, kaip praeitame 
numeryje parašyta, bet i 
Floridą.

Sugrįžo Stelmokai

Scholastika ir Vytautas
Stelmokai sugrįžo iš Flori
dos ir čia praleis vasarą.

COSMOS PARCEJLS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
Tet. SW 8-2868

yra .vienintele oficiali Įstai
ga Worcescery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wor tos
terio i Lietuvą ir kitas Ruii 
jos valdomas sritis- Čia kai-

tas.
Senas parvirsta ir negir-

Elood Square 
Hardirare Co.

S*-taiaka« K. J. ALEKNA 
SZS EAST BRO.AU<VAT 
fcOUT» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

BanjAmij Mccre Dažai 
f'opjeroa SitRoma

Stiklą* Langams 
Vla-'kle reikmenys namam* 

Reikmenys p tun: beriama 
yiaoki* reperi*. daiktai

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

galima gauti įvairiau-j 
siu importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

L Telefonas: A N 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

I P 8 D I N IS 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 v ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO
Siuntinių persiuntime 

įstaiga

393 West Broadway 
i! So. Boston, Mass. 02127 
g Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
■ Į Vedėja —

Aldona Adomonienė

::
::

f

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

aooooooooooeoooooooooocoo&aosoocesoeooooBinoooeaooeoee

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistės, išpildome gydytojų rs 
eeptus lr turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuviška raistinę.
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefonai. AN 8-602S
Nos I vaL ryto iki 8 vai. v„ išskyros šventadienius Ir seku. 

/ooooooooooooooaooooooooooooeoooogoooooooooaooooooM

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

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

Skambinkite

268- 4662

t •

BW*#«##****#4***#*#******#*******«

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & Bcildsr

<9 Chnrch Street 
k Miltoe, Mt

Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektarimo darbas ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namu Ir 
biznio pastatų, pairai Jd«8 reika
lavimų. Saukite visados tW S va
landų vakaro.

eeeaaaaaeaa*#********************'
TEL. AN 1-2124

Dr. Amelia E. Rodd
! (P.UDOKTUTft)
! OPTOMETRISTI 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BRCADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS- 
~įf irrrri—r r r - r r-----—*—

MSaMif r r f f fi r ......■ hmi.i.imh

NAMAKSY - ZAMMITO * 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

******-*********»***e*ee#*e>ae*ee».

”SAUl £S ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys. Įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la- • 
bai tir.Ka Kalėdų davanoirrt 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

l $6. Paštu nesiunčiame.

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

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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

E. KARDEI JENES DAINŲ -----------------------jv J RATMOND E. PELECKASj
PLOKŠTELE ♦

į } GENERAL UONTRACTOR ! 
Keleivio .dmini,tr«ciioj«;j|kni!ia

stogus, deda vandens} 

galima gauti Lietuvos ope-J nutekamuosius vamzdžius, at-;
ro, Kli.tė. Elzbietos Kn4» ’ i li<’k»_n',n’’ ’«•«•>’ la"k» "j 

• su rusių dailydės darbus. J 
lienės įdainuotų dainų ir ari- ; Įkainojimas veltui. Turi leidi 5
jų plokštele. Kaina $6.00. i į mi> ir <»»■«"»*. Šauktis va-j 

} karais tel. 361-1610.
Paštu nesiunčiame.

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 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti. «

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO 

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

S. B. L. P . D. Valdyba 

368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

----- ~x;

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

! ► 1 >
H

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS
82 Harriron Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš IVorcesterio siun 
čiam įvairius siuntinius į Lietu. Į

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš j 15 BOSTONO į LIETUVĄ 
vietines gamybos medžiagų, ap- br kitu* Rusijos okupuotus
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis baisomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsit*. Vedėjas A. Schyrinski į

kraitus
Pristatymas greitas Ir 

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

o ieštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvray 
So, Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068




