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UŽSIENIO POLITKOS ĮVAIRENYBĖS

ANTRAME NIX0N0 POKALBY

Ši kartą jis pasakojo apie JAV ir 'Sovietų Sąjungos 
santykių įtampą 1973 m. Izraelio - arabų kare, Indijos 

ir Pakistano konflikte, o /taip pat pateikė N-ao Tse-tungo, 

Brežnevo, Chruščiovo ir Kissingerio trumpas charakte

ristikas.

^įchardas M. Xixonas

Gegužės 12 d. televizijoje 
buvo pateiktas buv. prez. 
R. Nixcno ir anglų žurnalis
to Davido Frosto antrasis 
pasikalbėjimas, atkreipęs 
ne mažesni klausytojų susi
domėjimą, negu pirmasis. 
Kadangi ši kartą pokalbio 
temos nelietė Watergate by
los ir prezidento ir jo bendri 
radarbių isterinio "paslydi
mo“, o buvo prisimenami' 
tik anų laikų didieji užsie
nio politikos Įvykiai, tai ir 
R. Nixonas jautėsi daug 
laisvesnis, kartais net gero
kai pakilusios nuotaikos.

ly, tokio Egipto ir Sirijos 
pasirengimo karo veiksmam 
nepastebėjo ir nesugebėjo 
apie tai nei JAV, nei Izrae
lio iš anksto painformuoti.

Kai Izraelis sulaužęs pa
liaubas, norėdamas sunai
kinti apsuptą Trečiąją Egip
to armiją, sovietai ryžęsi 
iškelti Egipte savo dalinius. 
JAV-bės tam pasipriešinu
sios, ir Nixonas paskelbęs 
JAV karo pajėgų "aliarmą“ 
Sovietai nuo tekios "pagal
bos“ Egiptui buvę priversti 
atsisakyti, ir istoriniai Įvy
kiai Artimuosiuose Rytuose 
pasukę kita kryptimi. Nixo-

J. Bučio kūrinys '"Baudžiava“. Lietuvoje ji panaikinta 1863 m.

Jo du kartu aplankytas \ BrazinskllS trems
Mao Tse-tungas fiziškai bu-į į

vęs jau labai sunykęs, bet j 4. KaČanaUskūS JAV-blU
vis dar išlikęs šviesaus pro
to ir iki galo neabejotinas (
Kinijos valdytojas ir auto-i 
ritėtas.
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73-TTEJI METAI

SOVIETAI GĄSDINA VAKARUS 

KINIEČIAIS

” Pra v d a“ įspėja, kad bet kokia karinė parama Ki

nijai gali būti jos panaudota naujam pasauliniam karui, 

ir ragina Vakarų valstybes glaustis į .gretą su Sovietų 

Sąjunga prieš Kinijos militarizmo ambicijas, i

Šiame pokalbyje ypač iš
ryškėjo sena tiesa, kad ma
žųjų valstybių tarpusavio 
konfliktai ir jų 'vienoki ar 
kitokį sprendimai dažnai 
yra nulemiami užkulisyje 
vykstančių didžiųjų jėgų — 
JAV ir Sov. Sąjungos —po
litinių žaidynių ir jų inte
resu.

Gegužės 9 d. Brooklyne, 
N.Y., mirė ilgesni laiką ne
galavęs muzikas Algirdas 
Kačanauskas.

Brežnevas, Nixcno nuo- J 
mone, esą? intelektualus, ge-! 
rų manierų, neskubantis da
lyti sprendimų, apskaičiuo
jantis, atsargus. Jis elgiąsis 
pagal principą, jog nežino
mą dalyką reikią patikrinti 
durtuvu: jeigu jo galas atsi-į 
remia Į plieną, tai reikią pa- į 
sitraukti...

Leonidas Brežnevas

Henry Kissinger

no nuomone, tokia sovietų 
karinė "pagalba'4 netrukus 
Egiptą būtų pavertusi So
vietų Sąjungos satelitu.

Panagiai dėl JAV, Sovie- 
į tų Sąjungos ir net Kinijos 
; interesų susikirtimo buvęs 
Į išgelbėtas Vakarų Pakista

nas. kuriam sovietų remia
ma Indija buvo paskelbusi 
karą ir jau lengvai galėjo ji 
okupuoti.

Antrajame pokalby Nixo- 
nas charakterizavo ir eilę 
politinių asmenybių.

I av. 1973 m. L. Brežne- į 
vas, San elemente viešėji
mo metu, primygtinai rei
kalavęs Nixoną privei-sti Iz
raeli pasitraukti iš visų oku
puotų arabų teritoriją ir tai
padaryti tuoj pat, nes prie-! 
šingu atveju Egiptas ir Siri
ja pulsią Izraeli. Xixonas 
nesutikęs toki sprendimą 
prievarta Izraeliui primesti. 
Tada tikrai Yom Kippur 
dieną arabai, sovietų ap
ginkluoti ir pakurstyti, puo
lę Izraelį.

įdomu tai, kad, kaip Xix- 
onas dabar atskleidė, nei
ČIA, nei Izraelio žvalgyba, j 
kuri esanti goriausia pašau- Mao Tse-1 unya.-*

Chruščiovas buvęs apše-j 
pęs kaimietis, ne visada su j 
švaria apikakle, suktas, ne-Į 
ramus, staigus, turėjęs didy-! 
bės kompleksą, mėgęs girtis. {

Bene plačiausiai Nixonas 
apibūdino KissingerĮ. Šis 
buvęs genialus, bet laimėji
muose nepaprastai pakilda
vusi jo nuotaika, didžiai 
džiaugdavęsis, o nepasiseki- 
muose — nugrinzdavęs i gi
lų nusiminimą. Bet Xixonas 
jam vis liepdavęs prisiminti 
iš Sodomos bėgančią bibli- 
nę Loto žmoną: niekad ne- 
atsigrjžti, o žengti pirmyn.

Tarp kitko. Nixonas labai 
sentimentaliai prisiminęs iri 
pramoginę išvyką Brežnevo 
jachta i Juodąją j*rą. Tada 
Brežnevas jį apkabinęs ir 
taręs:

"Žinai, mano drauge pre
zidente Xi.xonai! Aš tikiuos, 
kad ateis diena, kada kiek
vienas rusas ir kiekvienas 
amerikietis galės sėdėti ši
taip drauge, kaip mudu da- į 
bar sėdiva, ir galėsime būti Į 
draugai.“

J tokius sentimentalius at
siminimus mums telieka tik 
atsiliepti, kad, tęsiant šiuo
laikinę detentės politiką, to
kia diena tik’-ai gali atei
ti — kai kiekvienas rusas 
laikys už gerklės kietai su-Į 
imtą ir prismaugtą kiekvie-j 
na amerikieti... i

Velionis buvo žinomo 
kompozitoriaus Aleksandro 
Kačanausko sūnus, gimęs 
1917 m. sausio 3 d. Petrapi
lyje. Muzikos dalykų jis mo
kėsi jpas savo tėvą ir Kauno 
konservatorijoje, o vėliau— 
Vokietijoje Stutgardo kon
servatorijoje.

Jis yra sukūręs nemaža 
originalių muzikos kūrinių 
ir harmonizavęs lietuvių 
liaudies dainų. Muzikos 
klausimais rašė spaudoje, 
redagavo "Muzikos žinias“. 
Paskutiniuoju metu vargo
nininkaudamas Apreiškimo

parapijos bažnyčioje, buvo 
sukūręs gerą chorą. Xe sve
tima jam buvo veikla ir ki
tose organizacijose, todėl su 
jo mirtimi Xew Yorko lietu
vių kolonija neteko ne tik 
gero dirigento, muziko, bet 
ir judraus visuomenininko.

Po 8 operacijų mirė 
Julius Bobelis

Ne\v York Times gegužės 
14 d. paskelbė, kad Baltieji 
rūmai atsakė į dviejų sovie
tų lakūnų laišką prez. Car
teriui, kuriame tie lakūnai 
protestuoja dėl Bražinskų 
laikymo JAV-se.

■ _• ■ • —*
Baltųjų rūmų rašte sako

ma, kad Pranui ir Algirdui 
Biazinskams neleista pasi
likti JAV-se, nes jie "Įvyk
dė sunkų nepolitini nusikal- 

jtimą“ ir kad jie gali būti iš- 
j tremti i Venecuelą, iš kur 

■ slaptai ativyko. Rašte nemi- 
!nir?.a. kad jie gali būti iš- 
j tremti i Sovietų Sąjungą.

ii Nužudė Salvadoro
užs. ministrą

Praeitą savaitę rastas nu
žudytas Salvadoro užsienio 
reikalų ministras Mauricio 
Borgonovo.

Jis buvo teroristų pagrob
tas prieš 3 savaites. Tero
ristai reikalavo paleisti vi
sus politinius kalinius ir dar 
duoti šimtus tūkstančių do
lerių. Vyriausybei nesutikus 
reikalavimų patenkinti, šis 
Įkaitas buvo nušautas.

Gegužės 16 d. rytą mirė 
Altcs pirmininko dr. Kazio 
Bobelio 17 metų amžaius 
sūnus Julius, ilgai kankintas- 
vėčio ligos ir pakėlęs net 8 
operacijas.

Tėvams ir kitiems vėlioj 

nio artimiesiems reiškiame! 
gilią užuojautą.

Pasirašė viešųjų
darbų Įstatymą

Prez. Carteris pasirašė 
kongreso priimtą Įstatymą, 
kuris viešiesiems darbams 
numato $4 bilionus.

Tikimasi, kad tomis lėšo-j 
mis bus galima suteikti dar
bo daugiau nei milionui 
žmonių, ir tuo būdu bus su
mažintas bedaibių skaičius.

Pijasas pernai tarp stu
dentų surinko 500 parašų 
reikalavimui imtis griežtų 
priemonių dė! žvėriško poli
cijos elgesio <u suimtaisiais, 
kurie dalyvavo protesto žy
giuos prie1 kainų pakėlimą 
buitinėms prekėms.

Užmuštas lenkų 
disidentas

Krokuvoj buvo užmuštas 
Įžymus lenkų disidentas — 
23 metų amžiaus studentas 
Stanislovas Pijasas. Oficia
liai skelbiama, kad tai pa
darė chuliganai, bet komite
tas darbininkams ginti rei
kalauja užpuolimą atidžiai 
ištirti ir kaltininkus griežtai 
nubaust. Mat. esą rimtų Įro
dymų, kad tai ne chuliganų, 
o -augumo ištaigos darbas.

Kinija visą laiką sovie
tams yra didelis skaudulys 
pašonėje. Tas skaudules ne
sumažėjo ir po Mao Tse-

Lietuvos istorija 
jau rišykloje

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija (I tomas), kurią pa
rašė Pranas Čepėnas ir lei
džia Dr. Kazio Griniaus 
Fondas, jau atiduota Įsišti 
ir netrukus bus piadėta 
siuntinėti ją iš anksto užsi
sakiusiems.

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

Užsisakyti šiuo adresu:
J. Urbelis, 1649 No. Broad
vvay, Melrose Park. III. 
60160.

Disidentai kreipėsi 
i Vakaru vadus» v-

Tuo metu, kai Londone 
posėdžiavo 7 didžiųjų vals
tybių vadai, Trafalgaro 
aikštėje buvo surengta tai
ki demonstracija žmogaus 
teisėms ginti. Joje dalyvavo 
apie 500 žmonių, jų tarpe 
buvo ir neseniai iškeistas i 
Čilės komunistų va lą sovie
tų disidentas Bukovskis.

Po demonstracijos jos at
stovai nuvyko Į premjero 
Įstaigą ii- visiems 7 konfe
rencijos vadams iteikė raš
tus. Specialus raštas buvo 
Įteiktas prez. Carteriui.

Tame rašte prašoma Bel
grado konferencijoj panau
doti savo Įtaką, kad visos 
35 valstybės, pasirašiusios 
Helsinkio susitarimą, vyk
dytų nuostatus, kurie liečia 
žmegaus teises.

Kituose raštuose atkrei
piamas vyriausybių dėme
sys i barbarišką prigimtųjų 
žmogaus teisiu ir garbės pa
žeidimą, kuris vykdomas 
Sovietų Sąjungoje, brukant 
sveikus žmones Į psichiatri
nes ligonines.

Concorde lėktuvas 
nusileis Neiv Yorke

Prancūzų milžinui lėktu
vui Concorde iki šio! buvo 
draudžiama nusileisti Xew 
Ycnko aerodrome dėl jo ke- 
liamę didelio triukšmo.

Teismas šiomis dienomis 
;ą draudimą panaikino, ii 
birželio mėnesi pradės tas 
lėktuvas reguliariai skrai
dyti.

tungo mirties, kai iš naujųjų 
vadų tikėtasi šiokio tokio 
nuolaidumo ar net ir "ko
munistinės brolybės“. Bet 
kai ir Mao Įpėdinis laikosi 
tos pat antisovietinės politi
kos linijes. o Vakarai ma
nevruoja tari> šių raudonų 
milžinų savo naudai, Krem
liaus susirūpinimas rytojum 
dar labiau didėja.

Praeitos savaitės sovietų 
komunistų 'partijos organas 
"Pravda“ ilgame straipsny 
vėl aštriai puola "Kinijos 
mil i ta ristus“, kaltindama 

' Pekingą, kad jis ruosiąsis 
karui lygiai prieš Vakartis 
ir Sovietų Sąjungą.

"Kinija šiandien yra vie
nintelis pasauly kraštas, ku
rio oficialūs sluoksniai rie
šai propaguoja naujas pa
saulio skerdynes“, rašo mi
nėtas laikraštis.

"Piavda“ Įspėja Vakartis, 
kad jų Kinijai teikiama ka
rinė parama būsianti pa
naudota tik naujam pasau
liniam karui. Esą naivu ti
kėti. kad tada Vakarai ištik
sią Kinijos militaristų kar
do nepaliesti. Dėl to reikią 
visiems glaustis greton kar
tu su Sovietų Sąjunga Kini
jos ambicijoms užkirsti ke
lią.

Toki "Pravdos“ balsą 
ypač sustiprino žinia, kad 
Kinija jau norinti iš JAV ir 
kitų Vakarų valstybių pirk
ti ginklų ir kitų karinės 
reikšmės i radimų. o kai ką 

gal jau yra ir gavusi. Dėl to 
"Pralvda“ Įspėja:

"Faktas, kad Pekingo 
hegemonistai nustojo keikti 
Amerikos imperializmą ir 
Japonijos militarizmą, dar 
nereiškia, kad JAV ir Japo
niją Kinija laiko savo drau
gais“.

Manoma, kad toks sustip
rintas Kinijos pavojaus kė
limas ir Vakarų gąsdinimas 
pradėtas specialiai pieš pri
artėjusias JAV ir sovietų 
derybas Ženevoje dėl stra
teginių ginklų gamybos ap
ribojimo. Mat. sovietai, nu
rodydami auganti Kininijos 
militarizmo pavojų, nenorės 
sutikti savo atominių ginklų 
arsenai mažinti tiek, kiek 
prez. Carteris siūlo.

Be veik tuo pat metu Ki
nijos vadai \ akarus gąsdi
na sovietų puolimo pavoju
mi. kuris, jų žodžiais, esąs 
visiškai neišvengiamas ir 
au priartėjęs.



Puslapis antras ivr.Lc.iv i3, SC. BOSTON

ČIA GALVA APIE SOVIETŲ GRĖSMĘ' 

LAISVAJAM PASAULIUI
I

Imperialistinės So.ietų Sąjungos užsienio politika ir1 
jos intensyvus ginklavimasis iau seniai dūlina viso lais
vojo pasaulio susirūpinimą. Dėl to Vakarų strategai; 
kruopščiai renka žinias, kompiuteriais skaičiuoja auganti 
sovietų karini potencialą. Vakaru sferos valstybių vadai 
stebi totalitarinio komunizmo kreivus vėžliojimus žemėla-; 
py, ir iš tų duomenų daromos daugiau ar mažiau gąsdi-Į 
nančios išvados.

Pastaruoju metu sovietų karinio pajėgumo ir grėsmės 
klausimais prašneko gal geriausiai infoimuotas JAV ( 
Centrinės žvalgybos Įstaigos (ČIA) direktorius admirolas 
Stansfield Tur nėr pokalbyje su ”N.S. News & Worid Re- 
port (V.16) bendradarbiu. Jo nuomonė turėtų būti Įdomi 
ir mums, taip pat visada svarstantiems sovietinio milita- 
risto žodžius ir veiksmus.

Paklaustas, ar pagristas yra kai kieno tvirtinimas, 
kad Sovietų Sąjungos galybė didėja, o JAV mažėja, adm. 
Turneris tokiu teigimu labai suabejojo. Jo nuomone, Sov. 
Sąjungos silpnybė via jos atsilikusi ekonomija, ir dabar
tinėmis sąlygomis ekonominių pajėgumu sovietai JAV 
nepralenksią. Sov. Sąjungos stiprybė turėtų būti komunis
tinė ideologija, bet ir ji iš tikrųjų sovietus tik luošinanti, 
nes jau sutrupėjusi Į kelia? atskalas.

Kalbėdamas apie sovietų karini pajėgumą, admiro
las pripažino, kad šioje srityje jie yra užėmę tvirtas po
zicijas. Karinės jėgos sudaromą Įspūdi sovietai naudoja į 
ir savo politiniams laimėjimams Afrikoje ir kitur, nes! 
tai yra vienintelė jų stiprybė, jokios kitos neturint.

Adm. Tumerio Įsitikinimu, JAV iki šiol sovietus pra-; 
lenkia strateginių atominių ginklų srityje, ir tą persvarą i 

. šiam kraštui teikia turimas "atominių galvų“ skaičius ir į 
uidelis amerikietiškų raketų taiklumas. Bet sovietai gali i 
tą skirtumą išlyginti savo didesniu atominių užtaisų i
svoriu.

Į
Na, o ar toli sovietai esą nuo to taško, kad pirmu j 

smūgiu galėtų sunaikinti visas JAV žemyno bazių lizduo- j 
se Įrengtas raketas?

MIRĖ DOSNIAUSIAS KELEIVIO 
RĖMĖJAS

Keleivi? turi labai senų 
skaitytojų, be kurių jis ne
būtų galėjęs kri-iauti jau net 
73-sius met s, bet dosnumu 
visu? pralenkė balandžio 14

męs 1886 m. kovo 20 d. gra- 
ž'ame Aukštaitijos kampe, 
Kirklių km., Sudeikių para
pijoje, valakininko šeimoje. 
Matyti, šviesaus žmogaus

d. Hartforde St. Francis Ii-1 būta Jono tėvo. ne? jis savo 
foninėje miręs Jonas Barta-i sūnų le.do ne tik i Sudeikių 
rius. i pradžic-s mokyklą, bet porą

Velic-nis Jonas buvo gi- metu ir i Utenos miesto mo-

Ona ir Jonas 
pradžioje.

Bartašiai bendro gyveninio

kyklą. Anais laikais tai bu
vo dideli mokslai.

Ne pėsčio būta ir paties 
Jonriko. Jam ne tik rūpėjo 
žemės ūkio darbai, kiek vi
sokie kiti dalykai, kurie de
dasi platesniame pasaulyje.
Tų naujienų beieškodamas, 
jis užmezgė ryšius su buv. sk
Rusijos Dūmo? šocialdemo- mis prisiminėme Efraimo 
kiatų atstovu Povilu Kūme- į Sevelos romaną "Truth is 
Hu. i kurio gaudavo netik for Strangei s“, ipernai išleis-

ATOSVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS 

PLIENAS PRIEŠ PLASTIKĄ?

Prieš tris savaites šioje 
iltyje J. Damausko lupo'

lietuviškų laikraščių, bet ir 
Petersburskij Rabotnik ir 
kitu leidiniu. Jų skaitymas, 
aišku, smalsaus proto jau
nuoliui daug padėjo akirati 
oranlėsti ir geriau susivokti 
aplinkos ekonominiame ir 
poetiniame gyvenime.

Nenumaty damas namie 
šviesesnės ateities, Jonas 
pakėlė snarnus skristi i A- 
meriką. Visa savo turtą neš
damasis nedidelėie pintinė
je, 1913 m. ji? i lipo Ne\v 
Yorke, o iš ten nuvyko Į Ęd- 
gewateri, N.J.

Darbo gavo cukraus fab
rike, kur reikėjo dirbti per

tą garsiosios Dcubleday lei 
dyklos. Efraimas Sevela — 
Rusijos žydas, 1945 m. kar
tu su enkavedistais atsiųs
tas Į Lietuvą žurnalisto pa
reigom. Ten jis, akis Į akį 
susidūręs su sat v o darbda
vių nežmoniškumu bei tero
ru, o lietuvių kančia ir pasi
priešinimu, iš režimo tarno 
virto režime- priešininku. 
Vėliau, nebeišlaikydamas 
Tarybų Sąjungoje, prasimu
šė i Izraeli. Šiandien kartu 
su kitais disidentais liudija 
sovietinio nužmoginimo tie
są. Savo romane iki šiurpu
mo Įtaigiai atskleidžia lie
tuviškosios rezistencijos bū- 
eną pokario metais. Nėra,

ČIA viriininkas pareiškė, jog nemanąs, kad pirmas 
lemiamasi? smūgis priklausys tik nuo abiejų pusių racio
nalaus apskaičiavimo. Didesnės reikšmės gali turėti su
sidariusi pasaulio opinija, jeigu stateginės atominė? jė
gos balansas pakryptų sovietų naudai. Dėl to reikią labai 
daboti strategines lygtis ir neleisti joms pavojingai nu- 
krypti sovietų persvarai.

Adm. Turneris nėra linkęs tikėti, kad ir dabartinė 
Sek'. Sąjungoje plačiai vystoma civilinių gyventojų apsau- 

- gos sistema teiktų sovietams atominiame kare kokią di
delę pirmenybę, nes atominio atkirčio nuostolis gyvento
jam, vadovybei ir produkcijai vis tiek būtų nepakeliamas.

JAV žvalgy bos viršininkas buvo paklausta? ir apie 
tikrumą kursuojančių žinių, kad sovietai esą Išradę ir spe
cialių bangų ginklą, kurių transliacija galima esą sunai
kinti ar neutralizuoti visas Amerikos atomines raketas.

* c
Jis patrirtino, kad ši galimybė yra jau keleri metai j 

analizuojama ir studijų duomenys pateikiami aukščiau- į 
sioms JAV saugumo instancijoms. ČIA netiki, kad sovie
tai būtų tokio i:radimo pasiekę, bet tas reikalas yra pa
stoviai sekamas.

Liesdamas Įvairias Sov. Sąjungos ekspansijo? sritis 
ir būdus, adm. Turneris atkreipė dėmes? i sovietų milita- 
rinių jėgų stiprinimą Rytų Europoje, tikintis, kad ta vaiz
duojama karinė grėsmė galinti suskaldyti NATO organi
zaciją.

Tarp kitko jis pareiškė, jog netikįs, kad Sov. Sąjun
ga tiesiai pultų Jugoslaviją po Tito mirties. Jis manąs, 
kad sovietai sa o tikslui pasiekti paieškotų kitų būdų, o 
puolimas būtų tik paskutinė priemonė.

ČIA galva netiki ir pastovia Sov. Sąjungos ir Kinijos 
diaugyste, jeigu tokia užsimegztų.

Žincma, šitie visi samprotavimai gali būti ir per 
daug optimistiški, turint galvoje amerikietišką mąstymo' 
lygi -
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DAUG TELERAMŲ Į WASHINGTONĄ

JAV šen io užsienio rei- ma Įstaiga, kuri teiktų ži- 
kalų kom’Jjos nariams. tai-Jn’as Vls° pasaulio kraštams, 
pininkaujant Altai, buv;, necenzūruojama Valstybės 
pasiųsta daug dešimčių ! departamento.
legramų, prašant, kad Ame-j Komisija tą projektą re- 
l ikos Balsas būtų padarytas į mia. Tikimasi, kad teigia- 
savarankiška, nepriklauso-j mai pasisakys ir senatas.

Jona> prie savo žmonos kapo Polisado kapinėse Wind-
sore.. š. m. balandžio 16 d. ir jis ten atgulė amžino poilsio.

Heną 11-12 valandų už 20 
centu valandai, gulėti vie
noj lovoj, pasikeičiant su 
kitu "burdingieriu“.

Ir tokiose sąlygose gyven
damas Jonas su kitais skai
tė penki? lietuviškus laikraš
čius, ju tarpe ir Keleivi. Jis 
mėo-o knygas, lankė lietu- 
viskas sueigas, Įstojo i SLA.
Socialistų saivno’a. Tėvvnės 
Mylėtoju draugija ii kt. (

1919 m. velionis išsikėlė! Balandžio vidury Chica 
i Hartfordą, Ct.. kitais me-J goję susirinko draugija, var 
tais vedė Ona Punikaite, sul

du The Philadelphia Socie- 
ty. Savo toki vardą ji pasi
rinko dėl to, kad Philadel- 
phija buvo pirmoji JAV-ių 
sostinė ir kad ten buvo pa- 
siraiyta ir jų Nepriklauso
mybės deklaracija.

Draugija buria dviejų po
litinių pažiūrų intelektualus 
— privatistus, kuriems at
rodo, kad Amerikoje per 
daug laisvės valdžiai, o per 
mažai privatiems indivi
dams bei kolektyvams, ir 
konservatorius, kurie reika
lauja daugiau respekto tra
dicinei moralei ir mažiau 
politinio bei socialinio eks
perimentavimo, radikaliz
me. Kaip galima spėti, tarp 
privatistų bei konservatorių 
spengia nuolatinė Įtampa.

Vienas pavyzdys. Konser
vatoriai nori rimtai už
gniaužti pornografiją, pros-

tur būt, šiuo metu geresnės titucija ir narkotikus, nes 
partizanine tema knygos pa- šie dalykai žmc-'rui kenks- 

' siūlyti Į rankas amerikie- mingi, gi orivatistai nori vi- 
čiams — ne paskutinėj vie- sus draudimus atimti, nes 
toi dėl to, kad ia
toks, kurio širdy simpatijos 
bei prijautimo mūsų miško 
broliams šiaip jau nelabai 

ketum eisi rasti.
* * *

-.rikuria laimingai i gyveno 50 
metų.

Gerai mokėdamas medžio 
apidi’bimo amata, Jonas 
pradėjo verstis senu baldu 
pardavimu ir .juo sėkmingai 
vertėsi i1 giau nei 20 ^etn.
Hartfordo nriemiestv Wind-» ... ,. ,, .
sore iis pakistais namus, ku-1 ”ink!« *ibtuves sovmin- 
nuošė S-■ veno tok kol svei.' kas> c!a S1™*?.,r bet

pra
v etų rudeni
kata pradėio našMi. 1975

jis išsikėlė i 
Hartfcrda ir ten gyveno, 
iki mirties pas Salomėja 
Saliamcnienę. kuri, vyrui 
mirus turėjo nemažą ir pa-

iš N. Jersey atvykusi duktė 
dantų gydytoja Regina Čiur- 
lienė su vyru ir dukterimi 
medicinos studente Dana, i

laisvė nebūtų laisve. jeigu 
žmogus liktu be teisė? sau 
bloga dav ti. Tačiau konser
vatorius ir orivatisrtis vieni
ja geležinis nusistatvmas 
prieš visokio plauko mark
sistus, o taip pat ir priešiš
kumas taip vadinamajai 
"gerovės valstybei“ (wel- 
fare statė), kuri. ju bendru 
manymu, esar.ti nevykęs ka
pitalizmo ir socializmo de
rinys, sirpinantis abieiu šių 
sistemų, ypač pirmosios, 
geidautinas ir pozityvias sa-

Viršuje — Jonas Bartašius karste Carmon 
šermeninėje. .Viduryje — karstas prie duo
bės Polisado kapinėse Windsore. Conn. 

Apačioje — velioni palydėję Į amžinojo 
poilsio vietą.

ilgametis velionio kaimynas Į v>^e?;
Beje. kadangi jau užgrie

bėme 'ita tema. klustelki- 
me, kaip0-! i pornografiją, 
orostituciia bei narkotikus 
žiūri marksistai, o taip pat 
ir "gerovės valstybės“ šali
ninkai (kurie, jei kas abeio- 
tu. nėra marksistai, o tik 
"žaboto“, atseit biurokrati
jos diriguoiamo kapitaliz
mo sekėiai)? Jie, žinoma, 
šias prekybas draudžia ofi
cialiai. bet jas toleruoja "už 
akiu“ — vienu atveju, juo
dojoj rinkei, kitu atveju, 
teisinėje ”,prieblandos“ zo
noje. kur istatvmo laužymas 
baudžiamas tik nutrūkus ne
oficialiam "blato“ sandėriui 
tam prekybininku ir val

džios ovgarm atstovu. Ne
reikia nė aiškinti, kad tokia 
polit’ika griauna pasitikėii- 
ma istatvmiškumu ir vs»Mv- 
bės tvarka, kuria žodžiais 
taip norima išsaugoti.

ir draugas, nemažos pa-

gerai kalbąs lietuviškai, Jo 
seph Daleb, dar kelios mo
terys ir Keleivio redakto
rius Jackus Sonda.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Hartford National Bank 
and Trust Co. Taip buvo pa< to'm butą. .. , .. . ,

, Visa amžių Jonas boro!*”** vel,onis’ dar 
oeros cveikato? ir nuotaikos. ° aTnas- 
Dar 1975 m. pavasari jis ra

"Gyvenu ir laukiu 190 
metu sukakties. Trokštu dar 
pamatyti visu tautų drau
giška suonp’enima“.

O 1976 m. rwsėio 30 d. 
nuotaika jau buvo ki 1

tokia
"Nors maro "paeemakp- 

rk;“ p-p»'ai veikia. h«t svei
kata mažai ^epam^-ėjo, lau
kiuosi psoc b’p-n-n]ą ir ei;
riek snukiai klobinėiu“.

Prif' ?irr?ip« mitrilrimn nas- 
kntiniuoiu metu nrt?idėio ir 
skilvio uemižurimai. š’’n me
ni sausio 16 d a+«iusdamas 
Keleiviui $900 dovana Dai

Velionis Jonas Bartašius 
prieš kelerius metus buvo 
atvykęs Į Bostoną pas adv. 
d r. Mariją Šveikauskienę ir 
paprašė ją surašyti testa
mentą. Advokatė nepašykš
tėjo iam gerų patarimų, 

- ; kaip ir kam turtą po mirties 
' padalinti. Jie atitiko Jo-no 
seniai puoselėtą minti. To
dėl testamente nepamiršti 
nei Vilkas, nei Lietuvių 

; Fondas, nei Keleitvis.
Vlikui velioni? skiriąs da- 

i IĮ savo turto, tikėdamas, kad 
tai padės visu lietuvių pa
stangoms turėti vėl nepri
klausomą, demokratišką ir

i, .. •_ •• , i • j-j i laisva nuo okupanto Sovie
buvo re Pirmyn tokia dide- . 1 ,
lėk .Tnna« rašė:

„Prieina žipcin. kad ta.nan 
' ar«ile’dėli<5 - ligoni?, niekam 

ng-Rppa 51 o n nė /jomne čvpn- 
ėip «5\’p’klnimu. Atleipkitp... 
F’am Kalėdos, kam Velv- 
ko«. o man seneliui bėdos, 
bėdos...“

.ToPo iėn-ryc mnžėin, rtakai** 
tutinai teko a+eimilfi ]i<voni- 
rėie. k,”' balandzo 14 d. 
’-vta visikai nutrūko jo gv- 
Ypnlmn eifllas.

Velionis buvo na'pvvAtae 
Ca’TPon ?oi-mgninoio Wmd. 
sore, iš ku-- balandžio 16 d. į

tu Sąjungos priespaudos 
Lietuvą.

O Keleiviui Skiriąs dėl to, 
kad jis galėtų tęsti savo nau
dingą darbą dar ilgus me
tus.

* * *
Liūdna netekti tokios 

jautrios lietuviškos sielos 
žmogaus, tokio reto Kelei
vio rėmėjo. Velioni? dabar 

• ilsisi mažose kapinaitėse, ir 
ta jo amžinojo poilsio vieta 
tepaživmėta tiktai kukliu 
antkapiu. Bet jis pasistatė
kitą daug didesnį paminklą,

vu Y’ | kuris stovės tol, kol šiamebir o nuvežtas i to miestelio;, . . , • •„ .. , , . , . krašte bus lietuviu, besisie-

dota? greta savo žmonos.
Toje jo paskutinėje kelio

nėję dalyvavo paskutiniuo 
:ju metu ji nuoširdžiai glo
bojusi S. Saliamonienė, jos

lo jančių Lietuvos likimu. Jis 
bus gyvas, kol veiks Vilkas, 
Lietuvių Fondas, eis Keflei-
vis.

\ J. Vanagas

*

Į Philadelphijos draugijos 
suvažiavimą šįmet susirinko 
180 nariu bei svečių iš A- 
merikos, Anglijos, Vokieti
jos ir Izraelio. Kalbėtojų 
būryje buvo ir mūsų ("mū
sų“!) Efraimas Sevela. Pa
sak korespondento Timothy 
J. Wheelerio (atsisakiusio 
pelningos valdiškos tarny
bos dėl negalėjimo susido
roti su draugais biurokra
tais), Sevela auditorijai at
ėmęs žadą. O ką gi jis ten 
kalbėjo?

Sevela vaizdavo pergyve
nimus Tarybų Sąjungoje, 
susitikimus su KGB. Jis taip
gi prasitarė noris sukti fil
mą, dokumentuojanti sovie
tų ambicijas ir brutalumą, 
bet nerandąs savo projektui 
finansinės paramos. Kalbė
damas apie tą bi-utalumą, 
jisai perspėjo klausytojus, 
kad šiandien sovietai—plie-

(Nukelta į 3 puslapį)
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Sovietinio jaunimo 

"žygdarbis“

Kaip praneša Tiesa (nr.
69), teismas nubaudė kalė
ti 4 klaipėdiečius: Vytautą 
Lukošių 13 metų, Arūną 
Jarą — 12 metų, Emanueli 
Kimą ir Vytautą Cibą —po 
10 metų.

Jie, iš anksto susitarę, Įsi-'
veržė i pagyvenusios moters!S'inarni aipie 
butą, sakydamiesi esą mili-I n^au skrydis

kentas, Palanga • Šiauliai.
Vasarą pagausės skry

džių iš Vilniaus i Odesą, 
Mineralinius Vandenis, Sim
feropolį, veiks linija Ryga - 
Vilnius • Brestas. Svarsto
ma galimybė pradėti tiesio
gini susisiekimą iš Vilniaus 
i Alma Ata (Kazakstano 
sostinė, Azijoje).

Kelionių bilietai pabran- 
. Pvz., se-

iš Vilniaus i
20%

ATIDENGĖ PAMINKLĄ 

LIETUVIŲ LITERATŪRAI
PATERSON, N.J.

WORCESTERIO NAUJIENOS monizuota liaudies daina 
Augo putinas, J. Gaidelio 
harm, liaudies daina, Piovė 
lankoj šieną, M. Budriūno 
harm. liaudies daina, Pasė
jau dobilą, J. Gaidelio har
monizuota liaudies daina, 
šiaurės pašvaistė, žodžiai B. 
Brazdžionio, muzika Stasio 
Sodeikos.

Antroje pusėje — Kanta
ta Lietuviškam žodžiui, žo
džiai B. Brazdžionio, muzi
ka J. Gaidelio, solistai Dai
va Mongirdaitė ir Stasys 
Liepas.

Plokštelės kaina $6.00. Ji 
gaunama pas choristus, šv. 
Kazimiero parapijoje (21 
Savvtel Avė., Brockton, Ma.) 
ir vietos bei apylinkės ren
giniuose.

Priešvestuvinis vakarėlis

Balandžio 23 d. Miltone 
Kristina Baltaitė su savo 
mamrte surengė mergvakari 
Dovilei Eivaitei, kuri gegu
žės 28 d. Brocktono šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je susituoks su Carlu T. Coo- 
periu.

Dovilė yra Irenos ir Sta
sio Eivų duktė, baigusi 
Brocktono lituanistinę mo
kyklą ir Fordhamo univer
siteto lituanistinius kursus. 
Pernai ji baigė Bostono uni- 
vei'sitetą ii- dirba savo spe
cialybės darbą.

Kaip įprasta, vakarėlio 
i dalyvės sunešė jaunajai nuo
takai gražių dovanų, ne
šykštėjo jos ir gražių linkė
jimų. ypač eiti savo tėvų ke
liu, puoselėti šeimoje lietu
vi ką dvasią.

Vakarėlio rengėjos visas 
dalyves gardžiai pavaišino.

E. Ribokienė

Lengvatos uedusieni
išsiskyrėliam

JAV vyskupai nutarė pa- 
į naikinti 93 metus veikusią 

mę katalikams, kurie 
persiskyrė ir vėl vedė. Tokie 
iki šiol yra ekskomunikuo- 
jami.

Tą nutarimą dar turi pa
tvirtinti popiežius, bet. sa
koma, kad dėl to nebus kliū
čių.

Lietuvi* mokytoja* 

stipendiją

gavoRadijo valandos renginys t

į ras, Kazys Jankūnas, Anta- • 
mas Rugys, Marytė Rūgytėj 
Genovaitė ir Vladas Jan-į 
čauskai. Vakarienės metu, i 
bediskutuojant literatūros! 
temomis, svečius maloniai' 
nuteikė poetas St. Santya-į
ras, paskalydamas dar nie-Į| 
kur nespausdintų savo eilė-; 
raščių - rubajatų pluoštą. Po j 
to paskaitė ir keletą naujo

Pavasariškai saulėta ge
gužės piirnosios sekmadie
nio popietė. Baltų ir spalvo
tų vaikų būreliai linksmai 
žaidžia sviediniu gatvėje 
prie naujos bažnytėlės šven
toriaus, kuriame iš žydinčių 
alyvų kerų stiebiasi lietuviš
kos ornamentacijos kiyžius. 
Būrelis Patersono ir kaimy
ninių miestelių lietuvių ren
kasi i Patersono lietuvių pa
rapijos salę. Antanas Rugys, 
vietinės Lietuvių B-nės val
dybos pirmininkas, linksmai 
pasveikina svečius, susirin
kusius i retą kultūrinį pobū
vį: paminėti ir pagerbti sa
vosios kolonijos nario, lite
rato Prano Naujokaičio, po 
ilgų metų kruopštaus darbo 

, parašiusio ir išleidusio ketu- 
1Z_-nioT,e• r-*I tumų Lietuvių literatū

ros istoriją.

cijos pareigūnai, ir pradėjo j Maskvą buvo 16 rublių, da 
daryti kratą. Pasirgobę, kas ■ ^*ar ^0, i Leningradą bu 
jiems patiko, sudaužę indus į vo 14 rb., dabar — 18 rb. 
ir baldus ir išprievartavę tą
motelį, pasišalino, bet vė
liau buvo suimti.

Pirmieji du yra pilname-

Paminklas "kariams 

išvaduotojams“

čiai, o kiti du — jau priartė
ję prie to amžiaus.

Plečia susisiekimą lėktuvais

Nuo balandžio 1 d. pra
dėjo skraidyti lėktuvai lini
ja Kaunas - Šiauliai • Lenin
gradas, nuo balandžio 15 d. 
Šiauliai - Vilnius.

Nuo birželio 1 d. atnauji
nami skrydžiai Vilnius -Taš-

J Gegužės 5 d 
i Šiaulių pakraštyje, prie Sal 
: duvės piliakalnio, iškilmin
gai atidengtas paminklas 

i raudonosios armijos ka
riams, antrą kartą okupavu
siems Lietuvą.

i I iškilmes buvo suvažia- 
į vę visa dabartinė partijos ir 
: vyriausybės viršūnė, raudo- 
. nosios armijos aukštų karių 
i ir kitų pareigūnų.

BELGRADO IŠVAKARĖS

Britų vyriausybė atsake 

lietuviams

D. Britanijos Lietuvių Są-

Baigiamojo akto įgyven
dinimas bus nuodugniai 
peržiūrėtas vėliau šiais me
tais Belgrade. Britų vyriau- 

jungos suvažiavimas, įvykęs ; sybė tose. konferencijose lai- 
Londone balandžio 16-17
dienomis, priėmė rezoliuci
ją, kurią pasiuntė užsienio 
reikalų ministeriui dr. D.
Owenui. D. Britanijos vy
riausybė buvo prašoma rei
kalauti Belgrado konferen
cijoje, kad Srtv. Sąjunga,
1920 m. pripažinusi lietuvių 
tautos apsisprendimą, jį res
pektuotų. Be to, buvo pra
šoma reikalauti iš Sov. Są
jungos, kad ligi Lietuva at
gaus nepriklausomybę, oku
pacinė valdžia prisilaikytų 
žmogaus teisės principų, su
tartų Helsinkyje.

Balandžio 28 d. D. Brita
nijos užsienio reikalų mi
nisterija atsakė į DBLS su- 
važialvimo pirmininko raš
tą. Laiške primenama užs. 
reik. min. dr. D. Chveno kal-Į’^ 
ba. pasakyta kovo 3 d. dip
lomatinių korespondentų 
susirinkimui. Tada jis pasa
kė. kad Britu vyriausybė lai
kosi požiūrio, jog žmogaus 
teisės ir pagrindinės laisvės 
turi būti respektuojamos vi
suose kraštuose ir kad jas 
liečia Europos Sau,gurno ir 
Bendradarbiavimo konfe
rencijos baigiamom akto 
nuostatai privalo būti visu 
pasirašiusiuių valstybių lui
nai įgyvendinti.

kysis labai konstruktyvios 
linijos, bet ji nedvejos pa
reikšti saivo nuomonę, jeigu 
jai atrodys, kad kai kurių 
kraštų veiksmurnas yra aiš
kiai nepatenkinamas.

"Britų vyriausybė yra 
tvirtai nusistačiusi išnaudo
ti tinkamas progas užtikri
nimui, kad sovietų valdžia 
gerai supranta pažiūras, ku
rių šiame krašte laikomasi 
dėl žmogaus teisių“, — sa
koma laiško pabaigoje.

Praskleisti šio reikšmin
go rašto paminklo uždan
gos ir peržvelgti jo daugiau 
nei dviejuos tūkstančiuos la
pų surašyto- mūsų grožinės 
literatūros lobio ir jo kūrėjo 
Antanas Rugys kviečia poe
tą ir literatūros kritiką Sta
sį Santvarą iš Bostono. Su
sikaupusiai auditorijai ati
džiai sekant, prelegentas St. 
Santvaras suglaustai ir į- 
žvalgiai kalba apie auto
riaus Prano Naujokaičio vei
kale planingai sužymėtas 
mūsų raštijos epochas—pra
dedant Mažosios Lietuvos 
religiniais raštais, pper 19 a. 
"Aušros“ gadynės atgimi
mo ir tautinio atbudimo kū
rėjų darbus, apie Lietuvos 
laisvės dienų sužydėjusias 
raštijos kryptis, apie tėvy
nės priespaudos, kančių 
tremties keliuose išaugusius j 
kūrėjus ir ju veikalus. Nepa
miršo Pr. Naujokaitis savo 
Iiiteratūros istorijos pusla-

sios japonų poezijos verti-1 
mų.

Nuklydus į poezijos lan
kas, visi svečiai įsitraukė į 
gyvas diskusijas, kurių me
tu buvo paliesti kai kurie ! 
jos i-kilieji atstovai, kaip 
Mykolaitis - Putinas, Degu
tytė, Salomėja Neris ir kiti. 
Susitikimas Naujokaičių na
muose visiems palikų gražių 
prisiminimų.

Šia proga bo-stoniškiai no
ri pareikšti nuoširdžią pa
dėką patersoniečiams Jonui 
ir Elenai Kontautams, Ke
leivio skaitytojams, Anta
nui Gelažiui ir Julijai Ma- 
jauskienei už gražų sutiki
mą, vaišes ir nakvynę.

J. V. Sūduvas

VOKIETIJA

Iš socialdemokratų veiklos

Balandžio 30 d. Duessel- 
dcrfo mieste įvyko VLSDD 
metinis narių, visuotinis su
važiavimas.

Marytė Bizinkauskaite

Worcesterio Lietuvių ra
dijo valanda jau treji me
lai, kaip veikia du kartu sa
vaitėje: trečiadieniais nuo 
8-9 vai. vak ir šeštadieniais 
nuo 5-6 vai. vak. iš stoties 
WICN 90.5 FM Worcester, 
Mass.

Šių metų gegužės 21 d. 
7:00 vai. vak. Maironio Par- 

į ke ši valandėlė rengia meti- 
‘ nį parengimą — šokių vaka
rą su programa ir vaka
riene.

Programą atliks jauna 
solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė, jai akomponuos jos 
tėvelis dr. Petras Bizinkaus- 
kas, iš Brocktono.

Po programos bus skani • 
Maironio Parko paruošta 1 
vakarienė. Vėliau — šokiai, i 
grojant geram lietuvių or-* 
kestrui iš Barre,

j Antanas Adomėnas-Van 
' Reenan, Drury Senior High 
School (Notrh Adams) vi
suomeninių mokslų mokyto
jas, gavo VVilliam Robert- 
son Coe Foundation $1,000 
stipendiją, kad galėtų daly
vauti tarptautiniuose visuo
menės mokslų mokytojų 
kursuose nuo birželio 19 d. 
iki liepos 29 d. Nevv Yorko 
universiteto Ayster Bav pa
daliny. Kursų tikslas — pa-

: sitobulinti savo srityje, už- 
Į mezgant tampresnius ryšius 
į su užsienio politikos, civili
nių teisių, spaudos ir kitais 
specialistais.

Van Reenan yra vieninte
lis N. Anglijos viduriniųjų 
mokyklų mokytojas, gavęs 
progą dalyvauti minėtuose 
kursuose.

Van Reenan yra Elenos ir 
Jurgio Junkėnų sūnus, gimęs 
Vilkaviškyje, žurnalistiką 
baigęs Beckerio kolegijoje, 
o istoriją Hartfordo univer
sitete, redagavęs kolegijos 
laikraštį, vėliau dirbęs Hart
ford Times ir Springfield 
Nevvs.

Prieš 6 metus Van Ree
nan metė žurnalistiką ir pra
dėjo mokytojauti, šiuo me
tu, kaip minėta, jis dėsto 
Drury viduriniojoje mokyk- 
loję.

VVorcesterio Lietuviu ra-

Per praeitus metus drau
gija neteko šių narių: Jono 
Gasiūno, Alekso Makutėno 
ir Prano Liegaus. Pažvmėti- 
na, kad pastarieji du dar
nebuvo nė pensijos amžiaus i dijo vedėjas Eduardas Mai- 

ir sulaukę žmonės. Draugijos lūs, Jr., ir parengimo komi- 
pirmininkas J. Petraitis taip Į tetas kviečia ’ ‘ "

PLIENAS—PLASTIKA

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

nas, o Vakarai tik plastika.
Savelos tamsius žodžius 

atliepė ir kiti prelegentai, 
jų tarpe britų garsusis sovie- 
tologas Robert Moss, jau 
kuris metas bandąs išbudin
ti Vakarti susirūpinimą so
vietine ekspansija Afrikos 
kontinente.

Pats laikas.
O Sevelos, kaip ir The 

Philadelphia Society. apsi
reiškimus, be abejo, bus įdo
mu pasekti ir ateityje

SOCIALISTAI IR 

ŽMOGAUS TEISĖS

Vakarų Europos sociafe- 
tų partijų vadovų konferen- 

I ei ja, įvykusi balandžio 16- 
17 dienomis Anmsterdame.

>gaus teisių klausimu 
pareiškė:

Socialdemokratai visuo
met buvo pasišventę kovoti 
dėl žmogaus teisių. Taip pat 
ir ateityje jie intensyviai 
dirbs, kad asmeninės, visuo
meninės ir etninės žmogaus 
teisės būtų įgyvendintos pa
saulyje. Žmogaus teisių pa
žeidimas, kur tas bebūtų, 
turi būti smerkiamas.

HELSINKIO KOMISIJA 

DIRBA

Helsinkio komisija Wa- 
shingtone rūpestingai renka 
medžiagą apie religinę prie
spaudą ir mažumų teisių 
laužymą Sovietų Sąjungoje. 
Komisija, jau posėdžiavusi 
daugelį -kartų, dar vykdysi 
apklausinėjimus gegužės 19 
ir 24 bei 25 dienomis. Bus 
renkamos žinios apie padė
tį Rytų Europoje, ypač Če- 
koslpvakijoj, Rumunijoj ir 
Lenkijoj.

Komisija ya nepriklau
soma institucija, kurią su
daro šeši kongresmanai, še
ši senatoriai ir trys vyriau- 
sybės paskirti nariai

BROCKTON, MASS.

Laša laiko lašai

Šv. Kazimiero lietuvių pa
ra),ijos mišrus choras, vado
vaujamas komp, Juliaus 
Gaidelio ir klebono kun. 
Petro Šakalio globojamas,visus gausiai

sunkiai serga, bet tiki- j daly vauti ir tuo- paremti Lie- Į išleido plokštelę — Laša lai- ).aus 
mes, kad jis greit pasveiks. • tuvių radijo valandos dar 

Centrinė suvažiavimo te- ■ ^a-

1 pat
ko lašai.

piuose paminėti ir dabarti-.' rna buvo — susidariusi pa-i 
nės pavergtos tėvynės kūrė-j dėtis Vasario 16 gimnazijo 
jų darbų, kiek jiems pavyko: je. įvykiai buvo visapusiš-
prasiverzti per partijos 
kontrolės užtvaras.

kai aptarti 
' išvada:

ir prieita tokia

EVM

Iš Bendruomenes veiklos

Peržvelgdamas istorijos j 
tomuose Pr. Naujokaičio su-l 
kauptą gausią literatūros, 
medžiagą, St. Santvras švel
niai užgavo ir kritiškas vei
kalo vietas, išplaukiančias 
iš autoriaus individualistinių į 
pažiūrų ir charakterių inter 
pretacijos.

Balandžio 29 d. LB VVor- 
cesterio apyl. pirmininkas 

Kadangi draugija tiesio-1 V. židžiūnas sušaukė valdy- 
giniai neturi jokios Įtakos į'bos narius į posėdį. Posė- 
gimnazijos valdymą, krei- j džio pradžioje jis išreiškė 
piamės į gimnazijos kurato-f padėką Liet. Organizacijų 
rijos narius bei juos skirian-; pirm. I*. Moliui ir visiems
čias crganizacįjas, kad kuo 
greičiau būtų pakeista gim- 

[ nazijos vadovybė, kuri pra

Prano Naujokaičio Lietu
vių literatūros istorija am
žiais bylos jaunosioms lietu
vių kartoms apie svetimoje 
žemėje gyvenusio lietuvio 
pasišventimą, ryžtą ir meilę 
save- gimtajai kalbai ir lie
tuvio kūrėjo asmeniui.

Po paskaitos ir gausių ap
lodismentų LB New Jersey 
apygardos pirmininkas Ka
zys Jankūnas autorių Praną 
Naujokaitį apdovanojo Lie
tuvių Fondo išleistu Trijų 
Lietuvos prezidentų meda
liu, o Patarscno ponios vi
sus svečius pavaišino 
tėle ir lietuviškais pyragais.

LB vietinės valdybos na
riams, vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie lietuvių

rado tėvuose ir visuomenėje 1 pasirodymo Lietuvių savai- 
pasitikėjimą. Tikimės, kad 1 tės metu. Netrukus panašūs
ši kuratorija nebus vieninte

lės laisvajame pasaulyje lie
tuvių gimnazijos likvidato
rė. Dėkojame visiems gim
nazijos likimu besirūpinan
tiems, ypač jauniems lietu
viams mokytojams, kurie 
dabartinėm
gom dar tiki 
eitimi.

mukiom saly-' 
gimnazijos at- i

renginiai bus suorganizuoti 
i:- kitur. Jis ragino tai)) pat 
vieningai dirbti ir toliau.

šiame susirinkime buvo 
aptarti ir keli kiti šią vasa
rą numatyti renginiai. Tra
giškojo Birželio minėjimui 
valdybos nariai organizaci
niams reikalams A. Shum-

Vienoje plokštelės pusėje 
įgrota: Malda už Tėvynę, 
žodžiai ir muzika J. Gaide
lio, Tėviškės laukai, žodžiai 
ir muzika J. Gaidelio, Žole
lė žydėjo, S. Šimkaus har

floosoeeoeooeoosooeeoeooooeoooesooooooesieieoeoooeoeeeco
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS

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

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

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

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

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

* Norint apsidrausti, reikia kreiptis i 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

vvay ir P. Babickas numatys 
Pastebėta, kad Vokietijoj j ir pakvies paskaitininką, 

dauguma lietuvių yra vokie-i
čiu socialdemokratu rinkė-f Paskirta po 50 dol. Lietu- . . ... , ..

* - Skautvbės Fondui! P,rmMJIi metų mėnesinius arba metimus mokesčiu*.V » • V . • • O •• •••kai kurie net ir tos par- j vi. kosios 
tijos nariai, bet jie neįsijun-1 j °rcesterio Lietuvių ra 
čia į draugiją. Todėl reikė-, valandai

jai.

arba-! draugiją tai)) perorgani- 
| zuoti, kad ji būtų visiems

Linos Naujokaitienės pa
kviestas būrelis artimųjų ir 
literatūros mėgėjų po minė
jimo ir vaišių persikėlė į 
Naujokaičių namus užbaig- 
tuvių vakarienės. Jų tarpe 
buvo St. Santvaras, kun. 
Smilga, rašvt. K. Grigaity t ė, 
poetė Ona Balčiūnienė-Aud
ronė ir literatas Bronius 
Balčiūnas. Elena ir .Jurgis 
Sirusai žiliu. Jonas Vizb;«-

Lietuviškosios spaudos di
dėjantiems įūpesčiams su
mažinti valdyba šiemet jau 

Šią vasarą mėginsime su-| vra išleidusi 200 dol. Peij 
saukti Londone, Anglijoje, |į^B Spaudos vajų naujų pre-1 
LSDP I žsienio delegatūrosi nUmeratorių Wo-rcesteryje 
susirinkimą, ten mėginsime f tf-aauta 22. Tikimasi, kad'

) prieinama.

. mėginsime tegauta 
nutarimą, kad ......"pravesti

centrinio komiteto būtu
puse. vėliau jų atsiras daugiau, 
čia.»Juk laikrašti ar žurnalą už-

’Mintis“, I>SDP delegatu- blakyti galima visada...
ros organas, dėl didelio Ni
dos spaustuvės a),krovimo 
dai bu pasirodys tik rudenį.)

R Šilerb

J. B.

, Negali — nežadėk, bet Į 
pažadėjęs ištesėk

. | * Įsirašyti Į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje yra
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-

1 tinius mokesčius.
* Jeigu finansų sekretoriaus arba organizatoriaus 

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

Mrs. G. Meiliūnas
Lithuanian Alliance of America
307 We»t 30th Street
New York, N. Y. 1OO01
Fel (212) 563-2210 / < ______ '

dabar
*
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

CHICAGO, ILL. 

Poezijos dieno*

DĖL ŽYDŲ NUKENTĖJĘ; SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 

LIETUVIAI

TORONTO, ONT.

Ketvirtasis teatro festivali*

Kanados LB valdybos

Balandžio 12 dienos Įvy 
; kiai paskendo Bostono lai

.. Cegužė* 27-28 d. Jaunimo ttuE P™*1““1108 kuS'oTkomSja jfretįia
Centre bu* Poezijos dienos. nMwiuiui "heliuose“. neatsimuse ! -- ™ ™ m._
... Geguže, 27 d. S V.l. vdt i de‘. **** M*nwno Lietu

• Londono universitetą 
baigęs Algimantas Eiman
tas, dirbęs veteranų admi
nistracijoje, paskirtas Ka
nados karo veteranų minis
terio referentu. A. Eimantas 
yra veiklus lietuvių sąjūdžio 
narys.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Spaudoje ir imigracijos

'šešėliuose , neatsimušę i,gegužės 20-29 dienomis. Tos 
’atosyaistes“ honroute. .k0misiį06 ,,irmjnM(ė ir 

..a#p mums, Keleivio , svart>įausja festivalio inici-
žj-dus ^dami nuo kJ’^Fv’alidaitis? Ipra-’ i *ort racna Kudabie

1 štai keletas pavyzdžiu. j Rydamas fantazijos mriin- 1

Stefanija VilkauskienėĮgą, nepridėjo, kokiais moty-, vak Hamiltono Aukuras
x . i . tt t • x j • j .: (rež. E. Kudabienė) vaidins

! vo suimta ir kaflinta Kauno i vienetų vadovai vadovavosi j Balio Sruogos dramą ”Pa- 
i kalėjime. 'tokio mitingo neruošti. Ta

voje, prisimintina, kad dau
gelis lietuvių yra nukentėję

poeto Oskaro Milašiaus 100 
metų gimimo sukakties mi
nėjimas. Programoj 
tano Vaičiulaičio pasibarta,
Stasė Kielaitė ir Jonas Ke
Iečius perteiks Milašiau* kū-i už žydų globą Gestapo bu- ’ vais vietos bendruomenės
rinius.

kalėjime

Leonas Gabkauskas, gy
i Gegužės 28 d. 6 vai. vak., 
, — Dainuotinės poezijos va- j

— Kas atsitiko, tėve, kad lupo instituto aipskaičiavi-
eini taip susirietęs? ' mą, šiandien Amerikoje al-

— Blogai, Maiki. Matyt, koholio mėgėjų yra apie 71
susironijau. i nuošimtis visų įgyvento jų.

— Pankritai ar kas pastū-' Tik 29 nuošimčiai suaugu-
me.

— Ne, Maiki, matyt, Die
vo rykštė mane nukorojo.

Gegužės 20 d. 7:30 vai Vienos dieno*
romanas, autorius

istorija,
-Migelis 

išvertė PovilasUnamuno,
Gaučys, 157 psl., viršelis Vy

jis privalėjo sužinoti ir pa-- įpmiž/ų 22 d 3-30 vai |laut° Virkau’ kaina nepažy-
raš ti ‘ vaL mėta, išleido Rūta (89 Na-'

.• K . _____ . (popiet Toronto Aitvaras; m, landa. Studentų trio, instru-1 venęs Obelių g-^vė 11, už žy- ., , , , ,, ,. . . i pgpiev iuiwiw .-vuaia.-; ■ „ Q,
mentais pritariamas, dai-j d ų globą Gestapo buvo su-! . , C! °’ a A a*ua!’j(rež. Aldona Biskevičienė) U ’’ ’

čiu.!:mtas irkaUntas Kauno ka.jti8. kMp nuolatinis Keta-, vaidins Stasio Klkos ”že-. Medicina. Tainuos mūsų poetų eilėraščiu*« 
nuo Maironio iki šių dienų.! Įėjime. i vio“ retportens. nors gal dar: mes rojus

Ont.).

. x<xa Pasaulio
į Lietuvių Gydytojų Sąjungos

_ i buvo ir ankstus rytas, ture- gegužės 28 d. 2 vai. no i žurnalo pavėluotai išleistas
kūrybos vakar.,: „vo p«- į j° Prikelt.i « pfe»?- Cicero jaunimo bū-j 1976 m. nr. 1 (52), 66 psl.,,
zij. skaitys Antane Vai-i S1 St ™ m.ego kjekyieną jam zmo-, relis (rež K Runimas) ro.[daug iliustracijų, be kelių

čiulaitis, Toma, Venclova ir m' a-‘i čys Krivino Runimo veikalą) straipsnių medicinos klausi-
.. ..... .. Gestapo buivo suimtas ir su- laidumo k austi, ka ps ma- ’m,cag.sk,a, poetą,. I šaudytas Kauno 9-me forte I

8 vai. ,vak. — gyvųjų poetų į

Gegužės 29 d. 12 vai. po- drauge su jo globotais as- 
eto Tomo Venclovos paskai- menimis.
?o”L.ie'UVi,! P°'liia abipu‘l Adv. j. Dabri’a už slepi- 

i mą is geto pasisalinusių as-
Nauja Altos sk. valdyba ' me™ ,čgtaP°

tas ir kalintas Kauno kalė-

, „Laisvė? kaina“; 1 mais, yra informacijų apie
no šia gera proga daryti . į gegužės 28 d. 7:30 vai. Į gydytojų organizacijas ir 
Jau vien tik iš miego piike-į vak Angeles dramos * daugybė žinių iš gydytojų 
urnas, mieguistam akis be- Į ?ari|)ūrig (rež. Dalila Mac-1 gyvenimo.
sikrapštant, būtų Įžiebęs in- ' — —
sniracijc-s. ir. jos veikiamas, 
ji? būtų jungęsis prie kitu

Amerikos Lietuvių Tary-1 Jlnie. 
ba gegužės 7 d. buvo sušau- J Jablonskis, globojęs eilę 
kusi savo metinę konferen- į iš geto pasišalinusių 'asme-'. dįnvse 
ei ją Chicagos Savings banko |nų, 1942 m. kovo mėnesį, vig0, realaus 

j patalpose. Altos valdybai j drauge su savo dvieju asme- ’ mums v 
-• ■ atstovaudamas, konferenci- Inu šeima Gestapo buvo su-'.„bp gaIo idomlls.

ją pasveikino vicepirm. Te-! imtas ir išgabentas iš namų.! n2bar oi fantariia bo 
odoras Blinstrubas, padėko- Į jo likimas nežinomas, 
jo už atliktus darbus ir uži Kazys Markevičius, gyve-

Į kialienė) vaidins Birutės - Mediciną redaguoja dr.
P kelevieiūtės veikalą „Pa-f Kazys Pemkus. Administra

cijos adresas: L. Dargienė,r kimas“
vadoyn, ir tuo būdu gal bū- į „egužės 29 d. 4 vaI. pOpiet 
tu jsihepsnomsi i karštoka!^ Vytauto Didžiojo H 
įepsna, galėjusią amsvdinti į šauli riniitinės meno kuo-I

10326
-beste

Kipling St., West-
III. 60153.

Radvila Juodasis, patrio-

skaitydami, vadovai rali pa
sikelti i jos aviVčiausias'l ik zy nuošimčiai suaugu- 87,000 ; nes Kaimelio'kaime, už Mot-j aukštuma* ir pradėti viena?

siuiu tėra abstinentai Tai • fc'rnavo a,pic dabartinę Al*i* ~ T . ~ i- • • , • i u k jlabai liūdnas faktasvna“ ! tos veikia. Atsakinėdamas į! į10 sl^mų ir ęjo., k-ta bomba^uot, s nuvu-
.U. ? iki! ’ Mansi™,,; vnač išvvšHnn M buvo Gestapo su.mtas. s-rmis Sniečkaus“ silkėmis.

• , i Igno, 263 ps!.. kaina nepa-
į Gegužės 20 o., 28 d. va-. žymėta. Tai pirmasis De.ve- 
kare ir 29 d. spektakhai i n;v Kultūros Fondo leidinys, 
vyks Pris’kėlimo parapijos;
salėje, o kitom dienom 
Lietuviu namuose.

Gegužės 29 d. 7:30 vai. į ' MERGAITĖ Iš GETO“ 
vak. Prisikėlimo pa’Pnijo? j Paskubėkite Įsigyti šitą R. 
salėje bus žymenų Įteikimas { Spalio romaną, nes jo netru-kad geria ir moterys. Štai,

— O kaip tai atsitiko? į vien pastarųjų trejų metu
- Tai ar tu nematei, ko-1 ,laikot!!,™e “°’

kia audra praeita nedėlia terų skaičius padidėjo 5-<

Naujoje Anglijoje buvo? 
Koks šėtoniškas vėjas, lietus 
ir net sniegas tiesiai ant pra
žydėju?! ų kvietkų galvų. Ar 
tai ne Dievo koronė šitai 
mūsų kontrei, kurioje mūsų! 
išrinkti šalti;šiai vagia mūsų 
taksų pinigus, politišenai sa
vo pamoksluose meluoja,

Be to, geriančių skaičiaus 
didžiausią procentą sudaro 
18-29 metų jaunuoliai, — 
turį ikoledžų išsilafvinimą, 
gyvenantieji rytiniuose šlei
fuose.

— Marki, tokiems pieme
nim snapso nereikėtų duo
ti nei pauostyti! Tai grynas 
gad i n ima s Dievo dovanos!

gerti
tyneidžeriai rūko ir geria, o i * 
meigos vidurdieni slampi-! ~ . °., ,^ur^T
nėja po Vašinktono ūlyčią, •tt>kle seniai ka;,u tu • Juk se-
ligi bambos pasikazojusios 
andarokus ir savo šlauni
mis piktina pamaldų žmo
gų. Dėl to dangus ant mūsų 
ir tokią pavietrę užsiuntė.

— Tai. matyt, ir tave dan
gus už koki nors nusidėjimą 
nubaudė.

— Mane, Maiki, šita ko
ronė palietė visai nekaltą ir 
netyčia. Kai tik išėjau iš 
Zaciikos saliūno, tai vėjo 
nulaužta medžio šaka kad 
jau dėjo man i nugarkaulį, 
kad ten pat Į kringeli susi
riečiau ir tik keturpėsčias 
namo parrepetojau.

— Tur būt. buvai ir gir 
tas?

— Koks ten girtumas.

nų žmonių sveikata ir taip 
jau yra pasilpusi?

— Vot, dėl to ir reikia 
seniems bent plėčkelės kas
dien, kad šyla Į kūną grįžtu.

klausimus, ypač išryškino 
sklandų bendradarbiavimą 
ta: p Vliko ir Altos.

Konferencija priėmė re
zoliuciją, skatinančią lietu
vių visuomenę vieningomis 
pastangomis siekti Lietuvos 
laisvės.

Išrink:'a nauja valdyba: 
pinu. Rimas Šarka,, vicepir
mininkai — Ignas Andra- 
šiūnas, Algis Jasaitis, Myko
lą; Pranevičius, vykd. sekr. 
Vincas Samaska, fin. sekr. 
Antanas Švitra, prot. sekr. 
Stasys Markus, patikėtiniai 
Eufrazina Mikužiūtė, Teo- 

Kuzienė, Charles K. 
_ rs ir Oskaras Kreme- 

ris.

dora

Chicagcs Aitą ir jos val-
Va. visi mano seni frentai, j d; ba sudaryta iš atstovų, 
neišgėrę yra smūtni, mislina' kuriuos paskyrė Chicagos L. 
tik apie artėjančia smertj. Tautinė Sąjunga, A. L. Ka- 
Nu. o i’-rėre sklėnyčią gyva-

i tinės, žiūrėk, kai]) pralinks
mėja, — ne tik graborių pa
miršta, bet net ir uždainuo
ja „Pasisėjau žalia rūtą. bus 
mergelė mano!...“

— Bet tu pažiūrėk ir Į, B itanijos Lietuviu klubas, 
i tuos, kurie remia Piliečių; Rotacine tvarka pirminin

kai kasmet keičiasi. Šieme
tinis ' pirmininkas Rimas 
Š. rka yra Thutinės S-gos

, Jilkų federacija, A. L. Tau- 
Ifinė Sandara, Chicagos L. 
Socialdemokratu IV kuopa. 
Tautinio Atgimimo Sąjūdis, 
I.'etų vos Vyčių Chicagos 
■' ?kritis. Vilniečių S-ga,

klubo sieną, kurie jau patvs 
su savimi kalba ir net ginči
jasi, gatvėje skerečioja ran. 
komis, tarsi velnius nuo sa- 
\ęs baidydami, pažvelk Į j

Maiki! Tik vieną kitą ka-Įtuos apžėlusius barzdos še-‘ 
m urną sklėnytėlę... Dievulis ‘ • • • i
dėl to Į mane nė akies neat 
kreipė. Koks čia griekas?

— Tėve. jau būtų laikas 
tau susitvardyti! Amerikoj 
girtuoklių ir taip kasdien 
vis daugiau atsiranda.

— O iš kur tu žinai? Juk 
tu pats negeri ir po karčia- 
mas nevaikščioji.

— Žinai, tėve, pagal Gal

ai lovas.

AMERIKOS LATVIŲ 

KONGRESASliais, su įstmusiom nosimis 
kain agurkais, Į pamėlyna-
vusuts ir pasišiaušusius, ku- JAV latviai savo būstinė 
rie i'tiese ranką prašo pra- f jt Chicagoje gegužės 6-8 d. 
eiviu dešimtuko dar vienam, ų rėjo savo kongresą, kuria- 

n ? dalyvavo apie 250 žmo-lašui sau pribaigti arba jau'
guli skersai šaliratvi...

— šara<p, Malki! Man to
kiu baisių abrezdų čia ne- 
piešk, ba gadini apetitą, o 
aš dar nevalgęs lančiaus!

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

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

G U L F ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gult Blvd.
St. Petersburg Bearti, Florida 33767 
TeL (813) 367-I761

---------- Po darbo valandą — (813) 36d-«744
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ieni kitiems primestu kai-Jc- likimas nežinomas. Sipė 
jama, kad buvo sušaudytas.

Neizeriai (tėvas ir sūnus), 
gyvenę Pllieniskių km., už 
žydų globą Gestapo buvo 
suimti ir drauge su globo
tais asmenimis sušaudyti.

Tai tik kelios pavardės 
lietuvių, 'kurie nukentėjo, 
gelbėdami žydus nuo nacių.
Žinantieji daugiau pavar
džių lietuvių, kurie buvo ka
linami ar nužudyti d*el žydų 
gelbėjimo, maloniai prašo- Montreal, Que. 
mi pranešti Amerikos Lietu
vių Tarybai (2006 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629.).

Alto* inf.

ciu neatleįdami iki pat ne teatrų vienetams ‘ fr atski-’ku* nebebus.*
kalnų betūnančios mir

ties...
Anda Žemaitis,

Chicago, III. 

Gerbiamoji Redakcija,

riems vaidintojams. Bus ir’, 
meninė programa.

KANADOS PAVYZDŽIAI

• Toronto kredito koope-i 
ratvvas "Parama“ Maironio i

. mokyklai paskyrė 82,644, 
, ... į o Prisikėlimo parapijos kre-

prenumeiata, o kas liks - —: kooperatyvas —81,500.
Seniui, kuris mane lanko
jau 52 metus.

L. Bernotas

Siunčiu 815. Tai metinė:

PABALTIEČIAI PLEČIA 

RYŠIUS

Bendras Amerikiečių Pa 
baltiečių komitetas, kurio! 
pirmininkas yra dr. K. Bo
belis, o pavaduotojas Wa- s 

Amerikos Lietuvių Tary-; shingtone dr. J. Genys, pa-:
ba, būdama susirūpinusi,Į laiko ijyšius su Valstybės! 
kad didžiojoje spaudoje bū- .departamento Baltijos kraš-;

PREMIJOS SPAUDOS 

BENDRADARBIAMS

tų plačiau informuojama a- 
pie priespaudą okupacijo
je ir apie Lietuvos teises į 
laisvę, skiria tris premijas 
lietuviams, kurie 1977 m. 
sėkmingiausiai atliks šį už
davinį kitataučių laikraš
čiuose ar žurnaluose.

Pirma premija 500 dol., 
antra — 300 dol. ir trečia— 
200 dol. Premijų mecenatas 
yra kun. Juo-zas Prunskis.

Kandidatus toms premi
joms gauti gali siūlyti visi 
iki 1978 m. sausio 15 d., 
d-augę atsiųsdami ir jų raši
nių kopijas adresu: Ameri
kos Lietuvių Taryba, 2606 
W. 63rd St., Chicago, III. 
60629.

Jury komisijos sąstatas

n ų. Svarstė savo politinės 
ii kultūrinės veiklos progra- 
n ą.

Altos vardu kongresą, 
s erkine- kun. J. Prunskis, o bus paskelbtas vėfliau. 
L'etuvių Bendruomenės var
du — M. Jakaitis. Abudu 
r brėžė reikalą latviams ir 
lietuviams drauge su estais 
jungti savas jėgas ir vienin
gai veikti, siekiat Baltijos 
kiaštų nepriklausomybės.

A- dar ne toks, Maiki!
— Betgi toks gali būti.
— Tu manęs nebaidyk!

Gut bai.

Kaina $3.00.

■ Bostoniškio J. Jašinsko 
• parašvta knvga —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR 

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

CHICAGOJE „KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI „PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

IŠTISAS PUSLAPIS 

S. KUDIRKAI

Bostono didžiausias laik
raštis „The Boston Globė“ 
gegužės 8 d. laidoje Simui 
Kudirkai paskyrė ištisą pus
lapį. Jame paminėta ir tai, 
kad S. Kudirka ypač rūpi
nasi Sergejaus Kovalevo iš- 
laisvinimu ir buvusio kali
nio Balio Gajausko atvyki
mu į JAV.

tų ir Sovietų Sąjungos sky- ’ 
riais ir plečia ryšius su lais-; 
va jame pasaulyje gyvenan-' 
čiais čekais, ukrainiečiais,; 
lenkais bei kitų pavergtų 
tautų atstovais. Altą šio ko
miteto veiklą remia lėšomis, t 
saivo dali taip pat Įneša lat- 

> viai ir estai.

Šio komiteto ryšių su Įstai-' 
gomis direktoriumi buvo E. 
Šumanas, dabar yra J. Bol- 
steins. Komitetas prašo siun
čiamų kongreso nariams ii 
vyriausybei laiškų nuora-us 
atsiųsti komitetui, kad joj 
nariai tuos reikalus parem
tų. Komiteto adresas:

The Joint Baltic Ameri
can Committee, P. O. Box 
432, Rockville, Md. 20850. j

Komitetas paskelbė kon-' 
kursą jo emblemai nupiešti. J

I

Ką tik gavome
13-ji laida, pasakojimų 

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

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė. 
384 psl., kaina $8.00.

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

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VI ENOS SAVAITĖS : Rugsėjo 21 —$8.38.00
Rugsėjo 28 — $838.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Gegužės 25—$1045.00 Rugpiūčio 10 — $1195.00
Birželio lo—$1158.00 Rugsėjo 7 —$1158.00
Liepos 13 — $1195.00 Gruodžio 21 — $ 999.00
Liepos 27 — $1195.00

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

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RUJOTAS—
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

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

Norintiems atsikviesti gimines 
iškvietimo dokumentus.

iš Lietuvos sutvarkome

BMuoaoooooooooas
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VAL ANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 va L vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vietinės žinios
DARIUS LAPINSKAS APIE JERONIMĄ KAČINSKĄ 

(Mintys iš kalbos Laisvės Varpo programoje 1977.IV.17)

Kompozitoriaus -Jeronimo 
Kačinsko amžiaus sukakties 
proga Laisvės Varpo radijo 
vedėjas Petras Viščinis sa
vo programoje pateikė Įdo
mų pasikalbėjimą su kom
pozitorium Darium Lapins

zitorius su pasirinkta tema 
labai gerai susidorojo. Juk 
operos tematika — heroiz
mas, o heroizmą be pompas
tiškumo labai sunku išreikš
ti. Ten viskas buvo publikai 
pateikta simbolškai, tik gai

ku apie Chicagoje pastaty-Na, kad autorių intencijos 
tą jubiliato operą "Juodasis nebuvo atlikime tiek išryš

kintos, kiek jie patys norė
jo.“

Paklaustas, kaip ši opera 
nės apie J. Kačinsko operų j galėtų būti vertintna ne tik 
"Juodasis laivas“, Darius J lietuvidku kriteriumi, D. La- 
Lapinskas tarp kitko taip1 pinskas atsakė:
pareiškė:

laivas“ ii
kūryba.

aplamai apie jo

klaustas savo nuomo-i

i sakyti, kad čia tik parapiji
nė kūryba.“

Kalbant apie "Juodojo 
laivo“ vietą mūsų išeivijos 
muzikiniame loby, D. La
pinskas pabrėžė:

"Ta vieta labai aukšta. 
Opera parašyta be jokių į- 
žiūrimų prisiderinimų sąly
goms, ir kompozitorius išlai
kė savo vientisą stilių, visiš
kai neidamas i jokius kom
promisus. Gal tai ir pasun
kino atlikėjų uždavinį, bet 
kompozitorius pasiliko išti
kimiausias savo kūrybai.“

O aplamai apie Jeronimo 
Kačinsko muzikinės kūry
bos būdingumus Darius La
pinskas tarp kitko taip iš
sitarė :

studijuoti pradėjo Tuebin- 
geno universitete ir mokslą 
tęsė BoAono Universitete,
kur 1954 m. gavo medicinos 
daktaro laipsnį. Bostone jis 
pasiliko darbuotis ir ligi 
šiol, per tą laiką daug pa- tūlio mažieji pašoko ir pa-

išauklėti lietuviškos dj. asios i ville, Ohio, patyrusi, kad 
vaikus. A. Moriarty gražiai!National Geographic Socie- 
padeklamavo Danutės Au-! ty 1977 m. rugpiūčio mėnesį 
gienės eilėraščių ir vienai kleis krpigą "Joumey Ac- 
savo. Onos Ivaškienės vado- ross Russia“, kur minima ir 
vaujamo tautinių šokių sam- Ryga, ir ukrainiečių maigu-

Lrr

’Atsižvelgiant į

"Nesiveliant per daug į 
techniškus muzikinius ter
minus, apibrėžinėjant jo kū- 

scenini1 ryką atonaline, aritmine ar

IEŠKO

Ieškau gyvenimo f!rauso 60- 

65 metu amžiaus. Laiškus su 

trumpu gyvenimo aprašymu ad-

tarnaudamas savo tautie
čiams. Be to, per tą laiką jis 
ir pats aukštai iškilo savo 
profesijoje ir šiuo metu eina 
atsakingas pareigas Bosto
no medicinos įstaigose. 

Sukakties proga jubiliatą

deklamavo.
Motinos dienos minėji

muose kasmet pagerbiamos 
kelios motinos ir klubo vei
kėjos. Šiemet buvo pagerb

Ciai, pasiuntė protestą, kam dresuoti Kelehili. pažymint: ”A 
Baltijos (valstybės neteisin
gai įjungiamos į Rusiją, ka- (20
da net JAV nepripažįsta tų 
kraštų inkorporavimo į So
vietų Sąjungą. Aid. Ryan Į

tos seniausios motinos An- į pasiuntė ir lietuvių įstaigom 
tanina Malinauskienė. Teo- į skatinimą protestuoti, kol:*

satyriniu žodžiu pasveikino filę Jankauskienė ir klubo j dar knyga neišleista.
Ant. Gustaitis, tokia pat 
linksma nuotaika M. Drun- 
^a, iš Los Angeles atvvkusi 
dukra Dalia, inž. č. Mickū
nas. o šeimos bičiulė Irena 
Galinienė su šiltų jausmų 
"vadu įteikė jam visų drau
gų dovana — nrieš dešimt 
metų dail. Viktoro Vizgir
dos nutapvtą d’delį io išti
kimosios žmonos Laimos 
nortreta. Taigi, jubiliatas

veikėja Ona Girulienė,
Toje pačioje patalpoje bu-1 Amerikos Lietuvių Tary-!

vo atidail (ta ir 3 moterų — ba jau taip pat pasiuntė ras-! 
Irenos Manomaitienės. Da- t? National Geographic So-j 
nos Bakienės ir Ievos Janu- ciety. JAV LB vardu Anta- 
kėnienės — dailės kūriniu nas Mažeika pasiuntė raštą

to žurnalo redakcijai ir lei
dinio autoriui, kuriame nu
rodomi leidinio trūkumai ir

'J. Kačinsko opera pasi- pritaikymą ir kvalitetą, jj a'b? rakcia, tenka pabrėžti . šios sukakties proga gavo

narcda. Jų paveikslų buvo 
bene 73, iš jų vienos Mano
maitienės 43. Dalyvius su 
šiais darbais ir jų autorėm grubios klaidos, 
supažindino Elena Vasyliū 
nienė.

įsr-aor -
LB prašo rašyti autoriui

DKAUinMO AGENTŪRA 
Vieta įvairių rūšių 

draudimus
kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTR1M 
598 Broad way 

S«. Boston. Mass. 02127
TeL AN 8-1761

»r*—-*—*****—#/-—*—-m.

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia lietuviu radijo
Bart McDowell‘ar National prog'-’ma N»“ioj<>i Anglijoj

iš stoties WNSR 1380 banga 
toriui Owen R. Anderson.j’eį,ia, /ekraadieniais nuo 
prašant knygoje aiškiai nu-l l:0° lk,J 1:30 VP: po Pa
šviesti Pabaltijo tautu savi- į Prr<l“Oveuaus.ų pa- 

- i tuma, jų skirtinga nuo rusu santrauka .r
istoriją.' povietu smurtu i- i“”“1“™.
vykdytą aneksiją, vykdomą 
genocidą ir visą eilę reiški
nių, liudijančių šių tautų 
nepalaužiamą norą gvven- 
ti nepriklausomai. Rašyti 
adresu:

Geograiphic Society sekre- JKačinsko opera galėtų butj Į J&r kitą būdingą savybę, J dar ir "antrąją žmoną“ —i
statoma ne vien tik Chica- ^ad kompozitorius viską: irrj Laimą... į Ar skaitėte Varno nr. 14?
gos Lietuvių Operos, bet ir perteikia labai sukontrolia-; j dr gt jasa^.io ?jmta. Į Jame mio juoza8 Audėnas,

rūko kai kuriu pakilimų iri bet kieno kito, nes ji neturi .®ia tenai» . d . azJ<as dienio švente iš New Yorke
ylių vietų, kurių ten yra i specialiai išryškinto tiktai! be reikalo stipriausiai uz- 

-' lietuviško intereso. Pati te- įiukytų triuba, ar būtų kok-

žymi labai nuoseklia, profe
sionali kai padaryta orkest- 
racija. Gal tik jos atlikime
tr
ty
apstu. J. Kačinskas vra vie ------------------------------- -------- — ,
nas iš pačių abstrakčiausių matika ir muzika turėtų do- nc*s neapma»tytas disonan 

sas. Pas Kačinską viskas 
yra apgalvota ir nudailinta 
ka'n marmuro paviršius, ne- 
palrMa jokių šiurkštumų ir 

i aštrumų. O tai labai svarbu 
j vpač teatro muziką rašant. 
; Ar žvelgsime į Jeronimo Ka- 
j činsko ritmą, harmoniją ar 

4 , . v ... į melodiją, — nieko nerasi-
„ *"'”,7' ’’ S,0J' '“e ekstravagantiškai šoki-
OM Te pahko mus venus... , ruo janao> viskas mate

_ Tai buvo nepaprastai kilnios sielos asmenvbė, 1 m a tiška i logiška, lyriška ii
I ’.....—...—-

lietu.ių kompozitorių, li
tam abstraktumui išrvšknti 
reikia labai lanksčios inter
pretacijos ir lakios fantazi
jos. Bet kaip iibretistas A.

minti ir bet kurį kitatautį, • w 
nes ča vaizduojama tik žmo
gaus tragedija. Be to, ir mu- į 2 
zika yra pakankamai šių 
laikų, artima šių laikų dva-

Landsbergis, taip r kompo- šiai, ir niekas negalėtų pa-

ši mėnesi sukanka 10 metu, kai mano brangioji 
0X1 TĖ patiko mus vienus...

Tai buvo nepaprastai kilnios sielos asmenybė, 
geroji mūsų vaiku Motina ir mano žmona.

Ji buvo švelnaus būdo, nepaprastai gerai sugyveno 
su žmonėmis, visą savo gyvenimą laikėsi demokratiniu 
principu, buvo kukli socialiste.

Su skaudžiu liūdesiu ją prisimindamas,

Aleksandras Zamžickas

Dr. S. Jasaičio 50 metų

Šiemet gegužės 7 d. savo 
namuose dr. Stasys Jasaitis

m;rus

A. A.

JADVYGAI VALIENEI

VARPAS

į

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukterims

Aleksandrai Moriarty, Elenai

D a u s i e n e i ir kitiems giminėms bei jų šeimoms.
Lietuvių Moterų Federacijos

Bostono Klubas

• 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

mc

BALTIC INSURANCE AGENCY

Vedėja: Reda tt. Ve i t as Aę

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• 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 norintiems parduoti ar pirkti namus.

buvo atvykuri 
^of’ia Jasaitienė. Buvo an- 
o-ailestam-a. kad dėl .oašliju- 
sios sveikatos negalėto at
vykti dr. Domas Jasaitis ir 
dėl didelių atstumu ir darbų 
oūnir; Ju^ris. studijuojanti? 
Kalifornijoje.

Si.

Gražiai paminėjo Motinos 

dienų

Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka- 
ir i o motina * zys Karvelis, dr. Bronius

Kazlas, Antanas Kučys, 
Mečys Mackevičius, Romu
aldas Spalis, Aleksandras 
Solženicinas ir kiti. Būtinai 
isigvkite ta numerį. Kaina 
tik $3.50. Galite gauti Kelei
vyje.

RIMTOS DRAUGIJOS 

NERIMTAS DARBAS

National Geagraphic So
ciety, 17th & M St,, 
shington, D.C. 20936.

T ,„Tr t- •• rv , - Vyčiu organiacijos lietu-
LMK Fereracijos Busto- vj kultūros reikalams vai-

no klubas gegužės 8 d. su 
rengė Motinos dienos minė
jimą, į kurį atsilankė nema
žas būtys bostoniečių. Jį 
pradėjo klubo valdybos pir
mininkė Aleksandra Mori-

dybes narė Aldona Latovai- 
tė-Ryan, gyvenanti Center-

atšventė savo 50 metu am- j artY trumpu sveikinimu ir 
pakvietė toliau vadovauti 
Eleną Vasvliūnienę.

Viešnia iš Waterbury Ada 
Ustijanauskienė vaizdžiai

j žiaus jubiliejų. Tą "pramo- 
i rrą“ jam surengė jo žmona 
J Laima ir nemažas būrelis 
i artimų draugų.

Dr. St. Jasaitis gimnaziją

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAM A

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais
stoties WBUR 90.9

iš
FM

kalbėjo apie motinos sunku-1 banga nuo 1:30 iki 2-'00 vai.
1 baigė Vokietijoje, mediciną mus svetimoje aplinkoje popiet.

1977 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

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

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

BALTIC
TOURS

i

r Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis Į

Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mess. Tel. 
263-04S9 Ten gaunamas 

Wa-' Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knvgų pasirinkimas.
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Nepriklausoma
LIETUVA

f

1
I 

1 
§

giai
n for ru uola sfcaiiyloj’Jis apu iwi»aulinius tr lietuviškuosius 

įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauKų ir atvirai pasisakt <£, 
apie visus musu visuomeniniu5 bei kultūrinius klausimus į 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta « 
tie abipusių pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiem | 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ yra dinamiška* mūsų tt- {g 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendra darbiu bei irtė’u. »» & 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikyma^ 
__ lietuvybės ir Lietuvos. £

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. g
Ž3I

K d r e s a s :
7722 George Street. laSalle. FTT HSP 1(4. CANADA

V -O -HL. lUi AL ZL iii- x J •. IK iL’i uit \LŪ. il.’i iU. 1’A .L’I S &

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

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

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ:

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

SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ: 

birželio 8-22 dienomis
1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija 
j Kauną, 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje — $1.276. i

j i Į 
į

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary; į 
3 karius valgyti per dieną; pusryčiai ir 

vakarienė Miunchene, Ix>ndone ir Pary
žiuje; '

ekskursijos, lagamino pervežimas. J

Į nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

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 kiūais 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“)
Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau. J

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnai’ja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau Ka*p SEPTINIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SUA—didžiausia lietuvių frutercalinė organizacija — 

duoda gyvybės apdraudj ir ligoje pašalą- kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelnu, p įeiki* 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria sc ru>e miHoro dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi- Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių relkaUngiausiaa 
apdraudaa nuo $100.00 iki 3IC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdreuda — Ea. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietn . išką 
klubų Ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
tte apdraudoe mokeetie $2.00 ( metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitėe 
kuopų ve{k?jus, ir jie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbus.
Geusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite;
Lfthaanlan Alttaaee ef America
H7 W«at 3<Kh Street, N*w York. N.T. 16M1
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Vietines žinios
LB apylinkės susirinkimas

LB Bostono apylinkės na
rių metinis susirinkimas 
kaukiamas gegužės 20 d. 
(penktadienį) 7:30 vai. va
kare TautinėĮr?*gos namuo
se, So. Bostone.

Susirinkimo darbotvarkė: 
prezidiumo sudarymas, val
dybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, diskusijos 
ir pranešimų priėmimas, da
lies valdybos rinkimas, at
eities veikla, sumanymai.

Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Apylinkės valdyba

Šoko Braintree

Bostono Lietuvių tautinių 
šokių sambūris gegužės 17 
d. šoko South Shore Plaza, 
Braintree, Mass.

SLA ir Sandaros 

suvažiavimas

SLA antrosios apskrities 
įsuvažiavimas įvyks birželio,
j 5 d. 12:30 vai. So. Bostono) 
i Lietuvių Piliečių d-jos salė
je, 368 W. Broadvvay, So. 
Bostone.

Apskrities valdyba favie- 
! čia visas 2-sios apskrities 
kuopas suvažiavime daly
vauti. Atskirų kvietimų ne
bus siuntinėjama. Šį prane
šimą prašoma laikyti oficia-į 
liu kvietimu.

Pc SLA antrosios apskri
ties suvažiavimo įvyks ALT 
Sandaros pirmosios apskri
ties suvažiavimas.

Prašome visas pirmosios 
apskrities Sandaros kuopas 
suvažiavime dalyvauti.

VI. Bajerčius,

I-sios apskr. pirmininkas

Mus aplankė reti svečiai

Praeitą savaitę mus ap
lankė Sofija Jasaitienė, ku
ri iš Mt. Vernon, N.Y., buvo 
atvykusi į savo sūnaus dr. 
Stasio Jasaičio 50 metų su
kaktuves.

Auka Keleiviui

Senas Keleivio Skaityto
jos Aleksandras Zamžickas, 
gyv. Columbus, Ohio, vietoj j 
gėlių ant savo prieš 10 me- Į 
tų mirusios mylimos žmo- i 
nos kapo liūdnos sukakties) 
proga atsiuntė Keleiviui $25 • 
auką.Mūsų svečias buvo ir žur

nalistas Juozas Bubelis iš.
Philadeliphrjos, kuris Bosto-: Nuoširdžiai dėkojame ! 
ne viešėjo pas savo bičių-1 mielam Keleivio bičiuliui ir, 
liūs.

Jonas Kasmauskas, dabar 
gyvenantis Floridoje, atvy
kęs pasisvečiuoti pas savo 
seserį Mockienę ir vaikaitį,) 
užsuko ir į mūsų įstaigą.

Jis pasigyrė, kad atnauji-' 
nęs leidimą automobiliui; 
vairuoti, kad jaučiąsis svei- j 
kas, nors šią savaitę jam su- į 
kaks 94 metai amžiaus. Iš j 
anksto sveikiname šį kultu-! 
ringą ir simpatingą buvusį' 
bostonietį.

S. Kiliulis ligoninėje

Jau kelinta savaitė Car
ney ligoninėje guli Stepo
nas Kiliulis. Linkime jam 
greičiau atgauti sveikatą.

jį nuoširdžiai užjaučiame.

Operavo A. Nevierą

Senam Kelelivio skaity
tojui Albinui Nevierai Car
ney ligoninėje padaryta o- 
peracija. Linkime jam grei
čiau pasveikti ir grįžti lai
mingam namo.

Pirko kopūstų ir kugelio

Simo Kudirkos filmui

Kaip jau rašėme, gegužės 
9 d. pradėtas sukti Simo 
Kudirkos filmas. Filmo ga- į 
mintojai tam reikalui So. i 
Bostono Lietuvių Piliečių i 
d-jos užkandinėje nupirko į 
bene 8 galionus kopūstų ir} 
kugelio.

Bostono sportininkai 

vėl čempijonai

Balandžio 29, 30 ir gegu
žės 1 dienomis New Yorke 
įvyko 27-tosics Šiaurės A- 
menkos lietuvių sporto žai
dynės, kuriose iš Bostono 
dalyvavo daugiau kaip 40 
sportininkų.

Jau treti metai iš eilės 
Bostono Lietuvių Skautų 
S-gos "Grandies“ vyrų tink
linio komanda vėl laimi pir
mąją vietą, finale nugalė
dama Baltimorės LAK ko-į 
mandą rezultatu 15-9 ir 
15-6.

Pirmą kartą New Yorko 
sporto šventės rengimo ko-j 
mitetas ne tik apdovanojo 
kiekvieną laimėjusį žaidiką 
taurėmis, bet taip pat išrin
ko geriausią šios šventės vy
rų klasėje tinklininką bos- 
toniški A. Kuncaitį ir įteikė 
jam taurę.

Taip pat pirmą kartą 
JAV LB vadovybė perdavė 
naujai įsteigtą vyrų tinkli
nio pereinamąją taurę bos- 
toniėkės "Grandies“ pirmi
ninkui Vyt. Eikinui.

Tenka pasidžiaugti, kad

pagaliau sporto vadovybė! 
ir visuomenė (finalines Į 
tinklinio rungtynes stebėjo. 
per 200 žiūrovų) tinkliniui 
skiria tiek pat dėmesio, kiek 
ir krepšiniui.

Neatsilikdama So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
vyrų krepšinio vyrų krepši
nio komanda taip pat jau 
trečius metus iš eilės laimė
jo pirmąją vietą. Po sunkios 
kovos baigmėje ji nugalėjo 
Chicagos "Lituanica“ ko
mandą rezultatu 105-93.

M. Raškauskas iš Brock
tono buvo išrinktas vertin
giausiu žaidėju vyrų krepši
nio klasėje, ir jam įteikta 
taurė.

Be šių komandų, taip pat 
iš Bostono dalvvavo moteli] 
ir berniukų jaunių tinklinio 
komandos ir jaunių B kla
sės krep-inio komanda, šios 
komandos pasirodė kiek 
silpniau, bet reikia tikėtis, 
kad ateityje ir jos paseks 
čemnijonų pėdomis.

Žinoma, didžiausia padė
ka tenka nenuilstamai besi
darbuojantiems treneriams: 
krepšinio — Alsr. Skabei- 
kiui ir L. Gineičiui ir tinkli

nio — Vyt. 
Austrui.

Eikinui ir E.
V. E.

KALENDORIUS

Birželio 3 d. New England 
Life salėje (Capley Sųuare) 
iškilios Lietuvos operos pri
madonos Giedrės Kaukaitės 
rečitalis.

Birželio 4 d. Broadvvay 
Cinema So. Bostonee V. 
Žebriūno filmas "Velnio 
nuotaka (pagal K. Borutos 
"Baltaragio manūną“).

Birželio 11 d. Š,v. Petro 
lietuvių parapijos salėje LB 
rengia Tragiškojo Birželio 
minėjimą

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

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

Rugsėjo 18 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečiu d-jos 
salėje LB rengiamoje Tau
tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

Rugsėjo 25 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos II a. 
salėje Stepono Dariaus pos
to moterų klubo 40 metų 
sukakties banketas.

COSMOS PAKCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

IVORCESTER, MASS. 
TeL SW 8 2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga Worce*tery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-
terio j Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis* Čia kal

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

či* galima gauti j v airis u- 
siu importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirta ir negir
tas.

—

Flood Sųuare
H ar d ware Co,

Sa--kinkai N. J. ALEKNA
SZS EAST BR0.WWA? 
HMJT» BOSTON. MAS& 
TELEFONAS AN 8-4148

Ba&jannj Mcon Dažai 
T'opjeri» Sianoma

Stiklas Langams 
reikmenys narnami

Eeikznscys piair bariams 
Visokia raiažim daiktai

Telefonas: AN 8-2806

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

IPfi DINIS 
OPTOMETR1STAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Carasater & BcDder

<9 Church Street 

JB. Mlltoa, Ma

s
::
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo*L iki 10 vai. v. 

Telefonas: 26S-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO 

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

S. B. L. P . D. Valdyba 

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

—a --------- j.— s ==

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

meeooooeooooooeooooooeooeososoocoooeeooisooooooeeoe^

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

esptus Sr turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefoną- AN 8-6029
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vw išskyrus iventadienius ir sekau 

aeeooooooooooooooooooaocoooeoooooooooooooooeoooooea.

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

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

Skambinkite

268-4662

Atlieku tIsoi pataisymo, mMB- 
to ir proiektarimo darbus 14 lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
lavimiy. Saukite visados iki • va
landų sakam.

Telefonas 698-8675

aa—eaoa»>—
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

44c. BRCADWAY j 
SOUTH BOSTON. MASS. j

jjjsrrrrfrrrTrrrrf ---—r--**-***— 
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NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732

•***************v*****»*a»»»»u'*s»

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for-j 
mato, drobiniai viršeliai, !a-1 
bai tinka Kalėdų davanom® 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai miiusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

S6. 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.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

, South Boston 
Savings Bank

'MZIMyS 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

«> «I • I - >

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio

• RAYMOND E. PELECKAS}

j • GENERAL CONTRACTOR t 

administracijoj. j 

galima gauti Lietuvos ope- nutekamuosius vamzdžius, at-J

ro. Mlūtė. Elzbieta. Korde-' j "«*>.“■» "*>» ir lauko vi-' 
| sų rūsių dailydės darbus. J 

lienės įdainuotų dainų ir ari- j Įkainojimas veltui. Turi leidi ‘ 
j Į mą ir draudimą, šauktis va-Jjų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.
{ karais tel. 364-4610. 
L
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

< > < > 
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mau. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
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ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IS BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas Ir 

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

i TeL 268-0068




