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MAŽA KOLONIJA SUORGANIZAVO 

UŽ SAVE DIDESNĮ ĮVYKĮ

Grupelė Providence, R.I., lietuvių pasikvietė iš Cle

velando Čiurlionio ansamblį ir iš apylinkių surankiojo 

apie du tūkstančius (koncerto klausytojų.

Pasirodo, didelio masto 
kultūriniam Įvykiui suorga
nizuoti nebūtinai reikalinga 
Chicaga, Detroitas, Nevv 
Yorkas ar kuris kitas pflnas 
mūsų tautiečių aruodas. 
Štai, visai mažos Rhode Is- 
land kolonijos JAV 200 me
tų sukakčia minėti lietuvių 
komiteto pastangomis ba
landžio 24 d. Providence di
džiulėje Veterans Memorial! 
auditc-rijoje buvo suruoštas 
Čiurlionio ansamblio iš Cle
velando koncertas.

Komitetui tikrai reikėjo 
ddelės drąsos kviesti iš taip 
toli ir teki dideli sambūri, 
nes tai susiję su nepaprasto
mis klaidomis. O vis dėlto 
šis entuziastų būrelis neap
siriko. Pradžiai jis gavo šiek 
tiek paramos iš vietinės Bi- 
centennial komisijos. Geros 
organizacijos dėka ir Čiur
lionio vai das i koncertą su
traukė anie du tūkstančius 
apylinkių lietuvių ir kita
taučių. Nors oras buvo labai 
baurus, bet jis neatbaidė 
norinčių tą sambūri išgirsti, 
ir buvo- klausytojų, atvyku
sių net iš Nevv Yorko, o iš 
artimesnių vietovių suvažia
vo gausybė.

Koncertas buvo pradėtas 
trumpais inž. Donato Šato 
ir komiteto pirminnkės Jean 
K. Coughlin, kuri dėvėjo 
gražius tautinius- rūbus, žo
džiais. Po jų sekė himnai, 
lietuviškos daines, kanklių 
muzika, tautiniai šokiai, ir 
programa baigta giesme 
God Bless America.

Mišrus choras sudainavo 
5, vyrų — 3, moterų anklė- 
mis pritariant — 4 dainas, J 
sekėjai pašoko 4 tautinius 
šokius. D. Bankaitvtė pirma 
viena, o vėliau kartu su E. 
Muliolyte paskambino porą 
dalyku kanklėmis ir, pabai
gai mišrus choras padaina
vo 8 daina-. Solistai — Ire
na Grigaliūnaitė, Raimun
das Brikus, Vladas Plečkai
tis ir /. igis Gilvs. . . . . t

Apie 100 scenoje išsiri-1 
Įdavusių ir tautiniais rūbais 
pasipuošusių dainininkų, šo
kėjų ir kanklininkų sudarė 
tikrai puikų vaizdą ir gerą 
isnūdi net kitataučiams.C J *■

Už visą tą kultūrinę pra
mogą ir i jos organizavmą 
Įdėtą darbą tikrai didelė pa
dėka priklauso šiai mažai 
lietuvių kolonijai.

Čia primintina, kad sam
būrio vyr. dirigentas nuo 
Vilniaus laikų yra Alfonsas 
Mikulskis, kanklų orkestro 
(10 asmenų) dirigentė — 
Ona Mikulskienė, choro — 
Rytas Babickas, šokių —Ri
mas Aukštuolis ir Rūta Mo
tiejūnaitė.

Čiurlionio sambūrio ad
ministracijos tarybą suda
ro : pirm. Vladas Plečkaitis, 
viceprm. Raimundas But
kus, sekr. Paulina Mašiotie
nė, ižd. Danutė Ramonienė, 
adm. Vytautas Sniečkus, 
Pranas Mašiotas, Giedrius 
Lazdinis.

Koncerto programos gra
žų viršeli sukūlė bosto-niškis 
dail. Julius Špakevičius.
♦

Po .šio koncerto galima 
pasakyti, kad- ilgaamžis 
Čiurlionio ansamblis ne tik 
gyvas, bet dar ir atjaunėjęs.

Australijoje mirė 
Elena Liutikienė

Balandžio 18 d. Sydneju- 
je po sunkios ligos mirė Ele
na Zubovaitė - Liutikienė. 
73 m. amžiaus, ipalikusi liū
dinčius vyrą agr. Česlovą 
Liutiką, dukterį Natą, sūnų 
Jurgį ir seserį Dariją Put- 
vinskienę Lietuvoje.

Ką tik pasirodė
"Bridges

Ką tik išėjo JAV LB su
manytas laikraštis Bridges, 
Lthuanian American Nevvs- 
letter. Tai tuo tarpu 8 psl. 
dydžio mėnesinis leidinys, 
kurio tikslas Statyti tiltus 
susisiekti su tais, kurie nebe
moka lietuvių kalbos, bet 
dar jaučiasi esą letuviai.

Pirmajame numery duota 
tikrai daug trumpų infor
macijų apie lietuvių veiklą.

Bridges redaktorius Al
girdas Budredkis, redakci
jos tarvba— Mykolas Drun- 
ga, Algiidas Dumčius, Vy
tautas Jurgėla, Gintaras Ka
rosas, Edvardas Meilus Jr., 
Algirdas Mitkus, Viktoras 
Stankus ir Jonas Stundza, 
J r.

Bridges adresas: P. O. 
Box 9061, Boston, Mass. 
02114.

Metinė prenumerata 83.
Linkėtina, kad Bridges 

sektųsi kuo daugiau sudo
minti lietuvių veikla ir i ją 
Įtraukti kuo daugiau tų, ku
rie dėl kurios nors priežas
ties nebemoka lietuvių kal
bos, bet dar nepamiršo savo 
lietuviškos kilmės.

Nuo liepos pakels 
pensijas

Kadangi pragyvenimas 
pabrango, tai nuo liepos 1 d. 
socialinio draudimo pensi
jos bus padidintos 5.9',.

Tiek pat padidinamos ir 
vadinamos socialinio drau
dimo papildomos pašalpos.

Dail. Viktoro Petravičiaus kūrinys, šiuo metu dailininkas gyve
na Chicagoje. Jo darbu paroda bus j977 m. balandžio 30 —gegu
žės 1 d. So. Bostono Lietuviu Piliečiu d-jas namu IV aukšto pa
talpose (skautų būkle). Parodą rengia vyr. skaučių židinys. Pla
čiau apie tai rašoma kitame puslapyje.

Nuvijo sovietų
bombonešius

Piaeitą savaitę sovietų 
:valg" ainiai bombone-iai 
>asi: odė visiškai prie ryti- 

i lių JAV krantų — tik 60 
i mylių aį tume. Žinoma, 
i TAV lėktuvai juos pasitiko, 
! ir ”svečai“ pasišalino. De- 
, ia, sovietai priskrido prie 

JAV krantų ilgai nepastebė
ti radaro, o tai rodo, kad 
m rikiečių sargyba buvo 
"prisnūdusi“.

sovietų bombonešių pasi
rodymas ,J A V pakrantėje 
vodo sovietų karo avacijos 
didėjanti agresingumą.

Sovietų žvalgybiniai bom
bonešiai gali skristi net 
8,000 myliu atstumą. Jie, 
pakilę iš Vladivjstcko, daž
nai pasiiodo arti Guamo 
salos Ramiajame ’andeny- 
rm, o pakilę iš Gvinėjos ba
zės įrita vandens kelius pie
tiniame Atlante.

KELEIVIS 
Lfthoanian Weekly 

(Except for 2 weeka in Auguat) 
Pobtiahef* to So. Boston. Masa. 

Onos r ebruary 8. 18M

KELEIVIS 
686 East Broadway 

South Boston, Mase 0819T

Atskiro numerio kaina 25 centai
73-TTEJI METAI

PREZ. CARTERIS PATEIKĖ PLATŲ

ENERGIJOS TAUPYMO PLANĄ

Siūloma sumažinti gazolino importą, sudaryti jo 

strateginius rezervus, apkrauti kurą eikvojančius automo

bilius ir motoristus mokesčiais, plėsti saulės energijos 

vartojimą šildymui, gerinti namų izoliaciją ir kt. Tai pa
liestų visų amerikiečių gyvenimo būdą.

Prez. Jimmy Carteris, tinių diena'.. T ai yra beveik
po 100 dienų "viešpatavi
mo*’ ir kai kurių dar pakan
kamai neiš ryškėjusiu rezul
tatų užsienio politikoje 
balandžio 20 u. kongresui 
pateikė nepaprastai plačią 
ir sudėtingą energijos tau
pymo programą, kuri jau 
artimoje ateityje turėtų la
bai juntamai paveikti visą 
JAV vi lauš gyvenmą.

pusė to kiekio, kuris būtų

suvartojamas, kurą naudo
jant be suvaržymų.

Sudaryti mažiausia vieno 
biliono alyvos statinių re
zervą, kurio užtektų kraštui 
bent 10 mėnesių, susidarius 
nepaprastai situacijai.

Padidinti anglies iškasi-

ėia”. tapant, kuro, problema
jau set ai JAV-se vra aktu-
ali, ne nei dabar šia iška-

Sovi.tu lėktuvai ir laivai;8?"1? .-nglis, ne= atominės
ti-.iplėsSkai sekioja JAVl£«!U?.'’"7 “ '? UK• „ n-i * u- - (išsunkiama alvva negali pa-aivvnus. Del to būna ir ne- 1, „e , n , tenkinti išbujojusios pra-ur.mngų atsitikimų. Penta- _ . . .. .
cnas juos stengiasi nutylė- m°nės ii gyventojų įeikala-

mą daugiau nei dviem treč- 
Energijos, aiba, papras-' Galiais dabartinio kiekio,—- 

taigi daugiau nei 1 bilionų
tonų per metus.

90 procentų Amerikos na
mų ir būsimų naujų pastatų 
specialiai izoliuoti nuo šal
čio.

bet peniai rugpiūčio mė' 
n e; j ;r lis viešai pripažino * 
’a”ta. kad sovietų povande
ninis laivas susidūrė su JAV 
kreiseriu ir ši smarkiai ap
gadino — pataisymai atsiė
jo apie pusę miliono dole
riu.

Či/e siūlo keistis 
kaliniais

vimu. Dėl to dideli kieki alv- *• - *■ *
vos tenka importuoti iš jus 
pakankamai turinčių arabų 
ir kitų šalių, kurios susitaru
sios kelia šio skysto kuro 
kainą pilkėjams. Tuo būdu 
vadinamieji ’*alyvos kraš
tai“ netik didina JAV ir ki
tu Vakaru valstybių užsie- 
nio prekybos deficitą, bet 
siekia atitinkamai paveikti 
ir jų užsienio politiką.

Daugiau 
puse
saulės šildymo sistemą.

-s— nei 
miliono n

dviejuse su 
o nų Įrengti

LB Bostono apyg.
suvažiavimas

Gegužės 7 d. 3 vai. popiet 
National Cafe saleje, 666 
Main St.. Brocktone šaukia
mas JAV Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygardos 
suvažia* imas.

Valdyba kviečia dalyvau
ti ir svečius.

Kiek mums atsieina
svečių apsauga

Kai 1974 m. Į Ne\v Yorką 
atvyko palestiniečių vadas 
Arafatas, taj jo 2 savaičių 
apsauga atsiėjo 8953,733.
* Daug mažiau teišleista 
Egipto prezidento Sadato 
fpsaugaD tik 8157,038, bet 
iis ir tebuvo tik 28 valan
das. 'i

Kai Nevv Yorke lankėsi 4 į 
dienas Japonijos imperato-! 
rius, tai jo apsaugai buvo iš 
leista 8118,977.

Eederaline valdžia šitas 
išlaidas miestui grąžino, bet j 
ji pati vis tiek jas paėmė iš i 
gyventojų mokesčiu. 1

Juodieji kovoja 
su saidokais

Čilės vyriausybė, i; laisvi
nusi sovietų disidentą V. 
Bukovski, iškeisdama ji Į 
Čilės komunistų vadą Cor- 
valaną, siūlo iškeisti dar 13 
komunistų Į sovietų disiden
tus.

Taipininkauti
Danijos akad. Sacharovoj 
vardo komitetas kovai dėl(įai į, 
žmogaus teisiu. Jis sudarė i

JAV, norėdamos būti vi
siškai nepriklausomos nuo 
alyvos pardavėjų, jau seniai 
ieško savo krašte pakanka
mų energijos šaltnių, bet, 
deja, visi apskaičiavimai 
rodo, kad jų yra per maža. 

aPsieme Į Taigi telieka tik viena išei- 
energiją taupyti, nors 
nemalonu.

Kaip jau buvo ra yta, Įsi
veržėliai iš Angolos puola 
Zairės valstybės mineralais 
turtingą Katangos provinci
ją. Tarp jiems kelią pasto
jančių via ir neūžaugos pig
mėjo*’, kurie priešą apšaudo I 
užnuodytomis strėlėmis.

sąrašą sovietų kalinių disi
dentu, kurie dėl sveikatos 
yra labiausiai reikalingi pa-
galbcs.

Be disidentų bus

Sakoma, kad Zairei pa
galbon pasiųstas Moroko 
karių dalinys dar nejsijungė 
Į kovas, nes atgabenta amu
nicija netinka jų ginklams, 
o atvežta ir tokių ginklų, 
kurių niekas nemoka var
toti.

Bengiasi sumažinti

pašto patarnavimą
Federalinė komisija, kuri 

tyrinėjo ga ' bes suma
žinti pašto i laidoms, pasiū
lė paštą išneši ti tik 5 die
nas per savaitę. Vadinasi, 
šetadieniai? paštas nebūtų 
išnešiojamas.

Ta pasiūlymą dar turi 
per žiūrėti kongreso komite
tai.

Prez. Carterio energijos 
taupymo planu iki 1985 m. 

į tikimasi pasiekti visos eilės 
j rezultatų.

i Iki to laiko norima meti- 
) ni energijos suvartojimo pa
didėjimą sumažinti daugiau 
negu 2 procentais.

Gąsdino suvartojimą 
mažinti 10 procentų.

su-
Tik pernai apleidęs Sovie

tų Sąjungą rašytojas Amal
rikas Europos parlamento 

i krikščionių demokratų gru
pės Strasburge sujauktoje j Sumažinti alyvos importą
konferencijoj pareiškė, kad,; iš užsienio ikj 6 milionų sta- 
jei Sovietų Sąjungoj bus su- ! 
naikintas legalus disidentų .
sąjūdis, tai ten kils dideVit karteri S SKVIS 
teroro pavojus. {_•

Amalrikas pabrėžė, kad 
kovos dėl žmogaus teisių 
vadai, jų tarpe ir akad. Sa
charovas, sulaiko kraštuti
nius disidentus nuo per
temptų veiksmų.

I Nominacinius rinkimus i 
1-urmistrus is demokratų 
partijos laimėjo dabar lai
kinai einąs tas pareigas Bi- 
<andic. Jis surinko 51' > bai-

į Europą
Prez. Carteris gegužės 5 

d. skris i I<ondoną, kur da
lyvaus Britanijos, Prancūzi
jos. V. Vokietijos. ltaiijo>. 
Japonijos ir Kanados vy
riausybių galvų pasitarime 
ūkio reikalais.

Jis dalyvaus ir NATO są
jungos ministrų posėdyje 
ir gegužės 9 d. nuskris Į Že
nevą susitikti su Sirijos pre
zidentu.

šiems uždaviniams Įgy
vendinti prez. Carteris savo 
plane yra numatęs ilgą eilę 
energijos vartojimo suvar
žymu, kurie paliestų beveik 
kiek veną JAV gyventoją. 
Tarp kitų dalykų, numatyta 
panaikinti gazolino kainų 
kontrolę, kas pakeltų jo 
g amybą ir kainą, bet suma
žintų vartojimą. Siūloma 
gaminti mažai kuro suvar
tojančius ir mažesnius auto
mobilius, o didžiuosius ir 
kurą ryjančius apkrauti mo
kesčiais. Taip pat numato
ma padidinti mokesčius im
portuojamiems daug kuro 
reikalaujantiems aotomibi- 
liams. Ir patj federalinė val
džia naudosianti tik tokius 
i utomobilius, kuriems terei
kia tik 1 galiono gazolino 
20 mylių.

Taip pat numatyta atitin
kama kontrolė natūralių du
jų, namų šildymui alyvos ir 
elektros naudojimo. Projek
te atsižvelgta ir i mažai te- 
uždirbančias šeimas, ku
rioms numatyta palengvini
mų. Be to. pinigai, surinkti 
iš energijos eikvotojam pa
keltų mokesčių žadama grą
žinti gyventojams.

Ar -is Carterio energijos 
taupymo planas bus Įvykdy
tas. dabar priklauso nuo 
kongreso, kuriame yra jo ša
lininku ir priešininkų. Be to, 
jam Įgyvendinti reikia iš
leisti daugybę specialiu Įsta
tymų. kuriems irgi reikalin
ga nemaža laiko.

Projekto priešininkai jau 
dabar karikatūroje vazduo- 
ja riebų pilietį, vaižuojanti 
vaikų vežimėlyje, kurį tem
pia liesas kuinas, iš kurio 
•pav-'degio rūksta dangų už
dengiantieji anglies dūmai...
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ATSARGIAI! NENUSLYSKITE 

NUO PJEDESTALO!..
9

Į mūsų pelitinių, visuomeninių ar kultūrinių orga 
nizacijų vadovybes mes e ame linkę žvelgti su pridera 
ma pagarba ir pasitikėjimu. Juk, regis, šiokiom ar to
kiom pareigom vis renkame pačius geriausius iš geriau- , . , . ,, ,
šiųjų, tenkam.ausius .s tinkamiausiųjų: »• neabejotum.sumJnt fav. 
lietuvius, ir patriotus, ir neziovaujancius veikloje, ir ne- kapiuj0 investavimą Sovie-

Ralistus, tai jie patys savo 
pinigais pasistatys kartu
ves“. Jeigu vieną dieną, i 
samprotauja P. J. Bucha- 
nan, Sovietų blokas bendrai 
atsisakytų mokėti Vakaram 
skolas, tuojau pinigų biržas Į 
apimtų panika, bankai už 
sidaiytų, pakiltų pasaulinio

KOMP. JERONIMO KAČINSKO 

70 METŲ SUKAKTIES PROGA

(Kalba, pasakyta per Laisvės Varpo radiją) 

ALGIS ŠIMKUS

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALHJtAITlS j

> «. ■*
LIETUVOS JAUNIMO KELIAI?

užmiegančius už garbės stalo, ir pagaliau — su atitinka
me intelektualinio svorio galvomis.

tų blokui grūdams, maistui į 
ii modernioms technikos j

_ . , , . ................. priemonėms pirkti, to nasė-
Taigi manytume, kad, toki mūsų pasitikėjimą žino- koje yjpatjngai Prancūzijo- 

darni, ir tie mūsų "veiksniai“, "vadai“ ir "prezidentai“ į je>' y Vokietijoje, Japoni- 
privalėtų stengtis bent savo "tautos“ akyse per neapdai-! jc-je ir '.Amerikoje didėtų 
rūmą nenuslysti nuo jiems pastatyto nors ir medinio pje-« bedarbių Skaičius, kristų 
destalo. O jau ypač turėtų budėti savo šnekaus liežuvėlio produkcija, sumažėtų pini 
sai gj. boję, kuris, paliktas be griežtos kontrolės, patsai' gu apyvarta.
savo valia gali privapėti tokių niekų, kad jų savininkui Į 
belieka tiktai gaižus nemalonumas. Optimistai galvoja, kad, 

nutraukus Rusijai ir jos sa- į 
telitam? paskolas, Sovietų* 
blokas būtų priverstas ma
žinti savo apsiginklavimą, 
daugiau rūpintis savo žmo

Ir tuo didesnis šis pavojus yra tada, kai koks atsa
kingas asmuo ar vadovybė ryžtasi tarti ar rašyti savo 
žodi visuomenei oficialiai, taigi — "tarnybiniai“.

Šj kartą nenorime ir neturime čia tiek vietos ištisai 
gvildenti gausaus kiekio Įvairių mūsi| veiksnių (net ir 
diplomatų) "sveikinimų“, "atsišaukimiį“, '"pranešimų“ 
ir kitokių pagraudenimų, kurių paskiruose sakiniuose
ir pastraipose liežuvio priverpta tiek visokių prieštara-• ko Lenkijoje dėl masto kai- 'pildomas

Jeronimas Kačinskas

Sukakus vienerių metų 
sukakčiai nuo "Atošvaisčių 
ir šešėlių“ skyriaus pirmo
sios laidos, nutariau pasiim-

Jeronimas Kačinskas lie

pi ipažintais ir nekontrover- 
-iškaiš klasikų bei romanti
kų kūriniais. Matomai, tuo 
jis siekė metodingai ir nuo
sekliai auklėj to laiko klau
sytųjų skoni bei supratimą, 

atbaidyti 
publi-

į kos per toli pažengusiomis 
Į eksperimentinėmis techni- apie "Lietuvos jaunimo ke' 
i komis ar neįprastais są-
| skambiais. Gal dėl to, o ga1 
į dalinai ir dėl kompozito- 
; riaus Įgimto asmeninio kuk- 
i lumo, to laiko koncertuose 
| esame labai retai tegirdėję 
1 io nuosavos kūrvbos, kurio? 
no Čekoslovakijos studijų 

1 iis turėjo apsčiai ir pripa

rimų su LiefC.os jaunimu. 
Teiks pirmas labai ryškus 
prisiminimas — dėl Lietu
vos išlaisvinimo kovojusios

nerizikuodamas
,!o4-

vimų ir nesąmonių, kad iš jų atrankos galima būtų su
dalyti ištisą linksmavakario programą. Bet tokie “nušne- 
'kėjimai Į laukus“ yra ypač naudingi sovietinei propagan
dai. kuri iš jų savo skaitytojams sukuria visai Įtikimą 
"antiveiksninę poemėlę“.

Na, kartais šitaip nenaudingai liežuvis susipina Į 
mazgą dėl kurio nors veikėjo nepakankamo lietuvių kal
bos mokėjimo, kartais dėl per daug žilo plauko, kartais 
— iš per didelio savimi pasitikėjimo. Bet kartais visiški 
niekai nukalbami ir turint labai gerą intenciją. Sakytu
me, — iš per didelio retorinio Įsismaginimo ir Įsibėgėji
mo, tiesiai iš karštos patriotinės širdies...

Pavyzdžiui, ką gi mes turime galvoti, paskaitę ofi
cialų Tautos Fonde vajaus raštą, kuriame tvirtinama, 
kad tie tautiečiai, kurie kasmet duos Vilkui po 100 do
lerių, — "Tai Pylėnų kariai, pasiruošę mirčiai“, "Tai 
Vliko smogikai, viskam pasiruošę“... ,

Tikrai, tokio "pašlovinimo“ dar nebuvome girdėję! 
Ko vertas toks palyginimas?

Kuo gi šitie kuklūs aukotojai, gal dar užsigniaužę 
bankuose net po 100,000 dolerių savo juodai dienai, yra 
panašūs Į laisvės kovų liepsnose žuvusius legendarinius 
Pilėnų gynėjus? Kodėl jie "pasiruošę mirti“ dėl tų Vil
kui paaukotų 100 dolerių? Nebent iš nežmoniško šykš
tumo. Ir kokie jie dar ir "Vliko smogikai“, jau vien tuo 
pavadinimu nemaloniai primenantieji nacių smogikus?

Jeigu jau šitaip imame šlovinti ir patys šlovintis, tai 
kiek dar betrūksta, kad Vliko pirmininką pradėtume ly
ginti su karalium Mindaugu, Altos pirminttTką — su Vy
tautu Didžiuoju, LB pirmininką— su kunigakščiu Švitri
gaila, o reorganizuotąjį — su Čičinsku?

Nepatogu apie tai net ir kalbėti!..

Kodėl bankininkai remia 
sovietų bloką?

Londono universiteto eko- pulse“ Boston Herald kovo 
nemijos profesorius Ri- j 15 d. numery iškelia faktus, 
chard Poite, savo studijoje kurie domina patriotinę a-
peržvelgdamas Vakarų ir 
Japonijos bankininkų duo<

merikiečių ,visuomenę ir ke 
lia dideli nerimą Raudono

damas didžiules paskolas joje Kinijoje dėl saugumo 
komunistinio bloko valsty-' 
bėms, prieina išvada, kad,
jei t-s paskolos bus duoda 
mos tokiu mastu ir toliau, 
lai 1980 m. Sovietų blokas 
bus skolingas Vakarams 100 
billijonų dolerių. Imant dė
mesin, kad minimas kredi
tas vra ilgalaikis ir už ji Va
karu bankai gauna tik mini- 
malinius nuc imčius, šių pa
skolų išugdyti padariniai 
laisvajam pasauliui gali bū
ti katastrofiški.

Amerikietis A.P. kores
pondentas Patrick J. Bucha- 
nan, nagrinėdamas R. Por
tas studiją, savo straipsnyje 
"Capitalism’s suicidal im-

ti bent vieną savaitę atosto-fjjąrtizanės Genutės Uibo-

ttės, okupanto pasmerk- 
■viešai pakarti. Kalbėda

masis mirtininkų kameroje 
su ja, Požėra pradeda su
prasti, kad kiekvienas miręs 
lietuvis fiziškai susilpnina 
mažą lietuvų tautą, o kiek
vienas naujagimis lietuvis

gų. Ta proga norėčiau šie-s 
skilties vietą užleisti žurn. 
Jonui Damauskui, tėvų jė
zuitų leidžiamame "Mūsų

Į nuolat gausėjančios publi- žinių“ dvisavaiitinukyje pa- 
! kos nėr toli -nažen<ms?r.mis skelbusiam Įdomų straipsnį

įlietu C’UA.tritU „
. orėsi ja ir Rytų tautu darbi-; loję 1923-29 m. laikų. O nuo j 
ninku sukilimus, kas atsiti- 1931 metų, baigęs dar pa-; Jai'-LOjnenei y. a i>;i 

i kn TŽnViim’p HpI kai. Dildomas kompozicijos iri r,et ui nų iaiKų mažai z
nų pakėlimo.

Tokia padėtis vėl nepri- 
mtina kapitalo baronams, 

besistengiantiems bet kokia 
kaina išlaikyti jų sukurtą 
esamą pasaulio jėgų balan
są.

Žinomas Amerikos diplo
matas, demokratų partijos 
patarėjas užsienio politikos 
klausimais George Bali siū 
lo toki receptą:

"...mes neturėtume padė
ti išlyginti Sovietų S-gos

žino-
dirigavimo studijas Prahos'™, &a' išskinant vien da- 
konservaterijeje, jis yra pa- bar Bostono apylinkėse gy- 
šventęs visą savo gyvenimą J venančius.
vien muzikai. Jis taipo žino- Kompozicini talentą Ka
rnas kaip aukštos muzikinės činskas yra parodęs dar 
kultūros ir akademinio issi- Klaipėdos studijų laikais, 
lavinimo dirigentas, pažan- viena jo pirmųjų dainų 
gios muzikos kūrėjas-kom- >’Lgą, ilgą pradalgėlę“ savo

liūs“.
štai ką, tarp kitko, rašo 

J. Dainauskas:
"Norint kalbėti apie lie

tuviškąjį jaunimą išeivijoje, 
neišvengiamai reika kalbėti 
:r apie jaunimą Lietuvoje, 
iojo patirti, ypač apie jauni
mą, kuris liko- Lietuvoje, ru
sams 1944 m. vėl okupavus 
Lietuvą, ar kuris ten po to 
gimė ir augo.

Senimas, pasitraukęs 1944 
m. iš Krašto su savo pergy
ventų Įvairių okupacijų 
vaizdais atmintyje, apie tai

ją sustiprina. O kai žudomi 
jaunuoliai, dar nepalikę i- 
pėdinių, tai su jais negrįžta
mai žūsta savo tautos seno
jo palikimo dalis, kuriai pa
kaitalo jau niekas nesuge
bės duoti. Ypatingai baisiai 
skamba Genutės žodžiai, 
kad mūsų, lietuvių, iš viso 
yra maža, o dar baisiau, kad 
dėl tokių, kaip Požėra ir pa
našūs, mūsų darosi dar ma
žiau. Ji ves tik 20 metų, o 
jau turi žūti, žūti už Lietu
vos laisvės ir garbės ideala.

pasakojo ir pasakoja jauni- Toliau prisimena net neži
nomo vardo merginą parti
zanę, enkavedistų padegto 
namo liepsnose žuvusią, 
garsiai giedant Lietuvos 
himną. Toji mergina, sako, 
yra galingesnė nei Joana 
JPArk... Dangus ją šventąja 
priims. Visa ki:a yra niekai, 
atmatos. Niekai fyra Rusija, 
kuri mus (lietuvius) žudo, ir 
Amerika, kuri tyli... Pasau
lyje egzistuoja tik viena 
kankinė — manoji Lietuva, 
mano kryžiuojama tėvynė...

"Tada Lietuvoje žūvo 
tūkstančiai lietuviškojo jau
nimo. Okupantas, keršyda
mas už tas kovas atsikratyti 
jo jungo, tūkstančiais išvežė 
vyresnius, senius, vaikus ir 
net paliegėlius i tolimas pra
žūties stovyklas, i-tisuose 
kaimuose nepaliekant nė 
vieno gyvo žmogaus. Gy
ventojų skaičius Lietuvoje 
katastrofiškai sumažėjo, ir 
grėsė pavojus lietuviu var
dui būti išbrauktam iš tau
tų sąrašo.

Toje nelygioje kovoje 
Lietuvos jaunimas savo 
krauju parašė didingą Lie
tuvos ir lietuvių jaunimo is
torijos puslapį, kurio turini 
visiems lietuviams, ypač 
jaunimui, būtina pažinti.

Tačiau ir to dar maža. 
Dauguma laisvojo pasaulio 
žmonių, Įskaitant ir mūsų 
jaunimą, mano, kad, žmo
gui pasisekus pasprukti iš 
Sovietijos, jau tuo pačiu jo 
vargai pasibaigė. Vis dau
giau ir daugiau girdima bal
sų, kad ilgiau ar trumpiau 
sovietų teroro "pavėsyje“ 
pagyvenęs žmogus ir laisva
jame pasaulyje ilgai negali 
išsilaisvinti iš psichinio tero
ro, vis ir vis besireiškiančio 
sapnais, baimės jausmu, psi
chozėmis. Pvz., Edmund 
Narcuche (iš Lietuvos i Šve
diją pabėgęs jaunuolis) 
knygoje "The Secret Life of 
the Poliitical Refugee“. 1976 
m. išleistoje New Yorke, 
Vintage Press leidyklos (79 
psl.), tai "traumai“ pailiust
ruoti pateikia nemaža me
džiagos iš savo tokiu pergy
venimų. Panašiu pasisaky
mų teko girdėti i - visos vir
tinės kitų asmenų.

Atrodo, kad mums čia 
apie tuos Lietuvos jaunimo 
kruvinus kelius reikia kuo 
daugiau žinoti.“

J. Dainauskas 
"Mūsų Žinios“,
1977 m. kovo 27 d.

mui, pasitraukusiam iš Lie 
tuvos drauge, taip pat ir 
jaunimui, gimusiam jau už 
savo tėvų žemės ribų. Ta
čiau tie vaizdai nieko nepa
sako apie tai, kuo ir kaip 
gyveno jaunimas, likęs 
krašte, kuris yra lietuviško
jo jaunimo kamienas.

Deja, apie tą lietuviškojo 
jaunimo kelią, tikrą Golgo
tą, jokiam turistui iš "lais
vojo pasaulio“, trumpam 
aplankančiam Kraštą, NIE
KAS nepasakoja. Apie tai 
tyli ir tie, kurie iš Lietuvos 

tūliams chorams, atgaivina. A. Haba, kuris šią muziką atvyksta čia aplankyti savo 
lenais tada apnykusi sim-1 propagavo, i vystydamas į giminių. Iš viso ir dabar,
fonini orkestrą, o po kiek’jai net savitą gaidų rašybą i praslinkus amžiaus ketvir

pozitorius ir pasišventęs pe
dagogas.

Nepriklausomoje Lietuvo
je, kur tiktai tekdavo Jero
nimui Kačinskui apsigyven
ti, tenais taip pat netrukus 
atsirasdavo ir neeilinio ly
gio muzikiniai junginiai

chronišką maisto nepritėk-i 933-38 m. Klaipėdoje jis
lų, neturėtume gerinti jos 
industrinio pajėgumo, netu
rėtume teikti kapitalo ir 
naujausių mūsų technikos

laiku buvo tapusi viena mė 
giamiausių lietuviškų chorų 
repertuare.

Prahoje Kačinskas susi- 
žavį tų laikų naujoviškomis 
atonalinės, dvylikatonės ir 
ketvirtatonės muzikes siste
momis. Jis net išeina spe
cialų ketvirtatonės muzikos 

vadovauja net keliems vie-i,kursą pas tada garsų prof.

išradimų" sovietų gamtos? laiko suorganizuoja ir.ope- ’ ir instrumentus, 
turtų e'ksplotavimui remti ! r^’ klįri gražiai klestėjo iki čius išgauti ketvii 
tel, kol Sovietų Sąjunga at- Pa^ hitlerinės okupacijos. ! tervalus. Šia
sisakys remti vadinamuo 
sius išsilaisvinimo karus...“

sugeban 
irtatenių in- 
istema Ka-

Persikėlęs Į Kauną, jis pa- i činskas yra parašęs net
radiofono diri-; keletą stambesnių veikalų, 

gentu. čia jis netrukus iš- į tačiau vėliau nuo tokios ne
gauna tada sunkiai kultūri-! ^abai ausiai pati auklios mu- 
niams reikalams skiriamų i z-kos jis atitolsta. . LaiKUi 
lėšų ir išplečia menką salio- bėgant, jis palaipsniui išvys- 

pobūdžio orkestrėli ruesavą, mažiau kontio-
________įfoninio sąstato. Jo 5 veršini stilių, kuriame nors

liau G. Bali,— koordinuo-, vadovybėje šis orkestras beatsisakant naujovišku s<į*

skinamas

Šiandien JAV Europoje 
laiko 300,000 vyrų armiją, 
kuri rizikuoja ginti Vakarų 
civlizaciją nuo Rytų bloko ninio 
puolimo. Jeigu mes, —rašo! simfoninio

jam savo karinę strategiją 
su Vakarų demokratijomis, 
tai prezidentui Carteriui ne
būtų sunku ateinančioje Va
karų viršūnių konferencijo
je pareikalauti, kad ir Euro
pos bankininkai koordinuo
tų savo paskolas Rytų blo
kui pagal JAV prezidento

netrukus iškyla iki profesi- skambių bei. kompczicirtių 
nio lygio. Prie jo radiofoneĮ priemonių, \ is ryškiau pra- 
suorganizuojamas pirmasis ; oe(;a. iškirti jo individualus 
Lietuvoje koncertinis profe-1 -.vriniai mistinis charakteris 
ciAT^oln pVinroo foVinven'Vion. • H kORStl U At}.'\ lai lūSįska

čiui, Lietuvoje apie 1944-52 
m. baisius, kruvinus laikus 
nekalbama. Psichiniai tero
ro nagai, pasiekę katilų 
smegenis, sielos gelmes, net 
ir garsiausiai skambinant, 
kad to teroro jau nėra, žmo
gui, gyvenusiam to teroro 
"pavėsyje“ ir išlikusiam gy
vam, neatveria burnos, ne
kalbant jau apie tai, kad 
prakalbėjęs niekad ir nie
kur negali būti tikras, kad 
"klausytojų“ tarpe nėra to 
teroro mašinos "ausų“. 

Lieka tik faktų, nors ir 
"akmenė-sicnalu choras, tebeveikiau- i n KonstruKtv\ įai logisna i mažų nuotrupų, 

tis ir šiandieną, kuriam ski-' veikalo slinktis, — ypaty- lių“ rinkimas, telkimas, kad 
i iama užduotis radijo ban-1 bė?: kurios muzikos naujo- iš jų sudarytų šiokį tokį anų 
semis parodyti krašto mė- i vininkų tada, o gal dar dau- dienų mozaikinį vaizdą. Čia 
gė jų chorams, kaip turėtų * §^au ^abar» dažnai yra lai- vienu tokiu "akmenėliu“ no- 

siūlomą politikos kursą. j būti atsekami Hetuviškųjų komos s^amb^0171^ reakc^c* r^au pavadinti knygą 
. j ir kitu kompozitorių kuri-i :^er’i'AUrao nuodėmėmis.- Truth is f or Strangers , pa-

Tačiau visai tikra, kad!,,— * ‘ ; Rezultate— vėlesnioji Ka-Į rašytą Efraim Sevela (da-
pasaulio milijonierių - ban- ‘ 
kinnkų sąjunga, kuriai pri-į Prasidėjus pasauliniam1 ma neabejotinai pažangaus 
klauso Ne\v Yorko Chase -karui ir perkėlus radiofono į charakterio, kartu vra klau
Manhattan banke preziden 
♦as Rockefelleris, Clevelan 
do bilijonierius Syrus -Ea

činsko muzika, nors būda- bar gyvenančio Izraelyje),

orkestrą \ ilniun, Jeronimo; Syįojui suprantama ir būna dj 
Kačinsko veiklos horizontai i pasigėrėjimu klausoma, i sa 
dar išsiplečia. Čia jis tampa j im

ton, Olandijos karalienės i lietuviškosios Vilniaus fil* šalininkų nuomene, šių lai- 
vyras princas Bemhard, bu-! harmonijos ir vėliau Įsteig-į^ų muzikoje taip pat yra 

_ vęs Švedijos premjeras O.: tose operos dirigentu. Šiom j gUnkiai dovanotina.
Iš 40 bilijonų, dabar jau I l’almer, Prancūzijos bankų; ^biern organizacijom jis e-1 Gal vaizdžiausias tokios

suteiktu Sovietų blokui, 10|baronas Edmun-d de Rot-| nergmga1 vadovauja iki pat į Jeronimo Kačinsko kūiybos 
ptat j Anfrnio sovietinės tvarkos i. , • ,

1976 m. išleistą New Yorke, 
Doubleday & Co., Ine., lei
dyklos (209 psl.). Joje pa
sakojama apie Sovietijoje 

avangardinių sistemų pagarsėjusi poetą Algį Po
žėrą, kuris, susidurdamas 
su Įvairiais asmenimis, pra
deda prisiminti savo "susi
tikimus“ su lietuviškuoju 
jaunimu. Požėra yra poka

bilijonų duota L omunistinei 
Lenkijai. Pagal jos teritori
ją ir ekonomini išsivystymą 
tai milžiniška paskola. Ir vi
sas šitas bankininkų kredi
tas Įgalina Sovietų Sąjungą 
sparčiai ginkluotis, moder
ninti savo sunkiąją pramo
nę, gerinti komunikacinę 
sistemą ir plačiai išnaudoti 
savo gamtos turtus.

Leninas savo raštuose a- 
pie kapitalo panaudojimą 
komunizmui stiprinti taip 
ironiškai išsireiškia: "...kai 
ateis laikas karti visus kapi-

shild, Italijos FIAT automo-į antrojo sovietinės tvarkos i lietuviams plačiau girdėtas rinio jaunimo komunistinio 
bilių bendrovės prezidentas į sugrįžimo. j pavyz,dyg yra pernai Chica- auklėjimo padaras. Jis jau-
Gicvanni Angelli, Kanados) Priskaičiuojama, kad Je-Jgos Lietuvių Operos pasta- čiasi turįs teisę turėti privi- 

ronimas Kačinskas vien Lie-) tyta jo c-pera Algirdo Lands- legijų, neprieinamų ne tik 
tuvoje yra dirigavęs dau-: bergio libretui "Juodasis
giau nei šešiems šimtams | laivas“.

generalinis gubernatorius 
Mitchener ir daug kitų ban
kininkų, kurie savo kapita
lu nustato pasaulio politikos 
kursą, niekuomet nesutiks 
su idealistine prezidento J. 
Carterio politika.

J. V. Sūduvas

JAV kongreso bibliote
kos knygų lentynos yra 32C 
mylių ilgio.

eiliniam Sovietijos piliečiui, 
! bet ir paprastam partiečiu!,
nes jis buvo režimo pripa
žintas tos sistemos garseny
be.

simfoninių koncertų bei o-1 .Jeronimo Kačinsko kury- 
perų pastatymų. Nors savo l bingumas ir aktyvumas ne
kuriamoje muzikoje, ypatin- Į ra sumažėjęs net ir dabar, 
gai ankstyvesnėje, Kačins-• pasiekus brandaus amžiaus Štai, gal "nevykusiu mo
kas buvo pakrypęs Į tada i sukakties. Tegul ir ateityje mentu“ susidurdamas gu So- 
madingą modernizmą ir net i mums dar būna lemta vis Švieti jos ir Lietuvos okupa- 
avangardizmą (pavyzdžiui, j girdėti Bostono Berklee! cijos tikrove, Požėra pradė
jo susidomėjimas ketvirta-i muzikos kolegijoje dažno- da jaustis esąs ne savo kai- 
tone sistema), savo koncer-J kai atliekamus jo naujus! lyje. Jo mintyse atgyja vir
tų programose jis beveik iš- j kūrinius ir pedagoginius at-1 tinė vaizdų iš pirmųjų poka- 
imtinai apsiribodavo vien siekimus. lio metų, iš jo paties suodū-
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vienu Ivanovu mažiau 1945 metais. Aišku, nei i 
t kolchozą, nei į fabriką jis

Tiesa rašo, kad balandžio dirbti nėjo. Tuoj tapo Žara- 
sų apskr. vykdomojo komi
teto vicepirmininku ir ant
ruoju partijos sekretorium, 
vėliau Švenčionių, N. Vil
nios ir Vilniaus rajonų sek
retorium, ėjo atsakingas pa-

Jis gimė Rusijos gilumo- reigas profsąjungose, apdo- 
je, į Lietuvą Maskvos valdo- vanotas ordinais ir meda- 
vų įsakymu buvo pasiųstas liais.

12 d. staiga mirė „respubli
kinės reikšmės personalinis 
pensininkas, TSKP narys 
nuo 1930 metų Ivanas Tva
novas

IEŠKOME ŠIMTININKŲ
Prel. Jono Baik ū no kalba per radiją

Jau 35 metus Lietuvo yra pavergta. Bet mūsų meilė 
senajai tėvynei nėra nė per plauką sumažėjusi. Ši pen
kiasdešimt devintoji sukaktis yra išeivijos vieningai ir
bendrai švenčiama, 
reikalams.

Aukos renkamos tik išlaisvinimo

Bet ar laisvinant Lietuvą tik vieną dieną metuose? 
Ar, numetę doleri kitą, galime ilsėtis ir laukti apčiuopia
mų rezultatų? Ne. Dabartinė mūsų kova už laisvę yra 
nuolatinė, labai sunki, o kartais atrodo, kad ji beviltiška, 
kartais mūsuose pasireiškia išsekimo bei nuovargio žy
mių. Bet nevalia sustoti.

Šiandien ieškome konkrečių pavyzdžių, paskatų ir 
dabarties siekimams motyvų. Galime žvelgti į netolimą 
praeitį — į nepriklausomybės sukurtą laikotarpį. Ją ki? 
rė dar taip neseniai mūsų tėvai dideliu pasiaukojimu ir 
nepalaužiamu ryžtu. Reikia šiandien prisiminti tą laiką, 
kuriame subrandinta tautinė sąmonė kūrė kultūrines, 
tautines, valstybines vertybes. Tai buvo gyvenimas ta

Tautos Fondui pradedant tradicinį pavasario lėšų į Daina. Taigi, kas koncer-j 
telkimo vajų. kviečiame visus prisidėti ar darbu ar lėšo- > tuose mėgsta mažiau nudai- 
mis. Ypatingai laukiame aukotojų-šimtininkų, kurie tuo nuotus, rečiau girdimus kū 
pačiu tampa Tautos Fondo nariais ir galės dalyvauti jo
metiniame suvažiavime, kuris įvyks gegužės mėnesio pa
baigoje. J .. TT- t „naujiena. Uz tą gerą nau

Kadangi Tautos Fondo suvažiavimuose svarstomi 
VLIKo darbų finansavimai bei aptariami kiti klausimai, 
tai kiekvienas Tautos Fondo narys savo dalyvavimu gali 
turėti visai apčiuopiamos įtakos ir į VLIKo reikalų kryptį 
bei apimtį.

rinius, tam beveik visas P.
. Ragienės koncertas galėjo! 
' būti ne per dažnai girdima

jieną" viešniai iš Chicagos 
esame nuoširdžiai dėkingi.

Solistei Praurimei Ragie- 
nei jautriai ir su patyrimu 
akompanavo komp. Jeroni-

Kviečiame šia galimybe pasinaudoti pavienius asme- 
1 nis bei organizacijas, kviečiame būti VLIKo darbų talki
ninkais ir tuo pačiu padėti Tėvynei išsivaduoti iš sovie
tinės priespaudos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
New Yorkas,
1977 m. balandis.

RAGIENE IR KAČINSKAS 

KONCERTAVO BOSTONE

Australijos. Jis yra inž. Jur
gio Balčiūno dėdė.

Svečias JAV turi kelis 
brolius ir daug draugu pa
žįstamų. Jis žada juos lan-. 
Rydamas užtrukti kelis 
mėnesius. Po to numato 
vykti į Europą ir tada atgal 
į Austaliją

Rekordinės pajamos

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos balandžio 21 d. 
susirinkime fin. sekr. A. 
Druzdis pranešė, kad kovo 
mėnesį pajamų buvo net $ 
30,050. Tai bene rekordinė 
mėnesinė suma.

Priimtas nariu žurnalistas 
Algis Dumčius, pagerbti 3 
mirę nariai.

Be diskusijų priimta 1976 
metų apyskaita, kuri kovo 
mėnesio susirinkime buvo 
išdalinta jo dalyviams.

*************************

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.

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel- 

Į nikas, 292 psl., aplankas 
į dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
psl.. pogrindžio leidinys.

Pas inž. Jurgį ir Violetą; Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Balčiūnus svečiuojasi Si!- Į Kaina minkštais viršeliais 
vestras Balčiūnas, atvykęs iš $4, kietais — $6.

Bostonas
Dėkojame

Dėkojame visiems, kurie 
atsilankė į mūsų vadovauja
mojo radijo 43 metų sukak- 

; turvinį renginį.
Dėkojame šeimininkėms, 

kurios sudovanojo skanius 
valgius, gražius rankdarbius

mas Kačinskas, tos dienos ; laimėjimams, pasiskelbu 
sukaktuvininkas, kuri kon-Įsiems ir sveikinusiems ren- 
certo klausytojai pagerbė, ginio leidinyje.
kaištais plojimais, atsistoji- i Dėkojame M. Plevokienei 

Į mu ir Ilgiausių metų daina, ir jos pagalbininkėm, kurios
paruošė maistą, ir visiems 

Lietuvių radijo valandos kitiems, kurie renginyje dir-
Laisvės Varpo pavasarinio i 
koncerto antroji kolona — i \čiū Bostono LB 
akt. Henrikas Kačinskas. Jis
paskaitė V. Mykolaičio-Pu
tino eilėraščius Mano būs
tas, Langas, Duiys, Namas, 
Viešnia ir Saulė, nuostabaus 
lyrizmo ir pastabumo kupi
ną Pulgio Andriušio Naktį 
parugėj, Justino Marcinke
vičiaus karaliaus Mindaugo

Kultū
ros klubo pirm. Mykolui 
Drungai už sveikinimą, Bos
tono vyrų sekstetui ir jo va
dovui komp. Juliui Gaide
liui už gražiai padainuotas 
malonias lietuviškas dainas, 
broliam Ivaškom už įdomius. 
filmus. *

Dėkojame pliekusiems lai-
monologą prie iš molio lip-jmėjimo bilietus, kurie šiuo 
domo Lietuvos žemėlapio ir,ar tuo prisidėjo prie rengi-
Antano Gustaičio satyrą 
Gedimino Trimailos Trejy-

Vis dažniau ir dažniau gaidose, tamsokas ir dar 
mes imam aimanuoti, kad nepasiekęs prideramos ai- 
dar keli metai, dar keliolika ’ savimo atramos apatiniuose 
metų — ir Amerikoj nutils balso tonuose. Jos mokykla 
lietuviškasis žodis ir lietu-* — itališkas bei canto (dai- 
viškoji daina. Rūpestis gal lusis dainavimas). Balso 
ir turi pagrindą: menkas1 tembras tikrai gražus, kūli-,
tais dalykais domėjimasis nių atranka, jų paruošimas bė. Ką ir besakyti, akt. H 
mūsų jaunimo priaugančio-' ir muzikinė dainavimo kul- Kačinsko skaitymas — ta' 
se kartose dvasios sparnų tūra, aišku, yra neginčijami 
nestiiprina, bet gal nederė-! dalykai. Išskirtinai pagirti- 
tų per greit į pesimizmą na P. Ragienės dikcija, lie- 
grimzti. Žiūrėkit, muzikos tuviško žodžio- tartis, gera' viena 
ir dainavimo menuose dar pr jos italų kalba. Tais vi-• skamba auksu. Ir skaitytų) 
vis iškyla jauni, gerai pasi-' sais požiūriais jos koncertas Į kūrinių atranka — puiki, į 
ruošę ir tikrai stiprūs talen- i Bostone buvo maloni ir pa-

ientingo meistro darbas, 
kur kiekvienas poetinis į- 
vaizdis ar metafora, kiek- 

kūrinio mintis šu

nio pasisekimo.
Šia proga norime praneš

ti, kad mūsų piknikas bus 
rugpiūčio 14 d. Prašome tą 
dieną nerengti kitos geguži
nės o dalyvauti mūsiškėje.

Valentina ir Steponas 
Minkai

tai. O tai yra akivaizdūs 
ženklai, d lietuviškoji 
daina, o drauge su ja ir lie-! 
tuviškasis žodis dar ne taip; 
greit nustos skambėjęs A

guodžianti staigmena.

Atskiro ir pagarbaus dė
mesio vertas Praurimės Ra
gienės koncerto repertua-

daugiausia tai išliekantys; 
mūsų grožinės literatūros Į 
gabalai. Pvz., Ant. Gustai
čio Gedimino Trimailos Tre-

Svečias iš Australijos

lauunes, va.isi\uines veityoes. įai uuvu gyvenimas ta . . j v nanin<s
laisvės, nepriklausomybės ir savos . kultūrinės ^Jbosj^esįOjau^i1 telentei"tSS;V0-^ann^ muzik°s kūrinius,

jybė, kaip čia kalbančiam
atrodo, išliks kaip tvirtai, BoocoocoouaoosoooooooooooocoeoooooooooBBOooooooooo—

dvasia, kuri ir šiandien jaučiama išeivijos išsiblaškymuO'
se, okupacijos sutemose, kalėjimų ir tremties kančiose!"““; I ir rečiau tegirdimas dainas
ir naujų vi,laų spindėjime. Tai Vasario 16-sios dvasia, j jų> Lturiy taltū£lbe! arija®' ? ,Ea

kime 'viltį, susiras ir 'pride- >arba 5e dažnai dainuojamas

Betirpstanti laiko kaiščiuose, bet spindinti viltimi tautie-fį|’s aprai%og nebus tušti jr 'dainavo beveik jau niekie- 
čių sąmonėse, net didžiausiame tautos nerime. Vasario i besieliai žodžiai !no įdainuojamą M. Pet-
16-sios laikotarpis yra šviesiausias laikotarpis lietuvių į ! rausko Birutės ariją iš op.
tautos gyvenime. i Praurimė Ragienė, nors; Birutė jr tris Oncs Metrikie-

! nėra iš pačių jauniausių dai-Į dainas — Beržui, berže- 
Toje dvasioje nebokime, kad mūsų vedamos kovos nininkų gretos, dar tebėra kui, Dainos, muzika ir gėlės 

padangė tamsėja ir kad šio krašto detentės politika pra- vadinamos viduriniosios so-
gaištinga mūsų reikalams. Nelaukime iš jos prošvaisčių į listų kartos tarpe. Bostone 
mūsų idėjoms stiprinti. Grįžkime prie 1918 metų sava-i balandžio 17 d. Lietuvių 
narių pasišventimo dvasios. Ji tesustiprina ir tesu jungia radijo valandos Laisvės 

J Varpo pavasariniame kon- 
I certe ji pasirodė pirmą kar- 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas jau 32j|3. Jr Pakko iškilios, muzi- 
metus stovi-tautos laisvės kovos priešakyje ir, Tautos į ’’ vv'z'”"
Fondo finansuojamas, jungo tautą ir veda į išlaisvinimo!
žygius. Tautos Fondas, išleidęs šimtus tūkstančių dole-1 
rių kraštui apginti nuo okupanto pasikėsinimų paneigti 
jo teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, šiandien 
šaukia savanorius šimtininkus padėti jam sustiprėti ir 
per jį užtikrinti Vliko ilgametį išlikimą ir jo kovą prieš 
sovietiškąjį imperializmą.

salios ir gerai savo meną 
apvaldžiusios dainininkės į- 

įspūdį. Bet... su pagynimais 
dar neskubėkime bėgti į gi
rią...

į Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo propaganda, 
savo pavasarinį koncertą vi
suomenei skelbdama, dau
giausia rėmėsi VI. Jakubė- 
no (kurio, deja, gyvųjų tar
pe jau nebeturime) pasisa
kymais apie Praurimės Ra
lienės meną. Iš tų dalykiš
kų ir įžvalgių Jakubėno pa
sisakymų mes patyrėsm, kad 

(solistė turi lyriškai drama-• * f
tini sopraną, kad jos kon
certų programos būna itin 
rūpestingai pai-uoėiamos ir 
muzikaliai atliekamos, kad!

Šimtininkai kasmet aukoja bent šimtą dolerių Vliko 
žygiams. Šimtininkai yra tikrieji Tautos Fondo nariai, 
kurie renka vadovybę ir planuoja fondo ir Vliko veiklą.
Šimtininkai yra tikrieji avangardistai Lietuvos lais.i- 
nimo kovose. Šimtininkai yra tie savanoriai, kurie visą 
aukoja ir budi, kad Vlikas vykdytų tautos jam duotą 
mandatą. Tautos Fondas dabar organizuc-ja 500 šimti
ninkų, kurie kasmet iki gyvos galvos paklotų ant tautos 
aukuro šimtą dolerių.

Tad šaukiame visus sąmoningus lietuvius stoti į Tau
tos Fondo šimtininkus. Aukas siųsti adresu: Llthuanian 
National Foundation, P.O. Box 21073, Woodhaven, N. i |Os balsas yra gražaus temb 
Y. 11421. Aukoti galima ir dalimis. iro, aukštos gaidos skaidrios

ir laisvos ir, be to, kad ji 
yra graži ir patraukli mote- 

{ris. Kai muzikinės kritikos
Gerbiamieji Tautos Fondo bendradarbiai autoritetai apie Ragienę
ir mieli lietuviai! ' taiP kalba- kaiP »

turi cypauti provincinio 
Bostono žvirblis?!.. Na. bet!

* * *

Kaip jau ne kartą esame girdėję, Tautos Fondas yra 
pagrindinis ir vienintelis VLIKo darbams lėšų teikėjas.
O šie darbai didėja ir plinta.

„. , , . .. . P .. . T • x • - I Praurimė Ragienė, be jo-
Siekdama pagerinti informaciją apie Lietuvą ir jos abejonės n.a lvrinis 

bylą svetimiesiems, neseniai pradėjo veikti speciali'neturintis drama- 
VLIKo žinių tarnyba ang.ų kalba, Llthuanian Nevvs Sei- įfjnio soprano skambesio ir 
vice vardu. Kad ir per trumpą laiką ji yra išvysčiusi efek-1 jėffos, laisvas ir skaidrus 
tingą veiklą. Tai tik vienas žygis, neskaitant kitų, be ’ aukštajame registre, išlygin- 
pertraukos dešimtmečius tęsiamu. . tai atsiliepiantis vidurinėse

dabar jau truputį rimtėliau 
•‘pradėkim irtis į priekį!

ir Gegutė. Pastaroji daina, 
itin nelengva vc-kalistei, at
siskleidė kaip įdomus ir ga
na savaimingas kompozici
nis darbas. Antrame pasiro
dyme Ragienė padainavo 
Vytauto Jurgučio (ne Aloy
zo Jurgučio, gyv. Chicago
je) dainų ciklą Mergaitė na
mų šešėliuose, pasižymintį 
naujesne mintim ir kompo
zicine technika. Po to ėjo 
Giedrės Gudauskienės Re- 
ųuiem mano draugams, 
Daug pavasarių ir jos aran
žuota K. V. Banaičio Gies
mė kunigaikštienės Birutės 
garbei. Tos dvi kompozito
rės— Metrikienė ir Gudaus
kienė, gyvenančios Kalifor
nijoje, reiškiasi veikliai ir 
kūrybingai. Jų muzika — 
šiek tiek modernizuotas ro
mantizmas ir verizmas, 
skamba jaukiai ir šiltai, 
klausytojų eilėse susilaukia 

tirštu

vaizdingai ir pagauliai su 
kurta mūsų laiko satyra, toj 
žanre klasika. Kaip visų ki-' 
tų deklamuotų kūrinių min
tį, ir Ant. Gustaičio satyros- 
grožį ir sąmoju H. Kačins 
kas mums atskleidė itin sub' 
tiliai.

Lietuvių radijo valandos! 
Laisvės Varpo šių metų pa
vasarinis koncertas yra ne
menkas įnašas į Bostono lie
tuvių . kultūrinį gyvenimą. 
Renginio galva — dar vis 
nepavargstantis Petras Viš
činis. Gal bėda tik tai, kad 
mes jau daromės snobais. 
Tas pats žmogus, kuris 
niurzga, kad jam nusibodo 
šimtą kartų girdėti kūriniai, 
dabar „filosofuoja“, kad 
viskas jam buvo nepažįsta
ma ir negirdėta. Kitas gi 
liaųpsinasi, kad jis lietuviš
kų koncertų nelankąs, nes 
aukšto meno Amerikoj jis 
rieškučiom prisisemia... De
ja, kiek mums žinoma, to
kie ištisus vakarus prasnū- 
duriuoja prie prasto skonio 
televizijos kaubojinių ir kri
minalinių vaidinimų. Savai
me suprantama, jei mes pra
dėsim ignoruoti tokio lygio 
koncertus, kokį P. Viščinis 
surengė šį pavasarį, beliks* 

į „guostis“ gal tik sena mūsų
dėmesio ir tirštų plojimų. j tautos j;imjntim: "žmogau. 
Taip dėjosi ir štame koncer-1 kertj ant kurios

j tupi!..“te.
pats

Antrojoj koncerto daly 
P. Ragienė pasinėrė i mėly
nas italų marias — padai
navo V. Bellini‘o Plaštakė
lę, O. Respighi‘o Dainių ir 
Rūką (pastaroji, tikrai įdo-

Po koncerto Lietuvių Pi
liečių d-jos III a. salėj dar 
porą valandų buvo pasišne
kučiuota ir ipasidalinta kon
certo įspūdžiais. Viešnios ir
večiai nestokojo duonos, 

mi daina, buvo padainuota j druskos ir vandens. Po to 
lėtoka, bet itin išraiškia in-! gausus būrys Bostono lietu- 
terpretacija), G. Donizetti
Namelį, G. Verdi Čigonę ir

vių persikėlė į vaišingus inž. i 
J. Rasio ir p. Rasienės na 

E. W. Korugold'o Marietos mus. (Solistė Pi-. Ragienė 
ariją iš op. Miręs miestas
(G. DAnnunzio drama). Ir 
bisam. kaip rašė VI. Jakubė- 
nas, tikrai išraiškiai buvo
padainuota G. Puccini‘o a- • Varpo pavasarinio koncerto 
rija iš op. Madama Butter- išgyvenimai, 
fly ir velionio Rr Jonušo K. R-tas

yra p. Rasienės brolienė). 
Taip tad. anapus Charlio 
upės, buvo užsklęsti Lietu
vių radijo valandos Laisvės

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS

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

* Apsidrausti gali visi nuo 1 iki 70 metų amžiaus.
* Sveikatos patikrinti nereikia.
* $te 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 j savo kuopos 
finansų sekretorių arba organizatorių telefonu ar laišku. 
Jis jums įteiks užpildyti ir pasirašyti suprastintą Non-Me- 
dical aplikaciją. Taip pat sumokėkite finansų sekretoriui 
pirmųjų metų mėnesinius arba metinius mokesčius.

* įsirašyti į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje yra 
dabar geriausias laikas.

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

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

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

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

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGASREALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704

Tel. (813) -894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

J
L-
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tčvn

CONNECTICUT KLONIUOSE

NEVV HAVEN, CONN.

LB susirinkimas

Balandžio 3 d. buvo JAV 
- Lietuvių Bendruomenės a- 
* pylinkės narių /visuotinis 
i susirinkimas, kuriame daly-

HARTFORD, CONN. 

Velykų stalas
j

LKM P edeiacijos skyrius, i 
kuriam pirmininkauja Ada. 
Ustijanauskienė, jau dau-1 
geli metų ruošia tradicini

LAIMOS LAPINSKIENĖS LĖLIŲ TEATRAS 
ir

VIKTORO PETRAVIČIAUS GRAFIKOS PARODA 

tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje Bostone

rv’s "Lašt Summer“. Ji dir-

pareigcjimų amerikiečių te
atrui, dar vis randa nciro, jė
gų bei laiko skirti savo ta
lento žymią dali ir lietuviš
kai scenai. O už lietuviškos 
pasakos atvedimą i lėlių te
atrą ji neabejotinai užsitar-

1 varo 20 asmenų. Apie vai- Velykų stalą. Balandžio 3 
į dybos veiklą pranešė Albina I d. teki stalą suruošė ir Šie- 
• Lipeienė. j met.
i Solidarumo mokesti mo‘
J kančių yra 40, iš jų 9 pensi- 
! ninkai ir ligonys. Suruoštas 
Vasario 16 minėjimas, vyk-

Be gražaus ir gausiais ve
lykiniais valgiais apkrauto 

‘ stalo, svečiai gėrėjosi ir tos 
dienos nuotaikai tinkančia 
programa, kurią violončele 
atliko lietuvių (Sapiegų) 
kilmės amerikietė ir piani
nu Ustijanauskaitė, abi stu
dentės.

i dyti JAV LB VU-sios sesijos 
i tarybos rinkimai, paminėti 
i 1941 m. birželio trėmimai,
. aktyviai dalyvauta JAV 200 

metų sukakties minėjimų 
♦ ruo oje, LB 25 metų sukak
ties minėjime, rūpintasi sa-( 

vo parapijas reikalais, ser-ivo miesto 
gančių nariu pagalba ir kt. inas kun. J. Matuti: 

( Apie Rytinio pakraščio, rybos narys dr. P 
j LB apygardų ir apylinkių 
į pirmininku suvažiavimą š. 
i m. sausio 29 d. New Yorke 
Į pranešė vald- bos vicepirm 
I Vaiva Vėbraitė.
j Gegužės 13 d. New Ha- 
! vene šaukiamas LB Connec

ticut apygardos suvažiavi
mas. I ji atstovais išrinkti

Atsilankiusiųjų tarpe bu- 
majeras, klebo- 

ir LB ta- 
Vi leisis.

TAUTOS FONDO 

SUVAŽIAVIMAS

Laima Rastenytė - Lapinskienė

bo Gateway F lay house va-'navo didelę padėką ne tik 
savos teatre Bellport, Long j mažųjų, bet ir suaugusiųjų 
Island. Dabar vaidina Jane, tarpe.

Visų keturių pasakų reži-Addams-Hull House ir ki
tuose Chicagos teatruose.

Paskutinius dvejus metus 
i eilės bure nominuota ”Jo- 
seph Jefferson Citation“ 
(vaidybinis atžymėjimas 
Chicagoje), pereitais me
lais už sukurtą Susan rolę 
’Tn the Boom Boom Room“ 
veikale ir šiais metais 
Jenny relę ”The Rise 
Kali of the

sūra ir sukurti kostiumai y-
ra 
daug 
Rasa

Laimos.
rolių,

Ji pati 
čia jai

atlieka
talkina

Kaminskaitė ir And-

City
and 

Mahagcn-
• KV“

1977 m. gegužės 1 dienai Lietuviškoje scenoje 
t (sekmadieni), 3 vai. popiet i ma yra atlikusi roles: 
IŠc. Boston.-. Lietuviu Pilie-’lėj, žalčių karalienėj“,

III
turėsime progą 
pamatyti

— Maiki, mesk savo kny
gas po stalu, imk į rankas 
kokia nors dzida, ir einam!

— Kur einame? Kur aš 
turiu eiti?

— Pirmiausia, einame i 
Zacirkos saliūną ir nuo ten 
pradėsime.

— O kodėl aš turiu Į tą 
tavo saliūną eiti? Kas gi 
tenai tokio nepaprasto-, kad 
atbėgai visiškai uždusęs ir 
dar savo surūdijusiu kardu 
mosuodamas? Gerai dar, 
kad tavęs pakelėje policija 
nesugriebė ir i ligoninę ne
nuvežė.

— Maiki, Zacirkos saliū
ne dabar vyksta nepaprasti 
dalykai. Ten šiandien bro
liai žemaičiai broliams lie
tuvninkams skaldo feisus. 
Ir visi dėl būsimos svobad- 
no<? Lietuvos I Tik aš atbė
gau dar tavęs pasiklausti, i 
kurią glitą man ir tau reikė
tų stoti, kad nepadarytume 
misteiko.

— Ktxlėl aš turėčiau eiti 
ten, kur kažkokie girtuok
liai ar kvailiai mušasi?

i Antanas Leikus ir Augusta?
kveščenas, ar lei 
tis su bažnyčia 
syki, ar civilskai ir daug sy
kių su keliom pačiom, kad 
taip greičiau padidintume 
žemaičių ir lietuvninkų pa
kalentą, kurią ruskis jau 
baigia naikinti. Tada jau ir 
aš išsitraukiau iš makštų 
šoblę už ščėslyvos smerties 
susaidę, nes mes ir šios var- 
gonizacijos kenstituenas jo
kios šuniškos ženatvės, pa
darytos ant 9tryto kampo, 
nepripažistam. Nu, o paskui 
visi Zacirkos kostiumėliai 
pradėjo vadinti vienas kitą 
komunistais, ir aš išbėgau 
tavęs pasiklausti, kokį fron
tą reikėtų man ir tau laiky
ti?

— Tėve, aš matau, kad ir 
tavo Zacirkos smuklę jau 
apėmė tas pats pamišimas, 
kaip ir mūsų išeb iškąją vi
suomenę, kur dabar dėl viš
tos žarnų tautininkas kapo
jas! su tautininku, socialis
tas su socialistu ir krikščio
nis demokratas su krikščio
niu. Ir visi giriasi, kad va-

rius Viktorą. Muzikinius ir 
šviesos efektus tvarko 
komp. Darius Lapinskas, o 
Laimos ir Dariaus sūnus 

u% Aras akomponuoja smuiku. 
Jis taip pat reiškiasi jau a- 
merikiečių scenoje su "Jack 
and Jil Players“ Chicagoje! 

j ši Įdomų lėlių teatro 
Lai-j spektakli globoja ir visus Į 

ji atsilankyti kviečia Bosto
no vyr. skaučių Židinys.

Ta pačia proga galėsite 
aplankyti ir dailininko Vik
toro Petravičiaus grafikos 
parodą, kuri vyks tuo pačiu 
metu tame pačiame pastate, 
IV aukšto salėje (skautų 
būkle).

Tad — iki pasimatymo!
S. S.

’Eg-
D.

aukšto salėje 
pirmą kartą 

Laimos
R a s t e n y t ė s - La p i n s k i c- n ė s lė
lių teatrą. Programoje bu?
keturios pasakos: 1. DaHidė, Taip pat yra išleidusi vai 
perkūnas ir velnias, 2. Pet- kams plok štelę "Sek pasa- 
riukas ir vilką.-, 3. Liepsna-į ka“.
barzdis ir 4. Raudonkepu
raitė

Visa tai nepamatyti mūsų 
jaunajam atžalynui, o drau
ge ir tėveliams. — būtų neat
perkamas nuostolis!

Ši lėliu teatrą Įkūrė ir jam

i ciu U-JOS

Bostone

Lapinske 
Mare4

...Tautos Fondo, kuris tel
kia lėšas Vlikui, suvažiavi
mas šaukiamas gegužės 28 
d. New Yorke.
....Fondo nariais gali būti

, , asmenvs ir organizacijos.!lS.me zeny. Ramanauskas. Ten b«s ren- km4e kaIme, moka ne ma 
ir tik vieną] karna ir apygardos valdyba. «inn

Nutarta kandidatais pasiū
lyti Augusta Ramanauską ir 
Albiną Litpčienę.

I apylinkės valdybą iš
rinkti: pirm. Albina LipČie-

žiau kaip $100.

. . Fondo tarybos pirm. prel. 
Jonas Balkūnas vasario mė
nesį kreipėsi į lietuvių vi
suomenę, norėdamas surasti

nė, vicepirm. Vaiva Vėbrai- • bent 500 asmenų, kurie kas
met mokėtų po $100. Tai su
darytų Vlikui tvirtą finansi
ni pagrindą.

i ....Jo kalbą) spausdiname at
skirai.

tė. sekr.-ižd. Jonas Šaulys ir 
narvs Bronius Strimaitis.

Kontrolės komisijos na
riui Jonui Goldupiui dėl li
gos atsisakius kandidatuoti.
išrinkta Emiliia Šaulienė ir J 
senieji nariai — Zenonas Į- 
Merkevičius ir Augustas Ra
manauska;

DETROIT, MICH. 

Mirė A. Zigmantienė

• Kovo 17 d. mirė Anaceta 
i Zigmantienė ir kovo 19 d. 

Lietuvių Moterų Klubų1 buvo palaidota W oodmere 
Federacijos New Haveno
Klubas balandžio 30 d. 6 vai.

Bus religinis koncertas

— Maiki, čia vajavoja ne! duoją Lietuvą ar kovoja dėl 
girtuctkliai ar durniai, o vis {lietuvybės išeivijoje išliki- 
labai pažontnos asabos. Da- :mo, kai tikrovėje patys tą 
bar pas Zacirką yra susirin- veiklą žlugdo.
kę patys aukščiausi mūsų 
vargonizacijų sekretoriai ir 
maišalkos.

— Tai dėl ko jie mušasi?
— O, .vaike, yra daug di-i

dėlių kveščenų, dėl kurių; prieš krikščioni, o bedievis

— Jes, Maiki, ąš apie tai 
irgi girdėjau. Ir aš mislinu, 
kad ateina tikras pasaulio 
galas, nes sako, kad tada 
krikščionis piestu atsistos

negalime sutarti. Vieni sa
ko, kad tada. kai jau bus

prieš bedievi. Nu, o ar ne 
tas dabar darosi? Va. Zacir-

svobadna Lietuva, reikės ka sake, kad Navynų gazie- 
sodinti daugiau cukrinių, tos pūstelninkas jau su savo 
runkelių, o kiti už tai, kad
visą Žemaitiją reikėtų užsė
ti tabaku, aguonom ir kana
pėm, nes iš to dabar galima 
padaryti geriausia bizni.
Vieni nori, kad Lietuvoj bū
tų karalius, o kiti — kad ją 
valdytų valsčiaus -altvšiai J vieną gaidį piautų 
nes jie geriau žino, ko žmo-! — Nenusimink, tėve. Li
nes nori. Bet tikras fanas] gi pasaulio galo dar toli, nes 
prasidėjo tada, kai iškilo! mūsų visuomenėje viefnas

vak. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje rengia 
religinės muzikos koncertą.

Jo programą atliks bari
tonas Kazys Jakutis iš New ! 
Yorko. Vargonais jam pri
tars parapijos vargoninin
kas John Bernardo. Čelo 
gros Yale universitete bai
gianti ruoštis magistre laips
niui Karen Buranskaitė. Ji 
y: a viena iš geriausių stu
dentų.

Po koncerto didžiojoj sa
lėj visi koncerto dalyviai bus 
privaišinti kava su užkan- 
d: iais.

šia nroga bus paminėta 
ir Lietuvių Moterų Klubų 
K deracijos 30 metų sukak
ti".

I koncertą kviečiami vi- 
sr s plačicgics apylinkės lie
ti viai. Mūsų kolonija maža.

vaisku eina prieš kitą tos
pačio? vieros zokoninką. j . . . . .
Znočijas, kad jau ir dvasi?-! *' e?_'?.eni s^s neipnpiMvsi-
kom asabom Dievas sumai- 'T / '’g05 hus Tad

' ii i pasimatvmo koncerte!

kapinėse.
Velionė buvo gimusi 1895 

m. liepas 28 d. Paješmanų 
kaime, Kauno apekr., Į JAV 
atvyko 1912 m. pas seserį 
ir apsigyveno Cambridge, 
Mass.

Ištekėjusi už 
manto, ji išsikėlė i Detroitą, 
kur ir gyveno iki mirties.

Turėdama nemažų vaidy
binių gabumų ir gerą baisa, 
Anaceta priklausė Dailės ir 
Aido chorams, dažnai vai
dindavo. Seniau ji priklausė 
ir socialistų kuopai.

Jos liūdi sūnus Haroldas, 
dukra Ruth Merrickienė su 
šeimomis ir sesuo Julija 
Gittzus Bostone, Mass.

Ilsėkis, miela Anaceta, 
per amžius ramybėje.

M. L. Balčiūnas

VOKIETIJA

Jaunimo kongresas

X-

šė liežuvius, ir iki svieto ga
lo betrūksta, kad. pagal Mi- 
kaldcs pranašavimą, devyni

Albina Lipčiene

II Vigilante dėl 
A. Kairio "Paliki- 

j me“, ištraukose iš Marcin- 
‘ kevieiaus "Mindaugo“, Vai
čiulaičio "Banguolėje“ ir kt. 
t.

Džiugu, kad Laima Raste
nytė, turėdama visą eilę Įsi-i

vadovauja Laima Rasteny-! 
tė-I.apinskienė.

Ji po teatrinių studijų, 
kurios apėmė dramą, daina- 
vima ir modernųjį šoki, yra 
vardinusi Off-Broadvay tri
juose nastatvmuose: "A 
Small Seed“, "A Hatful of 
Rain“ ir Sartiems "The Res- 
pactful Prostitute“. Mažes
nėse rolėse, yra pasirodžiusi 
televizijoje, o taip pat atli
kusi pagrindinę role "Chi- 
cken Little W?s Right“ bei 
vaidinusi filme Frank Per-
oooooeMoooosocoescoooooooe

vadovauja Romas Kinas iš 
Miunsterio-.

"Kuliūrirrtnkai“ iš Lietuvos

Vokietijos Lietuvių Lite- 
Jono Zig- i ratūros d-ja, kuri yra komu

nistų Įtakoje, balandžio ga
le laukia "kultūrininkų“ 
grupė? i- Lietuves. -Jie sve
čiuosis ir lietuvių krikščio
niškojo jaunimo suvažiavi
me Romioje.

Kuitūros d-jos suvažiavimas

Lietuvių Kultūros d-ja, 
kuri yra dešiniųjų Įtakoje, 
balandžio pabaiga-je i'reu- 
denstadte ru -ia suvažiavi
mą. Bus pasirodymas ir vo
kiečiams.

Lietuvių tautinius šokius 
G-ks šveicaru jaunimo gru- 
: ? iš Ciuricho. Dainuos
rausė ir t» n..JLz i I - A o< - • ?

ena Paryžiuje.
Daunora., gastroliuo- 

Amerikoje ir Kanadoje. Jc 
koncertus ruoš Pasaulio Lie

pIV.

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

VIENOS SAVAITĖS

BALANDŽIO 6 
BALANDŽIO 27 
GEGUŽĖS 2

GEGUŽĖS

GEGUŽĖS
RUGSĖJO

12
21

— užpildyta
— užpildyta
— Maskva 1, Vilnius 3, Maskva 1 nak_

tis ......................................................... $842.00
— Maskva 1. Vilnius 5, Maskva 1 nak

tis ......................................................... $842.00
— užpildyta
— Leningradas], Vilnius.3. Maskva 1 nak

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

DVIEJŲ S A V A I C I Ų :

GEGl ŽĖS 18 — Leningradas 1. Vilnius 5. Maskva 1 nak

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

GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1. Riga 1, Vilnius 5. Mask

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

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

BIRŽELIO 15

ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA

Jeigu norite Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 

6705 Guli Blvd.
St. Petersborg Beaeh, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo yalandy — (813 ) 360-0744

gaidys devyniems žmonėms 
akis kapoja ir vienas di
rt liausią trukšmą kelia. Va- 
d naši, visai ne pagal tavo 
A ikaldos pranašystę.

— Tai ką tu dabar man 
s* kai?

— Jau viską trumpai ir 
pasakiau.

— Bet ar tu eisi pas Zcir- 
ką man padėti vajavoti už 
teisybę?

— Ne tik aš neisiu, bet ir 
tau patariu į tą kvailių kom
paniją negrįžti. Geriau eik 
išsimiegafi, tai rytoj bus ir j 
teisybė aiškesnė.

Gegužės 1 d. Bonnoje bus 
Ketvirtojo Pasaulio Lietu , ių 
Kongreso prezidiumo posė-j . .
dis. Jame bus aptarta komi-ituv!l’ Jaunimo <-gj 
teto pirm. A. Šmito kelionės- 
i JAV ir Kanadą rezultatai, 
komisijų pranešimai ir kiti 
su kongresu susiję klausi
mai.

Mirė olėšikas P. Dėmi:*'?

Išvyko į Lietuvą

Tėviškės d-jos kviečiami, 
20 jaunuolių ©vyko i Lietu
vą, kur bus 2 savaites. Ke
lionę apsimoka patys daly
viai, o visa kita — Tėviškės 
d-ja.

Tai jau ketvirtoji tokia

Hamburgo un i versiu.'
klinikose mirė 2 kaltus ik 
gyve-s galvos ir dar 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo nu
teistas plėšiką? Petras Do
minas, 47 m. amžiaus.

Kalėjime jis išsėdėjo be
veik 13 metu. Sirgo kauly 
vėžiu, paskutiniuoju metu 
buvo paralyžuotas. Jis buvo 
gimęs Kaune. Balandžio 18 
d. palaidotas Hamburge.

Vokiečių spauda vėl pla-

I

Į SWISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU Iš 
j CHICAGOS per BOSTONĄ .... $1316.00 

j Išvyksta BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIE- 
? POS 27 ir RUGPIŪČIO 10

Maskva 1, Vilnius 5. Riga 3. Leningradas 
j 2. Maskva 2 naktys. Prie siu grupių prisi- 

j jungiant iš BOSTONO ar NEVV YORKO 
| kaina ..........................................................$1195.00

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

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

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė 

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5. penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.
PRICES ARE NEW. based on double occupancy and are sub- 
Liect to changes and or Government approvai.

ekskursija. Ją organizavo i .. . ............ - , -gRodinoį“ atetovaČBerljmeP'8' aPrase •"> ^a''blas
■ Pranas Sinkevičius. Grupei Romas Šileris

MoooooooouooMaooooooooooooooBsooooooooaaaoę
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
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Vietinės žinios

Daiva Mongirdaitė Rieharsoniene atliks meninę programą gegu
žės 7 d. .J AV LB 25 metu sukakties minėjime Brocktone.

’e -•
?*•

'"Pavasario vakaro“ rengėjai 

dėkoja

"Pavasario vakaro“ ren
gėjai norėtų padėkoti vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie šio vakaro pasisekimo. 
Nuoširdžiai Įvertiname visą 
ir visų entuziazmą ir talką.

Atskirai norėtume padė
koti programos atlikėjams 
inž. Alg. Laipšiui, filminin- 
kui P. Krukoniui, daininin
kėms M

[ D. Veitaitei už puikią prog
ramą. Vyteniui Izfoickui už
į skaniai suruoštą bufetą. Ar- 

Saulius E. Cibas akompanuos,^ Rimuj Mancmaižiui j,, 
sulisld Daivai Mongirdailei[Redai Vei(aite; už 
JAV 1 B 2a melu sukakt.es m,-. gaj jrengta Algiui Va.

KALENDORIUS

Balandžio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Hamiltono "Aukuro“ 
teatro gastrolės. Rengia — 
Bostono ateitininkai.

VARPAS

Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
Jame rašo Juozas Audėnas, 
Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka
zys Karvelis, dr. Bronius 
Kazlas, Antanas Kučys,

Gegužės 1 d. 2:30 vai. po; Mečys Mackevičius, Romu- 
pietų So. Bostono Lietuvių1 aidas Spalis, Aleksandras

OT'SOSCSS'SOaS

BRCCKTON, MASS. LB visuomeninių reikalų 
rybos pirmininkė.

JAV LB 25 metų sukakties 
minėjimas Meninę programos dal' 

i atliks solistė Daiva Mongir- 
Lietuvių Bendruomenės Į daitė - Riehardson. Jai 

hpyiir.kčs valdyba gegužės kompasuos pianistai 85 
i d. C:30 vai. vak. Nationa liūs Cibas.
Cafe 666 North Main St.. 
rengia JAV LB 25 metų su- 

minėjimą.:\ct A L : t • >

P:, s/a i tą skaitys viešnia 
iš Phi ’adeiphijos Aušra 

uičritytė, JAVŽerr - Maer1*5*"**

a-
:au-

Piliečių d-jos salėje skaučių 
Židinio ruošiamas Lapinskų 
lėlių teatro iš Chicagos vai
dinimas.

Bizinkauskaitė! ir' . ™ i™«.x«iona,j
Cafe, 6b<> N. Alain Street,! 
Brocktone, Lietuvių Bend
ruomenės 25 metų sukakties 
minėjimas-balius.

Gegužės 8 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos 11 aukšto salėje L. 
Moterų Federacijos Bosto
no klubo rengiamas Moti
nos dienos minėjimas.

Gegužės 14 d. Bostono 
Tautinių šokių sambūrio 
vakaras, kuriame bus pami
nėtas ir Romas Kalanta. 

Brocktono tautinio an

Solženicinas ir kiti. Būtinai 
Įsigykite tą numeri. Kaina 
tik $3.50. Gali’.e gauti Kelei
vyje.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, “Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

i nėjime Brocktone gegužės 7 d.; sJui jf ArVydui Rlimauskui, 
aoaocaooarjoe j’Kad nepailstamai gaivino 

mūsų treštkuli.
Taip pat norėtume padė

koti visiems mūsų gausiems 
kolegoms, prisidėjusiems 
prie salės puošimo darbų, ir 
visoms jx>nioms už paga
mintus ir paaukotus tortus

\ušra Zerr-Mačiulaitytė kalbės* 
JAV LB 25 melu sukakties mi-' 
nėjime Brocktone. J

samcosc,-.- ~ -i. i-isosoos

skaičius ribotas, 
stalus ir bilietus užsisakyti 
iš anksto. Auka — $7.00.

Tuo reikalu skambinti 
J. Rentelis, tel. 963-3671, S.

i Subatis, tel. 767-0335, V J
i Sužiedėlienė, tel. 588-3364

Rengėjai

Algą moka ir įnirusiems

Visokiu čia “stebuklu“
į matome, todėl nestebina ir į ir kitus kepsnius.
'The Boston Herald Ameri-! Didelis ačiū visai visuo- 

tai prašom can pagkejbta žinia, kad Į menei už gausų atsilanky. 
Bostono sveikatos, švietimo rn^-7 I
jr labdaros Įstaiga iš federa-į 
linės valdžios profesiniam i 
vietiniui skilto $282,000!

Jančauskienė, tel. 588-9091, fondo mokėjo algą dviems,

LB JS valdyba

Ji nudažė tūkstančius 

velykinių margučių

• Su testamento pavyzdžiu.
• t -,„o_, z, . . i Knvgos kaina $3, su tes-samblio Sukurvs pirmasis i ; -n t-• . 1 . , cemento forma 83.oO. -Ji vrarenginys — premjera įvyks

š. m. lapkričio 12 d. Tikslus 
laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau.

gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

kvie Tame dalyvauti 
šventėje. Kadangi

šioje
lėtu

minusiems asmenims, mine-, 
tos Įstaigos buvusio tarnau- j

L. Šukienė, tel. 583-2839, M. tojo motinai ir giminaitei.

HAMILTONO LIETUVIU DRAMOS TEATRAS

AUKURAS

Elena Šalnienė - Shallna 
iš Braintree, Mass., laimėjo 

' Hanoverio Mali prekybinin- 
i kų d-jos globotas velykinių 
margučių varžvbas, kuriose 
dalyvavo 500 asmenų. Šal- 
nienės margučiai pripažinti 

; gražiausiais, ir už tai ji ga- 
{ vo teisę bet kurioj krautuvėj 
* paimti .prekių $25 vertės.
■ Amerikiečių laikraščio 
i reporteriui šalnienė papa- 
' šakojo, kaip lietuviai mar-

ATOSTOGOS
PRANCIŠKONU 

VASARVIETĖJE

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia lietuvių radijo
KENNEBUNKPORTE, Me.'Pr°8ra,na Naujojoj Anglijoj 

iš stoties WNSR 13S0 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Po meninės dalies — va j 
karienė ir šokiai, grojant ge į 
:am orkestrui.

Visus Brocktono, Bosto
no ir apylinkių lietuvius

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

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukšto salėje 
vaidins Balio Sruogos 3 veiksmų lyrinę dramą ' gučius dažo, apie savo pa 

1 mėgima juos dažyti. Ji prieš 
“PAVASARIO GIESMĖ“ : kiekvienas Velykas nuda-

; žanti apie 200 kiaušinių, 
kurių daugumą išdalinanti 

į savo pažįstamiems. Per sa
ivo amžių (jai 76 m. amž.)
1 ji esanti nudažiusi . . per

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

(Ivas f statė, 545 E. Broadvvay, So. Boston!
Visus maloniai kviečia atsilankyti

Bostono ateitininkai 10,000 kiaušinių

Pranciškonai maloniai 
kviečia visus lietuvius atos
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 
anksto.

Informacijai adresas: 
Vasarvietės vedėjas, Fran- 

ciscan Moinastery, Kenne
bunkport, Maine, 04046. i 
Tel.: (207) 967-2011.

(15)

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
viškų kny gų pasirinkimas.

Tragiškai žuvus

a. a. DALIUI KLEINUI.
jo tėvui E uge n i j u i. seserims Dai v a i lr 
Ramunei, broliui Arūnui ir giminėms reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą.

V. ir J. Choves su šeima. 
Br. Kriščiukaitienė

1977 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė i Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

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

“GARSO BANGU“ 

PROGRAMA

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

DKAUimMO agentūra 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadvvay 

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

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA 

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

GALIMA MOKĖTI DALIMIS
DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVU PIL
NAS ĮRENGIMAS

i vJTRINA FUEL C0., INC-
4.0 Adams Street, (Juincy, Ma. 02169 

Boston So. Sbore

436-1294 773-4949

įjoocococccoocoooooooooaooooooeooeooeeeoeoooeooooooooi.

BALTIC INSURANCE AGENCY į” 

\ ėdė ja: Reda M. Veitas
Tel. 268-6030

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

1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos J 
ekskursija i Kauną. 1 naktis Maskvoje

rugsėjo 18-26 d. — $858, spalio 9-17 d. — $826. SLA
» ANGLIJĄ:

BALTK
TOURS

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR*

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

1 SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ: J

hirželio 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.} 
Į nurodytas kainas Įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir j 
vakarienė Miunchene. lx>ndone ir Pary
žiuje;
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 kitelis IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

arba
1-800—223-7420

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

SLA—jau 80 metų tarnauta lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau taip SEPTINIS MlLJOcNUS dolerių 
Dariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratercalln* organizacija — 
dumia gyvybės apdr&uttj ir ligoje pašaipą, kur. yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS udeško p»lno, o teikia 
patarnavimus sa\itarp;rės pagalbos psgr-.nūu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su pase m kero dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki S1C.900.0C

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apd^vudą — Ea 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms i.- gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1 ERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų nariama. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lėe apdraudos mokestis $2.00 } metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krelnkitės 
Į kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Geusite spausdintas informacijas, Jeigu
parašysite:
LRhvaalan AManee of America 
107 West 30th Street. Nesr York. N.Y.

sukakt.es
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DAIL. V. PETRAVIČIAUS KORINIŲ PARODA

liūs Augius, Vacį. Ratas, 
jaunesnysis Vyt. Ignas ir kt.

Dalys Chomskis, 1975 m. 
apžvelgdamas Vikt. Petra
vičiaus kūrinių parodą, apie 
jo darbus tąip rašė:

Darbininkų Draugijos 
susirinkimas

Jaunimo Tarybos rinkimai

Vyresniųjų skaučių Židi
nys, gražiai ir patraukliai 
rusenantis 'šioj pakrantėj, 
balandžio 30—gegužės 1 d.

grafiką. Bet jau keliolika 
metų jis reiškiasi kaip ta
pytojas ir net skulptorius. 
1964 m. Margutyje Andrius

rengia dail.Viktoro Petravi- į Ašmena apie ji taip kalbė 
čiaus dailės kūrinių parodą. Į jo:
Tai bus pirmas mūsų iški

Kandidatai i Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungos

- • , • > i • • Tarybą įvyks 1977 m. gegu-susinamas saukiamas ge-jžės g įkma(lienį; g*, 

So. Bostono Lietuvių Pilie- i ™ieč'i,» d-jos direktorių

„Petravičius sudėtingas . \ J?sJjata a’i pietų Visi kviečiami daly-
ir kintantis. Jo kūiybinis ak- nai 'kviečiami dalyvauti. , kviečiami aaiy
tyvumas ypatingai pasireiš- V. Alūza, sekretorė 1
kė per pastaruosius ketve
rius metus grafikoje, skulp

tūroje ir portretų tapyboje.

Lietuvių Darbininkų d-jos 
sirinkimas šaukiamas ge- 

gugužės 1 d. 1 vai. popiet

BOSTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO

BANKETAS

1977 m. gegužės 14 d. 7 vai. vak.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos III a. salėje

Programai vadovaus JAV Lietuvių Bendruomenės

, Norintieji kandidatuoti,' tarybos narys Julius Špakevičius.

Sugrįžo dr. G. Stapulionienė ■ prašomi susisiekti su Dalium I „n,™
Vašiu, tel. 498-3329, Nijole! PROGRAMOJE:

laus dailininko pasirodymas 
Bostone. Dail. V. Petravi
čius, kaip žinom, nuo II-jo 
pas. karo pabaigos gyvena 
ir kuria Chicagoj. Jo paroda 
rengiama Liet. Piliečių d-jo

”Petravičius mūsų grafi
kos istorijoj priklauso tai 
dailininkų grupei, kuri savo 
kūrybini veidą pasuko i Va
karus, kuri nepažino smul
kumo ir keliomis galvomis

Keičiasi fonnos, technika ir 
mintys, bet nesikeičia nerū
pestingas atvirumas“.

Bostono skautės židinie-

Praeitą penktadienį mus! t 
aplankė dr. Genė Stapulio-' * »aakaite, tek 265-2546 arba 
nienė. Nudžiugome. Gal, sa-: Rįma Patašiūte, tel. 269- 
kome, nepatiko. Floridoje, i 1601.
vėl gyvens Bostone ir teiks- 
mums pagalbą. Deja, ji iri

mas — įvadiniai istoriko Algirdo

mas — įvadiniai istoriko Algirdo 
žodžiai ir montažas.

Budrcckio

Budrecklo

4 a. salėje, skautų būkle, praaugo savo bendraamžius 
Parodos atidarymas — šeš- kolegas nenuginčijamu ir 
tadienį, balandžio 30 d. nekasdienišku požiūriu i sa- 
6:30 vak vak. Bostono lietu- vąjį lietuviškąjį kūrybos po-

tės moka ir sugeba mums į- Antanas Stapulionis sugią- į 
domių ir malonių kultūrinių į žo tik vasaros praleisti savo i
atgaivų surengti. Nepamirš-1 vasai7}amy a į\e Code,
kime, kad balandžio 30— i ru^enĮ su paukiCiais vėl iš- 

i skris i pietų
gegužės 1 d. jos rengia dail.

Už sveikinimų rašymą 

$15,000

viai kviečiami dailininko- 
nebuvėlio parodą gausiai, 
aplankyti.

Dail. Viktoras Petravičius 
yra savaimingas ir origina
lus kūrėjas. Mūsų visuome-

būdį. Tai toji grupė, kuri 
surado visam laikui išlie
kančių meninių išraiškos sa
vybių'k

Tai grupei, kaip žinome, 
priklauso grafikai Tel. Va-

nė geriausiai jį pažįsta kaip liūs, Vyt. K. Jonynas, Pau-

COSMOS PAKCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

jVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
aiuntinius tiesiog iš VVorces- <
terio į Lietuvą ir kitas Rusi ’ 
jot valdomas sritis- Čia kat- •

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai. j

Čia galima gauti įvairiau- j 
•ių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvilkta ir negir-
tas.

Elood Sųuare, 
H ar dinare Co.

Sa-^aiaka* N. J. ALEKNA 
ms east droap-vat 
fct>UTB SCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bax.jA.-atj Mi'-or“ Dažai 
T-opJeros Sitcoma

Stiklą* Lanyaaat 
Vla-'kjfc reikmenys namam

Reikmenys piatefcariama 
Viaokte ps’ežle. fofktal

-sesyiv* jyjvtazJAiriH ■' i ig«i—a
Telefonas: A N 8-2805

\br. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

(P fi DINIS 
ORIOM ET RISTAS

į Valandos:
;nun 9 tai ryto ’kl 5 vai. vak 

Trečiadieniais neriMimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mam

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

apeoooooooooooooooocooeeioosoeiseioeoeooeooeooooooo

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKKA VAISTINE

Ftrduodune tiktai vaistus, iipildome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką valstiną 
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonai* AN 8-6029
Noo 9 vaL ryto iki 8 vai. v- tšshmu iventsdienios Ir sekm.

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

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

Skambinkite

268-4662

Vikt. Petravičiaus individu
alią kūrinių parodą Bosto
ne (So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos ketvirtojo a.

Motinos diena

Bostono miesto tarybos 
narys Kerriganas pasisam
dė sekretorę ir moka jai $ 
15,000 per metus, žinoma,

■ ne iš savo, bet iš miesto ka-
Moterų Klubų Federaci- sos.

jos Bostono klubas gegužės1
8 d. So. Bostono Lietuvių j Ji į įstaigą ateina tik pir- 

salėj, skautų būkle). Nea- Piliečių d-jos II aukšto salė- i madieniais, o kitas dienos 
bejotina. kad ši dailės paro- je rengia Motinos dienos į dirbanti namie. Į jos parei- 

minėjimą. j gas įeinąs ir savo ”boso“
Kartu bus Manomaitienės į kalėdinių sveikinimų adre- 

ir Bakienės piešiniųparoda. savimas 3,000 jo rėmėjų.

2— V akar ienė.

3— Etnografinis G i t o.s Kupčinskienė s va
dovaujamas dainos ansamblis.

4— Tautiniai šokiai, vadovė Gna Ivaškienė.

5— Latvių orkestras gros šokiams.

Stalus užsisakyti pas Vytautą Jurgėlą, tel. 268-1108 

ir Romą Štuopienę, tel. 1 —784-5287.

7

da bus tikrai įdomi, origina 
Ii ir įspūdinga.

R.

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
• I Vedėja —

Aldona Adomonienė

s

i PETER MAKSVYTIS
ABaMsr

«9 Church Street
E. Mlltou, Mass.

Atiteku Tisu pataisymo, taaoi 
to ir projektavimo darbas ii iao- | 
ko ir vidaje, gyvenami, namo iri 
Manio pastatų, pagal Jtksų reika-1 
iavitnų. Saukite visados iU t va- j 
landų vakaro.

TEL, AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM E TRISTR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOITTH BOSTON. MASS.

,xxrrrfi—rrr-rrr-r «»»»»—

: NAMAKSY - ZAMMITO I 

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

Tel. 762-6732»i
****—--‘frrrrrrrrrjj.

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V izgirdos. Didelio for- 
mato, drobiniai viršeliai, huf 
bai tinKa Kalėdų davanom® 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai miiusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

86. Paštu nesiunčiame. I

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir Įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srit yje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu 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.

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

, South Boston 
Savings Bank

41IE4 rs THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDEh r

MAIN OFFICE 
460 West Broadvvay 
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. KARDELIENES DAINŲ I --------------------------------
RAYMOND E. PELECKAS, 

PLOKŠTELE i J
Į J GENERAL CONTRACTOR ’

Keleivio administracijoje į 1 „ . . . ,
i J Dengia stogus, oeda vandens 

galima gauti Lietuvos ope- j { nutekamuosius vamzdžius, at-

ros solistės Elzbietos Karde- J ,ieka nam¥ 'idaus ir 'a«k° vi- 
| sų rusių dailydės darbus.

lienės įdainuotų dainų ir ari- • įkainojimas veltui. Turi leidi
jų plokštelę. Kainu $6.00. i ir dr;iud,m;L šauktis va-j 

} karais tel. 364-1610.
Paštu nesiunčiame. J____ . ,........ ~ Į

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (VVhist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

S. B. L. P . D. Valdyba 

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

L?"------—V--------------------------- A------g T~— T-

*»*4*>ee#*e*»#«r*e'#+*r**»*e**#*4***»X*»»»**»e*ee*e*ee**e«*«**ee#****e**

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,420 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Man. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš iVorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu > 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš į 

vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save f svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui, 
’atarnavimas atliekamas grei

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į
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Prekės parduodamos nuže
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So, Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068




