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VISO PASAULIO DĖMESYS 
SUTRIKUSIAI ATOMINEI JĖGAINEI!

Pereitos savaitės trečiadienį sugedo branduoline jėga 
varoma elektros jėgainė Harrisburge, Pennsyl vani joj - ir 
kone visas pasaulis nustebo ir išsigando. Kelias dienas 
gedimo reaktoriuje nebuvo galima suvaldyti, ir niekas ne
žinojo to sugedimo pasekmių. Dėl to iš apylinkės buvo e- 
vakuuotos nėščios moterys ir vaikai, o dešimtys tūkstan
čių kitų vietos gyventojų pasitraukė savo noru. Tačiau 
šias eilutes rašant, daugelis pabėgusiųjų jau pradėjo grįž
ti, nes didesnio pavojaus jau nebesą.

Pati baisiausioji galimybė — kad branduolinis kuras už
kaistų iki tokios aukštos temperatūros, jog sutirpdytų vi
sas cementines ir plienines užtvaras ir įsisunktų į žemę, 
o iš ten į geriamų vandenį ir orų - nepasitvirtino. Tq gai
vališkąjį užkaitimu pavyko sustabdyti, nors pastangoms 
ilgai trukdė pavojingas dujų burbulas. Jei tačiau tas ato
minis kuras būtų įsiveržęs j aplinkų, tai ne tik toje apy
linkėje, bet ir visoje Pennsylvanijoje ir net gretimose 
valstijose gyventojai būtų buvę baisiai apkrėsti radijoak- 
tyviomis dulkėmis, galinčiomis sukelti vėžį ir kitas mir
tinas ligas.

Kitos labai blogos galimybes — didžiulio sprogimo — 
irgi laimingai išvengta. Taigi, visa tai, ko labiausiai bi
jota, neįvyko, nors šiek tiek radiacijos dėlei sugedimo vis 
tiek į aplinkų paleista. Kiek - nežinoma. Vienas Harvardo 
profesorius spėjo, kad kurie iš Harrisburgo išlakstę lėktu
vais, pagavo didesnę žalingų spindulių dozę ( iš erdvės), 
negu gyventojai, pasilikę jėgainės apylinkėje.

Harrisburgo įvykiai turi didžiulę politinę reikšmę, dėl 
to ir pats prez. Carteris buvo atvykęs inspekcijos. Mat, ne 
tik Amerikoje, bet ir kitur pasaulyje yra susidūrę du fron
tai. Mažėjant naftos (žibalo) rezervams, o anglims esant 
pernelyg nešvariu energijos šaltiniu, viena pusė išeitį ma
to atominėse jėgainėse, nes jų teikiama energija esanti 
pigiausia, švariausia ir nepasikliaujanti ribotais žemės 
turtais. Kita puse priešinasi branduolinių jėgainių staty
bai - nes bijo galimų baisių katastrofų. Abu frontai turi 
savo rėmėjų gyventojų, politikų, pramonininkų, mokslinin
kų sluoksniuose, smarkiai besiginčijančiuose dėl tų jė
gainių saugumo.

► , 

Šiaip ar taip, šiuo metu JAV-ėse veikia net 72 atomines 
jėgainės, gaminančios 13 procentų visos suvartojamos e- 
lektros. Taigi, jei jos būtų laikinai ar suvisam uždarytos, 
tučtuoj atsirastų nemažas elektros trūkumas ir dėl to žy
miai pakiltų jos kaina, ypač Naujojoj Anglijoj, nes reikėtų- 
vėlei grįžti prie anglies (kurios išvystymas dėl jos taršu- 
mo daug kur pristabdytas) ar dar labiau pasiremti nafta, 
kurios arabai pigiai neparduoda.

Atominių jėgainių yra apsčiai ir beveik visuose kituose 
pramoniniuose kraštuose, kur jau vyksta masinės prieši - 
ninku demonstracijos. Tuo tarpu Vokietija ir Prancūzija, 
kurios didele dalimi vartoja atominių jėgainių pagamintą 
elektrą, net atsiuntė specialias žinovų komandas įHarris- 
burgą, kad galėtų studijuoti nelaimės priežastis ir pasek
mes.

* Išvažiuojant iš Britanijos parlamento požeminio garažo, 
konservatorių partijos vadės Thatcher artimiausiojo pata
rėjo, parlamento nario Neave automobilyje sprogo bomba. 
Neave, nuvežtas į ligoninę, mirė. Neabejojama, kad tai 
šiaurės Airijos pogrindininkų darbas. Ryšium su tuo [vykiu 
sustiprinta parlamento ir politinių veikėjų apsauga.
* Kinijos raudonoji vyriausybe, būkštaudama dėl smarkiai 
plintančių laisvesnės minties šūkių, uždraudė sostinėje 
kabinti ant sienų tekstus, priešingus socializmui, proleta
riato diktatūrai, marksizmui-lenini zmui ir Mao Tse-tungo 
mokymui. |
* Praeitą pirmadienį Izraelio premjeras Beginąs pirmą sy
kį atvyko į Egipto sostinę. Jis sutiktas mandagiai, bet ne 
taip šiltai, kaip anuomet Sadatas Jeruzalėje. Savo kalboje 
Beginąs ragino kitas arabų valstybes prisidėti prie Egipto 
ir Izraelio ir tuo būdu patirti taikos vertę. O išvykdamas 
jis pareiškė, kad Izraelio-Egipto siena galės būti atidary
ta gegužės 27 d.,; taigi, kelis mėnesius anksčiau negu su
tarty numatyta.

Trumpai
* Gegužės 22 d. Kanada 
rinks parlamentą. Dabarti
nis premjeras liberalas Tru- 
deau rinkimų vajų veda šū
kiu - “Kanados vienybe”, o 
jo varžovai konservatorių 
Clark ir socialistų Broad- 
bent kelia ūkio negerovių 
pašalinimo klausimą.
* Tanzanijos lėktuvai bom
barduoja antrąjį pagal didu
mų Ugandos miestų. Sostinė 
jau apsupta. Diktatorius Idi 
Aminas pasprukęs į šiaurę. 
Aminų remia Libija.
* JAV ambasadoj Maskvoje 
bomba mirtinai susisprogdi
no 29 m. jūrininkas Vlasen- 
ka, negalėjęs gauti vizos į 
JAV-es, kol rusai jam nebu
vo davę leidimo išemigruoti.
* JAV transporto (teamste- 
rių) unijai nesusitarus su 
darbdaviais ir paskelbus 
streikų jos pasirinktose įmo
nėse, darbdaviai atsakė lo
kautu - unijai priklausančių 
darbininkų atleidimu. ;
* Ketvirtadalis JAV inžinie- 
riįos patikrintų federalinės 
valdžios žinioje esančių už
tvankų rasta nesaugios, iš 
jų net 32 reikalingos sku
baus remonto. Panaši padė
tis ir kitų užtvankų.
* Buvęs Irano šachas iš Ma
roko atvyko į Bahamas ir čia 
žada ilgiau apsistoti. ;

Iranas — islamiška respublika
Kovo 30 ir 31 dienomis Irane buvo vykdomas referendu

mas (atsiklausimas). Gyventojams buvo duodama atsakyti 
“taip” ar “ne” į klausimą: ‘‘Ar norite monarchijų pakeis
ti islamiška respublika?”. Daug kas referendumų boiko
tavo, protestuodami, kad negalėjo balsuoti už trečiąją ga
limybę - demokratinę respublikų. Tačiau pranešta, kad 
balsuotojų 97 procentai (taigi, beveik kaip Sovietu S-goje) 
pasisakė už islamiškų respublikų, ir Chomeini tai iškil
mingai paskelbė.

Turi Chomeini paruošęs ir naują konstituciją, bet dar 
nežinoma, kokia ji yra.

Su turkmėnais pasiekta paliaubų. Jie, kaip ir kurdai bei 
kitos-kelios tautos, siekia savivaldos.

BRITANIJA RINKIMŲ IŠVAKARĖSE
■r

Praeitų savaitę Britanijos parlamentas vieno balso dau
guma ( 311 prieš 310) pareiškė premjero Callaghano vado
vaujamai darbiečių vyriausybei nepasitikėjimą. Toks įvy
kis Britanijoje, kad vyriausybė būtų nuversta nepasitikė
jimu, bėra buvęs tik prieš 55 metus, kada taip krito pirmo
jo darbiečio MacDonaldo vadovautas režimas.

Naujo parlamento rinkimai paskelbti gegužės 3 d. Daug 
kas pranašauja, kad juos laimės 55 m. ;amž. Margaretos 
Thatcher vadovaujami konservatoriai, kurie paskutiniuoju 
metu įvykusiuose daliniuose rinkimuose stipriai pasirodė. 
Darbiečių partijos galimybes laimėti yra apsunkinę dažni 
ir net nebesuvaldomi unijų streikai.

Mirė Juozas Žiugžda
Baigiant ruošti šį numerį sužinota, kad Vilniuje po il

gos ir sunkios ligos kovo 27 d. mirė akademikas Juozas 
Žiugžda. Velionis buvo gimęs 1893 m. kovo 1 d., savo iš
simokslinimu lituanistas, bet sovietams okupavus Lietuvą, 
virto istoriku. Kadangi jis tikrovę^klastodamas ją vaizda
vo taip, kaip liepdavo Kremlius, Žiugžda tapo pačiu “ofi
cialiausiu” Lietuvos istoriku, buvo apdovanotas visokiais 
ordinais ir medaliais, pakeltas Vilniaus universiteto gar
bės daktaru ir 1.1.
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Vaizdas iš 1968 m. Prie pasididžiavimą keliančio plakato stovi smuikininkas Izidorius VASYLIO- 
NAS, kompozitorius Julius GAIDELIS, šįmet Švenčiantis savo 70 m. jubiliejų, ir pianistas Vyte
nis M. VASYLIŪNAS. Foto: K. Daugėlos



14/2 "Akiračiai” apie Lietuvos nepriklausomybę
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
KAMERINIUI NĖRA KADA ILSĖTIS

Lietuvos filharmonijos kamerinis orkestras, kuriam va
dovauja prof. Saulius Sondeckis, 'vasario 20 d. sugrįžęs l 
Vilnių po 5 savaičių labai sėkmingų gastrolių JAV-ėse, 
neturėjo kada ilsėtis, nes kovo mėnesi jau koncertavo Mas
kvoje, balandžio mėnesį tolimuosiuose rytuose - Barnau- 
le, Novosibirske, Tomske, gi gegužės 7-8 dd. dalyvaus 
Maskvos žvaigždžių tarptautiniame koncerte, rugpiučio mė
nesį gastrolės numatytos Jugoslavijoje, o kiek vėliau — 
Prancūzijoje.

Orkestro dirigentas, be to, pakviestas j Gruziją pakon
sultuoti studentų kamerinį orkestrą, kuris ruošiasi užsienio 
gastrolėms.

SAVOTIŠKI KASINĖJIMAI

Apie labai įdomius kasinėjimus parašė ‘‘Valstiečių laik
raštis”. Tokių kasinėjimų turbūt tik komunistų valdomuo
se kraštuose ir tėra. Štai kaip ten buvo parašyta:

‘‘Kai Radviliškio rajono ‘Ateities’ kolūkio vyn inžinie
rių mechaniką G. Kasčionį atleido iš darbo, eiti šias pa
reigas laikinai paskyrė Vladą Ambrazaitį. Tas, kaip sako
ma, pradėjo žvalgytis po teritoriją.
- Koks ten velnias kyšo iš po sniego? - susidomėjo.

Pasitelke porą laisvesnių mechanizatorių, pradėjo kasi
nėti .

— Juk tai mūsų kikas? - išsižiojo vienas.

Taip surado šienapjovę - smulkintuvą KIK-1,4. 0 uz„ 
kelių metrų pastebėję kauburį, vyrai vėl pradėjo kasti. |Sį 
kartą išvertė plūgą.

Taip V. Ambrazaitis, bekasinėdamas sniego pusnyse 
pastebėtus kauburus, surado net kombainą, “su visais ra
tais, diržais, sietais ir kitokiais priedais”.

esąs sovietinių kolaborantų, salioninių komunizmo garbintojų, bendradar
bi auto jų su pavergėju, Kremliaus janičaru, susitaikėlių su Lietuvos oku
pacija, sąmoningų ar nesąmoningų Maskvos talkininkų, ružavųjų liberalų 
ir šiaip apdujusių minkštasmegenių laikraštis. Todėl labai nustebome, 
radę jame tokį vedamąjį Vasario 16-tosios proga, ir klausiame, ar Šitaip 
drįstų rašyti kokie nors maskolberniai:

Laisvės ir nepriklausomybės svarbą tėvynėje gyvenantiems 
lietuviams kasdien primena svetimųjų valdomo krašto tikrovė. Jiems 
geriausia suprantama, už ką 1919-taisiais kovojo savanoriai. Už ką 
žuvo Juozapavičius, Eimutis, Lukšys ... Ir šimtai kitų!

Minėdami nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, šį kartą 
stabtelkim ties klausimu, ką Lietuvos nepriklausomybė reiškia 
išeivijoje gyvenantiems lietuviams.

Nepriklausoma Lietuva—visų lietuvių tėvynė. Jos sienos buvo 
atviros visiems—net ir užsienyje gyvenantiems lietuvių komunistams. 

Niekas nepriklausomybės metais net nepagalvojo, kad kadanors 
užsienio lietuviams Lietuvoje bus teleidžiama pabūti tik penkias 
dienas! #

Nėra pasaulyje nepriklausomos valstybės, kuri neleistų iš svetur 
atvykusiam lietuviui nuvykti į miestus, kaimus, uostus, bažnytkaimius!

Nėra pasaulyje nepriklausomos valstybės, kuri neleistų enciklo
pedijose net paminėti užsienyje gyvenančių savo tautiečių laikraščių, 
knygų, kultūros žurnalų.

Nedaug tėra pasaulyje muitininkų, kurie iš svetur gimusio lietuvio 
studento atimtų išeivijoje spausdintus lietuvių kalbos gramatikos 
pratimus. Tik Vilniaus muitininkams gramatikos pratimai pavojingi 
valstybės saugumui! Tik svetimos valstybės cenzoriams ramybės 
neduoda išeivijos lietuvių knyga ar laikraštis!

Štai kodėl ir mes, kartu su tėvynėje gyvenančia trijų milijonų tauta 
reikalaujame laisvės Lietuvai!

“AKIRAČIAI”, 1979 m. vasario nr.

PAVOJINGA JAUTĮ UŽ RAGŲ TEMPTI

"Valstiečiu laikraštyje” Kėdainių rajono “Rytų auš
ros” kolchozo vyr. zootechnikas A. Jonynas rašo:

“Ūkio fermų žmonės negaili jėgų galvijų prieaugliui pe
nėti. Per parą veršeliai priauga daugiau kaip 900 gramų. | 
Visus buliukus parduodame sveriančius daugiau kaip po 
500 kg.

Bet mūsų galvijų penėtojų V. Grigonio, B. Kasperavi
čiaus, S. Koreivos ir kitų džiaugsmas aptemsta, kai reikia 
veršius išvežti į mėsos kombinatą. Pirmiausia, kaip bulius 
pakrauti, kuo pririšti. Stiprių virvių nusipirkti negauname, 
o ir su virve jautį už ragų tempti į automašiną pavojinga”.

LENINO ORDINAS J. MATULIUI

Brežnevas ‘‘už nuopelnus vystant tarybinį mokslą, už 
aktyvią visuomeninę veiklą ir aštuoniasdešimtųjų gimimo 
metinių proga” Lietuvos mokslų akademijos prezidentą 
Juozą Matulį apdovanojo Lenino ordinu.

Mielas Tautieti,
Kreipiamės j. Jus prašydami skirti Pro^. Stepono Kairio 

ir Kipro Bielinio paminklų statymui piniginę aukų.
Paminklai bus pastatyti šių. metų rudenų Lietuvių Tautinėse 

Kapinėse, Chicagoje, ir atidaryti peA Memorial Vay 1979 metais.
Profi.Steponui Kairiui paminklų suprojektavo arch.Albertas 

Kerelis ir imi. Bronius Masiokas, o Kiprui Sieliniai parink
tas gilios atminties arch. Jono Kovo projektas. Paminklų iš
dėstymų atliko arch. Bronė Lukštaitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvės aušrai, St.Kairys 
ir K.Bielinis stojo į laisvės kovų ir Valstybės kūrybos dar
bų. 0 užėjus Lietuvos nelaimėms okupacijų metu, juoda dirbo 
reziztencijoje ir VLIKe.

Kreipiamės ų visas tąutlečius prisidėti savo auka prie Jiems 
paminklų pastatymo. Iki šiol surinkta tik pusė reikaiingų lė
šų, todėl Jūsų pagalba aukomis yra labai reikalinga.

JUOZAS SKORUBSKAS OR.JONAS VALAITIS
Vajaus Komiteto pirmininkas Vykdomojo komiteto pirmininkas

----- ---------------------------- - ------ —------------ ------

Kanados intelektualai 
remia Balį Gajauską

Net dvylika Montrealio universiteto Kanadoje profesorių 
spaudoje paskelbė protestą dėl pakartotinio Balio Gajaus
ko įkalinimo. Jame rašoma, kad Balys Gajauskas, 51 m. 
lietuvis, 1973 m. buvo paleistas į laisvę, atkalėjęs 25 me
tus už dolyvoyimą tautiniame sąjūdyje, kurio tikslas buvo 
nepriklausomybė nuo Sovietu S-gos; pabrėžiama, kad B- 
Gajauskas kitų kalinių buvo gerbiamas už jo neatlaidžią 
kovą dėl žmogaus teisių, neatsižvelgiant tautybės. 1977 m. 
B. Gajauskas vėl buvo suimtas ir nuteistas 10 metų sun
kiųjų darbų stovyklos ir 5 metus tremties už medžiagos apie 
lietuvių sąjūdį po karo rinkimą ir mėginimą padėti politi
niams kaliniams bei jų šeimoms.

Minėti profesoriai, protestuodami dėl tokio žiauraus Hel
sinkio susitarimų laužymo, kviečia visus geros valios žmo
nes rašyti laiškus Brežnevui, Sovietų S-gos ambasadoriui, 
Lietuvos vyriausiam prokurorui Kaireiiui, Kanados ir JAV 
spaudai, reikalaujant nedelsiant paleisti į laisvę Balį Go- 
jauską ir gerbti žmogaus teises Sovietų S-goje. “Tik tuo 
būdu tegalima išgelbėti to drąsaus žmogaus gyvybę”, bai
gia profesoriai savo protesto raštą.

ČEKIUS RAŠYTI: PROF. S. KAI
RYS & K. BIELINIS MEMORIAL 
FUND.

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 
SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!

LIETUVIAI STUDENTAI 
VALSTYBES 

DEPARTAMENTE
Trys Marylando universi

teto studentai - Daiva Pen- 
kiūnaite, Vytenis Gureckas 
ir Gundis Vaitkus - š.m. 
kovo 19 d. lankėsi Valsty
bės departamento Pabaltijo 
valstybių skyriuje, kur juos 
priėmė skyriaus viršininkas 
Tbomas Longo ir Rytų Eu
ropos klausimams patarėjas 
Shaun Bymes. Studentus ly
dėjo JAV LB Krašto valdy
bos atstovas Washingtąne 
Algimantas Gureckas. Sj 
priėmimą išrūpino JAV LB 
Visuomeninių reikalų tary
ba.

Valstybės departamento 
pareigūnai studentus supa
žindino su Pabaltijo sky
riaus pareigomis bei užda
viniais, kiek jie liečia Pa
baltijo valstybes. Jie apta
rė JAV-ių politiką Baltijos 
kraštų atžvilgiu, ypač tų 
kraštų aneksijos nepripaži
nimą ir jo pagrindus.

Isklausę pareigūnu, stu
dentai pageidavo, kad Ame
rika drąsiau reikalautų iš 
Sovietų S-gos žmogaus tei
sių gerbimo pagal Helsinkio 
susitarimą, ir kad ginklų ap
ribojimo derybose bei kitose 
srityse nepasitikėtų rusais, 
bet tvirčiau laikytųsi prieš 
jų veržlumą.

Ei tu, Dieve, viso pilnas, 
Kur padėjai plikio vilnas? 
Pats panciaky nenešioji— 
Kam tu plikius nupešioji!
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Deja, lietuvių demokratinė visuomenė jau yra pilna ir po
litinių bei kultūrinių eretikų, ir priešginų, ir skeptikų, ir 
dar kitų “saviprotų”, visiškai nelinkusių paklusti besisiū
lančiam autoritetui. Net ir nepakeičiamam...

Čia turbūt ir glūdi visa mūsų išeivijos "nelaimė”...

“NEPAKEIČIA MIEJI”
Šiandien jau nė nesistebime, girdėdami seną aimaną, 

kad lietuviškoji išeivija skaidosi, kad dėl to jos po
zityvi veikla silpnėja, nutautimo procesas greitėja ir arte’- 
ja neišvengiama emigracinė mirtis. Žinoma, to skaldymosi 
rezultatai yra tikri ir nedžiuginantieji, tiktai tenka truputi 
suabejoti, ar toji mūsų visuomenė jau tikrai taip visada 
pati savaime iš vidaus aižėja, trupa ir pro likimo pirštus 
byra tiesiai į karsto dėžę, tarsi kokia smėlio gniūžtelė, 
perdžiovinta svetimo krašto saulės ir vėjo. Na, o gal dar 
yra ir mūsų pačių tarpe kokių šį negatyvų vyksmą pagreiti
nančių katalizatorių?

Visuomenė! 0 kas ji tokia yra ta mūsų “plačioji visuo
menė”?

Neabejotinai didžiausia jos dalį sudaro tos smulkiosios 
ir nenuilstančios organizacinio, kultūrinio ir politinio dar
bo “skruzdėlės”. Tai vis įvairių organizacijų skyrelių ar 
apylinkių pirmininkai, sekretoriai, iždininkai, bilietų pla
tintojai, baro patarnautojai, šeimininkės, lituanistinių mo
kyklų mokytojai, stovyklų rengėjai, chorų, tautinių šokių 
ir teatro sambūrių nariai, menininkai, mokslininkai ir gau
sioji valgančiųjų, geriančiųjų ir miegančiųjų masė. Aišku, 
kartais išgirstame čia skirtingų ir aštresnių nuomonių dėl 
nepavykusio jubiliejaus, kreivo politinio žygio, bemokslio 
mokslinės tiesos, meno kūrinio ar prisvilusio kugelio, bet 
tai dar nėra lietuvių išeivijos skaidymasis ir mirties alsa
vimas.

Tikrasis mūsų organizuotos visuomenės irimas prasideda 
tada, kai “žemesniųjų” sąmoningai nevykdomi iš “aukš
tybių” autoritetingai išleisti “prievartiniai įsakai”, kai 
kruvinai susikryžiuoja ambicingų veikėjų liežuviai, kai 
nepasidalinama kompetencija, kai skyla į dvi nesutaiko
mas dalis bendras politinis veiksnys, išsprogsta ar nublės- 
to kultūrinis vienetas, baigiasi apgaule bendros veiklos 
pastangos ir paverčiami akis graužančia demagogija patri
otiniai šūkiai ir idealai.

O kieno tai kaltė ar bent jos didžioji dalis?
Turbūt, tikrai ne iškilmingų sukakčių kasininkų, barten- 

derių, salės šlavėjų ir panašių mažų ir nuoširdžių lietuvių. 
Daug arčiau teisybės būsime tvirtindami, jog si didžioji 
velniava yra "nuopelnas” mūsų visuomenės vadų, - tų 
mūsų “išeiviskojo rojaus” kalakutų, kurių nesutarimus ir 
piktą subuldavimą jau girdime gal net dešimtis metų.

Juk visų mūsų nesutarimų ir šmeižimosi avangarde visa
da iškyla vis tie patys “nepakeičiamieji” mūsų didieji 
pirmininkai ar antrininkai, o kartais dar ir vienas kitos re
daktorius, palaikus jiems prie burnos Jerichono triūbq vis 
toms pačioms plūdimosi “naujienoms” pūsti.

“Nepakeičiami”, nes tokių nedaug - gal tiktai keli ar 
keliolika.

Ir nenutildomi, nes niekas nepajėgia užspausti jiems 
snapo, kad neŠubulduotų visuomenės ir “visų lietuvių” 
vardu.

Jie yra ir “neklystantieji”, nes kiekvienas jų tvirtai įsi
tikinęs, kad -

tik jis vienas tobulai perpranta “aukštąjįpolitikos me
ną.”;

tik jis vienas iš aukšto ir iš tolo numato tikrąjį Lietu
vos laisvės kelią;

tik jis vienas žino tikruosius laisvės kovos metodus;
tik jis vienas užuodžia paslėptus okupanto kėslus;
tik jis vienos gali atstovauti net kelioms politinėms par

tijoms ir pasaulėžiūroms;
tik jis vienas atpažįsta priekines Baltųjų rūmų duris ir 
tik jis vienas yra visoje lietuvių išeivijoje nepakei

čiamas.

PO EGIPTO IR IZRAELIO 
TAIKOS PASIRAŠYMO

Kovo 26 d. Washingtone pasirašyta Egipto ir Izraelio 
taikos sutartis yra didelės reikšmės istorinis įvykis, ku
ris paliečia visą arabų pasaulį, žydų valstybės ilgesnių 
metų likimų, o drauge ir JAV-ių įsipareigojimus ir padidė
jusią atsakomybę tame neramiame regione. Bet, kaip “New 
York Times” korespondentas Hedrick Smith pabrėžia, pro 
visą šįy susitarimų iškilmių džiūgavimą jau tenka su labai 
rimtu rūpesčiu žvelgti į ateitį, dar kupiną sunkių ir painių 
problemų bei netikrumo.

Izraelis šia sutartimi laimėjo pirmą savo valstybės ofi
cialų pripažinimą iš galingiausio arabiškojo priešo, tuo su
silpnindamas kitų priešiškų arabų valstybių karinį pajėgu
mą. Žinoma, už tai jis privalės grąžinti Egiptui užkariau
tąjį Sinajų, net su naftos šaltiniais, o taip pat pasižadėjo 
derėtis dėl autonomijos apie milijonui arabų, gyvenančių 
Izraelio okupuotose srityse. Tai yra vertingas diplomatinis 
I almėjimas ypač ir dėl to, kad Amerika už šį “nuolaidumą” 
pažadėjo dar bilijonines sumas nuostoliams atlyginti ir at
skiras saugumo garantijas. Nepatenkinti liko tiktai senti
kiai Žydai, kurie Sinajų laiko jiems skirta Dievo dovana ir 
jau buvo ten įsikūrę gyvenviečių. Bet kol kas dar nesivai
dena jokių taikos perspektyvų nei su Sirija, nei su Jorda
nu, kurių dalį žemių Izraelis taip pat per Larus užgrobė.

Prez. Sadatas, atgaudamas taikos sutartimi Sinajų, ga
lima sakyti, grąžino Egiptui “istorinę garbę”. Be to, iš 
sunormalintų santykių su Izraeliu Egiptas gali tikėtis ir 

.ekonominės naudos, kai bus užmegzti prekybos ryšiai, pa
laisvinus susisiekimą. Prie to jam taip pat pažadėta bili
joninė JAV parama ir naujausių ginklų tiekimas. Bet vis 

'tiek po sutarties pasirašymo liko dar daug neišspręstų 
problemų, o Egiptui iškilo ir specialių nemalonumų.

Dėl Gazos srities ir Jordano vakarų kranto autonomijos 
susitarta skubiai derėtis, bet Izraelio premjeras Beginąs 
jau dabar pareiškė, kad Izraelis nepakęs savo kaimynystė
je jokios nepriklausomos Palestinos arabų valstybės, o 
d ai ies Jeruzalės, kuri per karą buvo atimta iš Jordano, nie
kam neatiduosiąs, nes tai žydų švenčiausioji vieta. Visų 
kitų religijų atstovams būsią leista tenai tik lankytis ir 
melstis. Tokie pareiškimai, žinoma, nei Egiptui, nei ki
tiems arabų kraštams nėra paguodžiantys.

Po taikos sutarties su Izraeliu nuo Egipto piktai nusi
grįžo kone visos kaimyninės arabų valstybės. Jų atstovai, 
susirinkę Bagdado konferencijoje, turėjo nuspręsti, ko
kias politines, ekonomines, o gal ir karines sankcijas ši
tam “arabų interesų išdavikui” pritaikyti. Palestinos iš
laisvinimo organizacijos vadas Arafatas siūlė nutraukti E- 
giptui naftos tiekimą, bet kurią arabų šalių finansinę para
mą, o drauge pradėti net teroristinę akciją ir prieš Ameri
ką, <kuri šią Egipto ir Izraelio taikos sutartį surežisavo. 
Įsikarščiavęs šis Palestinos arabų vadas sušuko, kad turi 
būti nukirstos rankos ir Sadatui, ir Beginui, ir Carteriui... 
Tarp kitų Egipto priešų narsiausiai užsiangažavo Sirija ir 
Irakas, kuriuos remia Sovietų S-ga ir paskutinėm dienom 
dar pagundė atvykęs sovietų užsienių reikalą ministras 
Gromyka, pažadėdamas visokeriopą pagalbą.

Bet, kaip ir galima buvo laukti, jau ir toje Bagdado kon
ferencijoje kilo arabų nesutarimas. Dauguma jo dalyvių at
sisakė akcijos prieš JAV-es, Saudi Arabija nepasižadejo 
neteikti Egiptui finansinės paramos, Arafatas, Sirija ir Li
bija iš konferencijos nusivylę pasitraukė. Aišku, tai dar 
nėra koks apčiuopiamas Sadato laimėjimas, nes arabų pa
saulio nuotaikos vis tiek jam labai nepalankios. |

Washingtone pasirašyta Egipto-Izraelio taikos sutartis 
laikinai gerokai pakėlė prez. Carterio prestižą, bet drauge 
padidino Amerikos įsipainiojimą į Viduriniųjų, Rytų nera
mumus, atsakomybę ir finansinę naštą. Juk atskiru memo
randumu JAV-ės pasižadėjo net karinėm priemonėm ginti 
Izraelį, jei sutartis būtų sulaužyta, o Egiptui ir Izraeliui 
per trejus metus reikės suteikti net 5 bil. dolerių parama. 
Politinė nauda tik ta, kad šia sutartimi buvo sustiprinta 
Viduriniuosiuose Rytuose Amerikos įtaka ir laikinai pastū
mėta atgal Sovietų Sąjunga, bet ši dar stipriau pradės rem
ti Egipto priešus. [Tad 9°l teisingai prez. Carteris dar Camp 
David pasitarimų metu pasakė: “Mes turime vilčių, svajo
nių ir maldų, bet dar neturime iliuzijų”.

“KELEIVIUI” AUKOJO

Po 25 dol.: J. Stašaitis, 
Dorchester, Ma.; G. Dargie
ne, Pittsburgh, Pa.; L.B. 
Palm Beach, ,Fla., apylinke;

Po 20 dol.: St. Liepps, 
So. Bostone, Ma.; H.wCepos, 
So. Boston, Ma.; V. Ziaugra, 
Roslindale, Ma.;

Po 10 dol.:1 P. Nikolskis, 
So. Boston, Mo.; St. YTa, 
Putnom, Ct.; J. [Petniūnas, 
Richmond Hill, N.Y.; A. 
Naureckas, Chicago, III.; 
K. Šidlauskas, Roslindale, 
Ma.; A. Kučinskas, Stough- 
ton, Ma.; F. Janušonis, New 
Britain, Ct.;; E. Sharkas, 
Rockport, Texas;

8 dol.:' M. Shvvambaris, 
Gary, Ind.;

Po 5 dol.: K. Stravins
kas, Chicago, III.; A. Simo
naitis, Detroit, Mich.; M. 
Katin, Norvrood, Ma.; J. No- 
vickienė, Dorchester, Ma.; 
B. Martinkienė, So. Boston, 
Ma.; B. Kamantauskas, So. 
Boston, M a.; O. Adomavi
čienė, Winchester, Ma.; J. 
Jankienė, Miami, Fla.; P. 
Ęidukas, Windsor, Ont.;, J. 
Šukys, Sioux Lookout, Ont.

Po 4 dol.: A. Dronsa, 
Hamilton, Ont.;i U. Karalius, 
Cicero, III.;

Po 3 dol.:: V. Ručinskas, 
La Šalie, Quebec; A. Po- 
dalskis, Paris, Ontario;

Po 2 dol.: A. Kuliešius, 
Detroit, Mich.; F. Kr>v'ns‘ 
kas, Hamilton, Ont.; A. Ba
cevičius, Newton, Ma.; A. 
Saladžius, Montreal, Que.; 
V. Jackūnas, >St. Petersburg, 
Flo.; M. Vidrinskas, Holly- 
wood, Cal.;; S. Jokūbaitis, 
Chicago, lll.;|V. Oželis, 
Mallartic, <Que.; S. Kovai, 
Brockton, Ma.; M. Kraulai- 
dis, Chicago, III.;;

Po 1 dol.: A. Ivanauskas, 
Dorchester, Ma.;| S. Jurke- 
vicz, Haverhill, Ma.

Visiems aukotojams mūsų 
nuoširdus ačiū.

ADMINISTRACIJA

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedi ja B. Sviklieni

PETER MAKSVYTIS 
Car>iater & BslMer

*9 Church Street
C. Mlltoa, Mmm.

Atlieku viena patalaymo, remon
to ir proiektanmo darbua ii lau
ko Ir viduje, gyvenamų narna ir 
Manio pnntatų, pagal Jdię reika
lavime. Saukite visadoa iki * va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

i«eeM*ee*#<t*e»«<************M*****<

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Inaurance Agency, Ine. 
95 Roaemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

į Tel. 762-6732
...... ■. —frrrfm
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- Tėve, kodėl šiandien 
esi ir vėl toksai surūgęs?;

- Negalėjau, Maiki, visą 
naktį nė vienos minutos už
snūsti. Nors nuo dvyliktos 
adynos ir poteriavau, ir kei
kiausi, ir imdavau ant miego 
po gurkšnį gyvatinės, ale 
akys vis kaip zuikio stačios 
stovi ir nesimerkia.

- Tai kodėl tave ėmė kan
kinti toks nemigas? Juk dar 
neseniai gyreisi, kad kas
nakt miegi, kaip užmuštas.

- Mane, Maiki, pradėjo 
grizinti žemaitiška sąžinė. 
Visq naktį dariau rokundą 
sumeni jos, <ir man pasivaiz- 
deno, jog būsiu padaręs di
delį grieką.

- Kaip jau tu galėjai nu
sidėti? Negi girtas sugrįžęs 
namo išgąsdinai savo gas- 
padinę ar slaptai suvalgei 
jos pirktą šolderį?

- No, vaike, tokių ras- 
pustvų aš nedarau. Ale šį 
rozą vėl sunkiai sugrieši- 
nau prieš mūsų aukščiausią 
lietuviškų politišenų ko- 
mendmentus, kuriuos jau 
buvau šventai prisiekęs iš
pažinti ir pildyti.

- Kokiems įsakymams tu 
galėjai nusidėti? Aš tokių 
net negaliu įsivaizduoti.

- Tai, Maiki, tavo visai 
prasta pomietis! 0 ar tu už
miršai, kad nevalnia su rus- 
kio kotavojamo mūsų krajaus 
činauninkais turėti nė jokio 
dvasiško ir ne kūniško biz
nio?

- Jokių biznių su okupan
to valdininkais niekas čia 
iš mūsų visuomenės nedaro, 
tai kuo tu šioje srityje ga
lėjai pasižymėti?

— Maiki, tiktai tarp mu
dviejų šnekant, aš prieš 
tuos komendmentus jau esu 
sugriešinęs ne vieną rozą. 
Kai čia anais cesais giedo
jo toksai vilenskas kanto
rius Noreika ir buvo griekas 
jo klausyti, aš vis tiek iš 
žingeidumo įsliūkinau j sa

lę ir net pirmas ėmiau plo
ti už piemenų raliavimus. 
Ale vedlug to, eidamas į 
Saubostoną, gavau iš petri- 
joto Kudakausko akmeniu į 
kuprą. 0 kai kitąsyk atva
žiavo iš krajaus toks kitas 
kantorius Daunoras ir aš 
vėl nulindau pasiklausyti, 
tai ir vėl gavau iš to paties 
petrijoto jau didesniu akme
niu į kuprą. Nu, o po tos 
gražios spievačkos Kaukai
tės ciretalio Kudakauskas 
jau man taip trenkė j kuprą 
visu plytgaliu, jog turėjau 
nedelią gulėti lovoje kniūbs
čias. Nu, o tada, Maiki, jau 
padariau amžinus apžadus 
daugiau nė kojos nekelti te
nai, kur tiktai koks nors at
važiavęs iš krajaus bezbož- 
ninkas gieda, čirpina ant 
skripkos ar šneka. Ir to vier- 
nai laikiausi iki šiol.

- Tėve, nieko išmintingo 
tu čia man nepapasakojai. 
Ir nieko neverti net visi tie 
tavo nuotykiai ir apžadai.

- No, vaike, apžadas man 
šventas biznis. Nu, ir vot, 
nuėjau aną subatą į tikrai 
žemaitišką ir petrijotišką 
šurum-burum, kur trys mūsų 
petrijotiškos kantorkos taip 
gražiai giedojo, kad ir Ku
dakauskas, sėdėdamas pir
moje giltoje, plojo, skelda
mas iš delnų kibirkštis, rė
kė valio ir prašė dar dau
giau pagiedoti. 0 mes irgi 
visi petri jotai rėkėme urra! 
Nu, o paskui tokia šmaikšti 
ir pukni misiukė, su kuria 
už paskutinius penšeno do
relius gėriau jau penktą hai- 
bolę, ėmė mane ir paklausė: 
“0 kaip, drauge, jums pa
tinka mūsų dainos? Juk vi
sos jos iš mūsų tarybinės 
Lietuvos ir parašytos ko
munistų, kurių vienas yra 
net lietuviškas žydelis...” 
0 čia pat išsivirozino, kad 
ir ta misiukė yra čia iš Lie
tuvos pas gimines atvažia
vusi. “Raudonosios žvaigž
dės" kolkozo medalikais 
apnagradyta karvių melžėja.. 
Maiki! Kad tu būtum matęs, 

koip aš persigandau, suspoi - 
linęs visus savo apž adus! 
Nuo baro atbulas pabėgė
jęs, kupra atsimušiau į flo
rą ir daugiau neatsimenu 
net kas mane parvežė namo. 
Vot, iznočijas, tau ir šventi 
apžadai. Ir ką tu pasakysi?.

- Pasakysiu, kad tu esi 
toks pat hipokritas, kaip ir 
daugelis į tave panašių.

•r

- Siur, aš, Maiki, tikrai 
buvau tik iš grieko baimes 
parkritęs ant floro.

Sv. JONAS AUKSABURNIS

Q | A SUSIVIENIJIMAS 
O Lr/A LIETUVIŲ

AMERIKOJE

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

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

KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI.

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

tamento foimfi $3.50. Ji yra 
gaunama' ir Keleivio admi
nistracijoje.

SLA—jau ČO metų tarimu ja lietuvių riauomenri ir UmokK 
ja daugiau įaup SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
n ariama.

SLA—didUauela lietuvių traternalin* organlaarija —• 
duoda gyvybės apdraodą ir ligoje patalpą. kuri yra 
pigi, nea. SUSIVIENIJIMAS wele«ku pelno, o teikia 
patarnavimui savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria m fvm mHoM daM| 
kapitalą, tdd |jo apdrauda tikra ir saugi Klekvienap 
lietuvis Čia gali gauti {vairių klasių nlkaVagiaMiaa 
apdnudas duo f 10C.00 iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraadą — Ca. 
domaent insurance, kad jaunuolis gautų pinigas 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai, 

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už >1,000.09 apdraodoa tik >8.00 mokės* 
čio metame.

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga riaukto 
amžiaus asmenims rekomenduojama HetariMtf 
klubų ir draugijų nariams. Ui >1,000.00 akcldentn* 
lėe apdraudos mokestis >2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipldtia 
‘ kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaiAkine apte 
8usivienifimo (jarbug.

Garite' • spausdintas mfmnpadjaa, jeigu 
parašysite:
Uthuanian ABtansa ef Aaserica
997 Wori 30tk Street, Nmr Y ortu N.T. ltMI
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REMKIME SPAUDA!

‘AiVber HoHdays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Rugpiūčio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
balandžio 25 - $795.00 rugpiūčio 2 - $865.00
gegužes 2 - $829.00 rugsėjo 19 - $829.00
gegužės 16 
birželio 7

- $839.00
- $859.00

rugsėjo 26 
s pa 1 i o 10

- $829.00
- $829.00 BH

liepos 12 - $865.00

DVIEJU SAVAIČIŲ

birželio 20

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

- Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 - $1189.00

- Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos
Vakarų Europoje: Viena, Miunche
nas, Koelnas, Briuselis - $1399.00

- Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1189.00

J

*
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VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAX’JS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis iŠ viSŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MtMBER

Trans-Atlanfic Trayel Service, Ine.
398 West Bnoadivay, P. O. Box 116 

ąputh Boston, M* 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
| LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prlces are based t-n <Iuuhie occupancy and are aubject to 

churųrtM a-nd/or Oovtrnrnent opprovaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

r«
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$tase DAUGĖLIENĖ, Ireną MICKŪNIENĖ ir Vida MALI- 
SAUSK AITĖ-BIKNAITIENĖ, kai Šios trys dainininkes dar 
priklausė komp. Juliaus GAIDELIO vedamam trio. Šį šau
nų vienetą prisimenam artėjančių J. Gaidelio sukaktuvių 
proga. Foto: K. Daugėlos

Iš NETOLIMOS PRAEITIES
Žymus Lietuvos valstybininkas, nepriklausomybės akto 

signataras Steponas Kairys, nuo kurio gimimo šįmet sueina 
100 metu (toji sukaktis bus netrukus iškilmingai švenčia
ma New Yorke) - lietuviškosios socialdemokratijos vadas, 
tiek Lietuvoje, tiek ir tremty neretai susidurdavo ir su mū
są katal iki škuoju politiniu sparnu. Šia socialistų-katalikų 
santykių tema jis kartkartėmis pasisakydavo ir spaudoje, 
paskutinį kartą, turbūt, socialistu leidžiamame “Darbo” 
žurnale 1959 m. (Tada jis veikė J. Kaminsko pavarde.) ( tą 
jo pasisakymą, jam pritardamas ir jį papildydamas, greitai 
reagavo prof. dr. Algirdas Julius Greimas, jaunesniosios 
kartos žymus antisovietinis socialistas, tada dėstąs Egip
te (šiuo metu dirba mokslinį darbat Prancūzijoje). Čia ir 
spausdiname A. J. Greimo mintis apie katalikų politiką:

Visiškai pritariu J. Kaminskui jo santykiu tarp socialdemo
kratijos ir Kataliku Bažnyčios vertinime. Bažnyčia tol bus tole
rantiška ir gerbs kitu laisvę, kol ji bus mažumoje. Atgavus dau
gumą, ji neišvengiamai grįš prie savo amžiais siekiamo tikslo - 
labai gražaus, sakysime - visą žmoniją vesti į išganymą. Neuž
mirština, kad katolicizmas, išvertus šį žodį iš graikų į lotynų, 
kalbą, vadinasi totalitarizmu.

Kad Bažnyčia pasitenkina ir labai maža ir labai jau laikina 
dauguma, rodo kad ir nūdienis Prancūzijos pavyzdys. Atžagarei- 
viška dauguma, išrinkta į.parlamentą, vien susigūžusi už plačių 
de Gaulle pečių, tučtuojau suskubo pakeisti laicistinius mokyk
lą įstatymus: vilkas nusimetė avies kailį. - Ir tai vyko tuo me
tu, kai katalikiškų organizacijų užsakyta anketa apie jaunosios 
kartos religines pažiūras davė tokius rezultatus: iš 8 milijonų 
prancūzų, turinčių tarp 18 ir 35 metų, šiuo metu yra tik 2 milijo
nai praktikuojančių katalikų, tuo tarpu kai 2 milijonai visai ne
tiki Dievo buvimu, ir, pagaliau, 4 milijonai yra visiškai indife
rentiški religijai. Ir štai šis ketvirtadalis katalikų primetė savo 
valią visai tautai.

Į DRAŪUiMO agentora j 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
h 98 Broadmay

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

Reikia, žinoma, atskirai vertinti padorius katalikus ir Katali
ku Bažnyčios politikus. Yra Prancūzijoje Krikščionių Darbininkų 
Sindikatas pirmose eilėse, geriau uz socialistus, kovojąs už dar
bininkijos interesus (jis pasisakė ir už laicizmo išlaikymą, yra 
dominikonų ir jėzuitų ordinai, kurių vadai jau pora metų kaip sė
di vienuolynuose-kalėjimuose, buvo ir kunigų-darbininkų misija, , 
neseniai galutinai uždaryta naujojo Popiežiaus ukazu.)Turiu ne
maž prietelių katalikų, mačiau ašaras jų akyse, kalbant apie šį 
bažnytinės reakcijos siautėjimą. Tačiau katalikybė, kaip ir ko
munizmas, totalitarinė: griežk dantimis, verk, jei nori, savo kam
putyje, bet tylėk ir klausyk.

Visa tai turint galvoje, galima kalbėtis ir tartis su katalikais, 
neužmirštant, kad ir padoriausias katalikas, gavęs įsakymą, iš
sigins savo žodžio. Tiems, kurie dar prisimena Liaudies Fron
tus, tai ne naujiena. Negalima čia kaltinti nei kataliko, nei ko
munisto - jie nėra liberalai. Reikia tik žinoti, su kuo turi reika
lą.

A. J. Greimo pasisakymas - aštrus. Reikia tačiau atsi
minti, kad šie žodžiai parašyti 1959 m. šiandien tokių pa- 
saulėžiūriškai agresyvių minčių mūsų išeivijos spaudoje 
beveik neužtiksime. Vieniems tai reiškia “sukultūrejima”, 
kitiems - pasaulėžiūrinio sąmoningumo praradimą, kuris iš 
pilno žmogaus tepalieka tik žmogiškąja( iškamšą.

KELEIVIS

Worcester
PASIKEITIMAI L. B.

APYLINKĖS VALDYBOJ

Kovo 11 d. Maironio par
ko patalpose sušauktas 
Worcesterio L.B. apylinkės 
narių metinis susirinkimas. 
Išklausyti pirm. Petro Mo
lio, L.B. Bostono apygar
dos pirm. J. Kapočiaus, 
mokyklos vadovybės - N. 
Pranckevičienes, tautinių 
šokių grupės - I. Markevi
čienės, kasos revizijos - J. 
Pipiro ir kt. pranešimai ir 
pravesti naujos valdybos 
rinkimai.

Pirm. P. Molis, kuris e- 
re-gingai dirba keliose viet. 
organizacijose, eidamas jo
se vadovaujančias pareigas, 
iš L.B. apyl. pirmininko 
posto atsistatydino.

Dabartinę L.B. Worceste- 
rio apyl. valdybą ir jos pa
dalinius sudaro: pirm. Povi
las Babickas (15 Fairbanks 
St., Worcester, Ma. 01610, 
tel. 756-5395), vicep irm. 
Jonas Pipiras, ižd. Algis 
Glodas, sekr. Teresė Jaku
bauskienė, spaudos — Jo
nas Baškys, kultūr. reika
lams — Aldona Shumvray ir 
Arūnas Grigaliauskas, jau
nimo reikalams - Eduardas 
Meilus, jr., tautinių šokių 
vadovės — I. Markevičienė 
ir N. Pranckevičienė, BAL- 
Fo ceikalams - J. Vidūnas, 
B. Žemaitis, Lietuvių Fon
do įgaliotiniui J. Matusai- 
čiui pasitraukus, ieškomas 
kandidatas. Revizijos kom.- 
Jonas Tamašauskas ir J. 
Miliauskienė. |

745

Sol. Benediktas POVILAVIČIUS, vienas iŠ dviejų iški
liausių lietuvių bosų išeivijoje. ;Jo išskirtinai sodraus 
dainavimo bus galima išgirsti ir balandžio 29 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų Brocktono Junior High School salė
je, kur ruošiamas didžiulis 70 m. sulaukusio komp. Ju
liaus GAIDELIO kūrybos koncertas. Šiame koncerte, ko
kio tikrai dar nėra buvę, muzikuos daugiau negu pusė tu
zino mūsą apylinkės solistą ir instrumentalistą.

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,

J. B.

La Šalie, P. H8P ICA Canada

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai. j

1430 banga ii WWEL !

12:10 - 1:00 vai. '
1460 banga iš WBET

Vedėjas PETRAS VISC1N18

173 Arthur SU Brocktun, Mass. 02402. Tel. 586-7209

ANNOUNCING THE FIRST
NEW CAR LOAN SALE.

ŪSE THIS COUPON FOR A1% REDUCTION IN OUR NEW
CAR LOAN INTEREST RATE. Just bring this coupon to any of 
the 37 conveniently located offices of The First National Bank of 
Boston, or mail it to The First, P.O. Box 1665, Boston, MA., 02105. 
You’ll pay 1% less than our regular new car loan rate. And remember,
you’ll make your best deal when you have the cash, so apply before
you choose your new car. 
Chances are, we'll OK your 
loan within 24 hours. Offer -s*The First
good until May 15,1979. THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

Name

Address

City
3b

Statė Zip........ ......
Member FDlC
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Retos, kitur 
nebegaunomos knygos

VILNIUS (1323-1923), keli šimtai garsiųjų fotografų J. 
Bulhako ir S. Fleuryo fotografijų, senę litografijų ir dail. 
P. Smuglevičiaus piešinių, su K. Binkio ir P. Tarulio pa
rašyta istorinė apžvalga, Kaunas, 1923 m., kaina 15 dol.

LIETUVIŠKAS ALBUMAS (Istoriškos ir Šeip jau Lietu
vos vietos), paruošė ir išleido kun. A. Milukas, 1900 m., 
kaina 7 dol.

LIETUVOS ALBUMAS, išleistas 1921 m. Kaune, 300 t 
vairių įžymių asmenų trumpos biografijos ir nuotraukos, 
kaina 15 dol.

RAFAELIS, dešimts jo svarbesniųjų paveikslų reproduk
cijų ir kūrybos apžvalga, Šiaulių Kultūros d-jos leidinys, 
kaina 5 dol.

ANZELMAS FEUERBACHAS, atsiminimai ir 12 jo svar
biausiųjų paveikslų reprodukcijų, Šiaulių Kultūros d-jos 
leidinys, kaina 5 dol.

BOTANIKA, parašė kun. Ambraziejus Pabrieža, 1900 m., 
166 psl , kaina 25 dol.

MŪSŲ UŽDAVINIS, parašė Vydūnas, antras leidimas, 
1921 m., 188 psl., kaina 7 dol.

PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182 
psl., kaina 12 dol.

MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl., kaina 10 dol.

1928 M. VASARIO 16, 10 metų,Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvėms paminėti, rašo apie 30 asmenų, redagavo 
A. Marcinkevičius, 286 psl., 1928 m., kaina 20 dol.

KOVOSE DĖL LIETUVOS, gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų II tomas, 688 psl., kaina 15 dol.

VERGIJOS PANČIUOSE, Stefanijos Rūkienės atsimini
mų | tomas, 443 psl., kaina 5 dol.

**
GRĮŽIMAS į LAISVĘ, Stefanijos Rūkienes atsiminimų

II tomas, 526 psl., kaina 6 dol.
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS, J. Pronskus, 1930 m., 290 

psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

Cape Cod
VASARIO 16-TOS AUKOS

L. B. Cope Codo apylin
kėje Vasario 16-tos minėji
mo proga aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams buvo 
surinkta 990 dol. Aukojo:

201 dol.: S. ir J. Kontri
mai;

Po 100 dol.: R. ir R. 
Bričkai; F. Mandeikis;

50 dol.: N. E. Z.
40 dol.: dr. R. Shakalis;
30 dol.: V. ir M. Židžiū- 

nai;
Po 25 dol.: S. jr E. Mi - 

neikos; J. ir A. Šilimai; P. 
ir S. Šlapeliai, Tomoloniai;

Po 20 dol.: J. |ir E. Am- 
brozaičiai; J. ir R. Bagdo
nai; M. ir J. Biliūnai; E. ir 
T. Bliudnikai; V. ir G. Jan
čiauskai; E. ir I. Jansonai; 
E. ir R. Janulaičiai; J. ir 
H. Kontautai; V. ir J. Len- 
draičiai; J. ;ir M. Mockevi
čiai; C. ir I. Mickūnai;.J. 
Mikalauskas; A. ir O- Sle- 
pavičiai;

Po 10 dol.: I. ir E. Kra
sauskai, M. Krutulienė, I. 
Kubiliūnienė; J. ir Z. Kuci- 
nai; D. Mickūnienė; A. ir M. 
Pakščiai; J. ir V. Ruteniai; 
A. ir Z. Vieškalniai; V. jr 
E. Vizgirdai;

Po 5 dol.: M. Ganifraus- 
kienė; P. ir 0. Mekai, j

Kiti aukojo po mažiau.
Apylinkės valdyba vi

siems aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

E. BLIUDNIKAS, 
Apylinkės pirm.

11*##*#***#**####***#**#*#**#*####*##***#*#**#*#*************

• •

WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO

Trečiadietniaih 
Šeštadieniais

WICN
. i

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545

Tel. 852-3665

VALANDA 
8-9 vai. vakaro 
5-6 va L vakaro 
90.5 FM

1 >

i ♦ ♦
IKI 30% |

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) { 

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ i

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦S

SUTAUPYKITE KURO

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

BOSTONE 436-1204

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

AP-

BARAS, literatūros ir meno žurnalo 1 nr., 1925 m., 122 
psl., kaina 6 dol.

PALIK ASARAS MASKVOJE, Barboros Armonienės atsi
minimai, 253 psl., 1961 m., kaina 3 dol.

_ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT, Rapolo Skipi
čio atsiminimai, 1961 m., 440 psl., kaina 5 dol.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Rapolo Skipičio atsimini
mai, 1967 m., 444 psl., kaina 7 dol.

LAISVĘ GINANT, pulk. J. Petruicio atsiminimai iš ko
vų su bolševikais ir bermontininkais, I dalis, 1952 m. 
200 psl., ka i na 5 dol.

ZIWATAJ SZWENTUJU, TU KURIU WARDAJS ZEMAJ- 
CZEJ UZ WIS GRIEB WADINTIES, paraše Motejus Nolon- 
czewskis, 1901 m., 160 psl.,: kaina 10 doL

KNYGNEŠYS, II tomas, parašė P. Ruseckas, 1928 m., 
318 psl.,: kaina 10 dol.

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina 
20 dol.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. NatkeviČaite— 
Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai, 
kaina po 5 dol. už tomų.

TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brqzdžion.is, 1,947 m., 607 psl., kaina 5 dol.

Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 83 centų už knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygų.

BALTIC 
TOURS

8 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

1979 M. KELIONĖS | LIETUVA, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

Geg. 10 18 d...................   $849.00
Rūgs. 20 - 28 d............   $849.00
Rūgs. 27 — Spal. 5 d........... ............ -....  $849.00

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Biri. 14 — 23 d. ......    $899.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Geg. 17 - 27 d.............    $849.00
Rūgs. 6 - 16 d............ . ............-.......... $849.00
Spal. 11 - 21 d................... -.......  $779 0°

VALSTYBĖS SAMPRATOS KLAUSIMU

Mūsų tautos kelias nebuvo ir nėra sėkmingas. Nepriklausomy
bės laikų net kaikurie žymieji Lietuvos politikai nepasirodė pa
kankamai subrendę valstybiniam gyvenimui. Vieni iš jų galvojo 
ir skelbė, kad naujosios Lietuvos Respublikos tikslas yra at
kurti praeities “didybe ir garbę", kiti — ginti katalikybę ir jai 
tarnauti. Su tokiom valstybinio gyvenimo koncepcijom netoli te
nueisi ir nieko gero nepasieksi. Kiekviena doktrina - jeigu ji 
iš viso ko nors verta - tol pakenčiama, kol ji yra tik priemonė 
žmonių gerbūviui ir jų kultūrai kelti. Bet jeigu ji virsta vyriau
siuoju tikslu - ji tampa žmogaus persekiojimo įrankiu.

ALEKSANDRAS ALŪNAS (1960 m.)

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 - 23 d. ................     $959.00
Rugp. 9 — 20 d.............-........   $959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — 26 d. ____ ___________  $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d.............    $1,219.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje. 5 Romoje 
Birželio 14 - 28 d. ___________ ___ $1,249.00
Liepos 25 d. - Rugp. 7 d. _________  $1,249.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGŲ JO J E

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone 
Birt. 14 - 28 d....... . ........................... $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone

Biri. 14 - 28 d..................      $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via British Ainvays, Northvvest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija j Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC TOU RS
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617) —969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no- 
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.,.
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Vietines žinios
Sukaktuvinis Minkų radijo koncertas

Kovo 25 d. sekmadienį lietuviškoji Bostono visuomenė, 
gausiai atsilankiusi į sukaktuvinį Minkų radj jo koncertą, 
tikrai nebuvo apvilta. Naujorkiškio Vitalio Žukausko pa
bertas skanus juokas ir trijų jaunų Kanados lietuvaičių— 
studenčių dainos ir muzika publikų gaivino, kaip pavasa- 
rėjančios saulės šyptelėjimas žiemiškoje padangėje. Ir 
gražu, kad Valentina Minkiene salės sceną padabino sprog
stančių lazdynų šakelėmis ir pavasariniais žiedais, nepa
gailėdama žiedų puokščių parūpinti ir programos meninin
kams. :

Renginio atidaromoje kalboje inž. J. Stašaitis neišvengė 
mūsų paskaitininkams būdingos ydos - “išėjimo į lankas” 
— ir pradėjo propaguoti Saulių sąjungą, kas su bendra pa
rengimo nuotaika nelabai derinosi, nors savo kalboje pa
reiškė ir gražių minčių. Elena Vasyliūnienė trumpai, gra
žiai supažindino publiką su Kanados lietuvaičių ‘‘Vasaros 
Garsų” trijule - estradinės dainos ir muzikos atlikėjomis: 
akordeoniste-vadove Aldona Biskyte ir jos pusseserėmis, 
sesutėmis Vida ir Aida Dovidaitytėmis.

Kanadiečių trejetukas sudainavo septynias, daugiausia 
okupuotos Lietuvos muziko B. Gorbulskio sukurtas dainas. 
Paskui scenon įžengė Vitalis Žukauskas, buv. Lietuvos 
dramos teatro aktorius, žodinio humoro scenos veteranas, 
ir pralinksmino publiką savo kandžiomis šeimos gyvenimo 
ir mūsų ydų juokingomis nuotrupomis. Pirmosios dalies 
užbaigai A. Biskytė akordeonu solo pagrojo “Espana” ir 
“0, ramunėle, pasakyk!”.

Antroje dalyje “Vasaros Garsų” trio padainavo dar sep
tynias dainas ir vieną bisui. Jaunoms, gražioms kaimy- 
nėms-kanadietėms bostoniškiai nepagailėjo gausių aplo
dismentų. Garbė, kad viešnios lietuvaitės, šalia savo stu
diją, dar turi laiko garsinti skambią mūsų dainą!

Vitalis Žukauskas antrame savo išėjime pateikė publi
kai veik vieno žmogaus teatrų, humoristiškai su vaidyba 
satyrizuodamas mūsų kultūrinio gyvenimo nuotykius, pas
kaitininkų prakalbas, charakteringas visuomenės veikėjų 
manieras ir mūsų liaudies dainų erotines nuotaikas, tuo 
linksmai vusus prajuokindamas.

Po programos mielos šeimininkės visus svečius vaišino 
lietuviškais užkandžiais ir kavute, vyko loterija ir šokiai. 
Jubiliejinio minėjimo proga išspausdintos programos leidi
nėlyje Valentiną ir Steponą Minkus sveikina daug jų radijo 
programos klausytojų, rėmėjų ir bičiulių bei žymesnės mu
su organizacijos. Pasigendama kaimyninio, broliško “Lais
vės Varpo” sveikinimo, kadangi abi valandėles šį pavasarį 
mini savo veiklos ir gyvavimo reikšmingas sukaktis. Ją 
abiejų programos labai reikalingos mūsų kalbai saugoti ir 
Lietuvos laisvės kovai vesti.

J. V. SŪDUVAS

LIET. ENCIKLOPEDIJŲ 
PABAIGTUVĖS TORONTE

Balandžio 29 d. Toronto 
Lietuvių namuose bus aka
demija lietuviškųjų enci
klopedijų užbaigimui pami
nėti. (Joje paskaitų skaitys 
prof. dr. Antanas Klimas, 
bus rodomas enciklopedijų 
pabaigtuvių Bostone filmas. 
Iš Bostono akademijoje da
lyvaus enciklopedijų leidė
jas Juozas Kapočius ir po
etas Stasys Santvaras, ku
ris ten skaitys savo kūrybą.

ETNOGRAFINIS ANSAM-
BLIS VYKS EUROPON!

Gitos Kupčinskienės va
dovaujamas Bostono etno
grafinis ansamblis dalyvaus 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso uždarymo koncerte 
liepos 28 d. |Frankfurte.

Ansamblis numato atlikti 
koncertų ir kitose Europos 
vietovėse.

Flood Square 
Hardware Co, 

Bavtainkaa N, J. ALEKNA 
»Z8 RAST 'bROAJ»«VAT 

fc’OUTP BCS7ON. MASS.
TELEFONA8 AN 8-41« 

Bar Jam: j Mcor, Dalai 
r-opierod Shnoma 

Stiklas Laniama 
Vištide reikmenys narnami 

Reikmenys pi un> kariama 
Viaokta ea’.efla* tiektai

MASTEP. ELEUTRICIAN

Irdi'.strial — Rcsidential
— Commercial — 

New and Old Work 
l'ree Esi imatės 

Call

Charles A. Galinauskas
265-1090

ATLA5 PARCEL5 CO.

B A L T I C R E A L T Y & INSURANCE 

A G E N C Y
Vedėja: REDA M. VEITIENĖ

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

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

Stasys Santvaras

Tu leidai man pažaisti žydinčiom krūtim - 
Ir štai savęs neberandu juodų sapnų naktim! - 
Palaima buvo gert iŠ tavo lūpų meilės ugnį — 
Nunuodyk tu mane jau mirštančia viltim!

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS

Muzikinio redaktoriaus prierašas:

Kadangi šiame renginy dalyvavo trys savo meninį kelią 
vos pradėjusios, jaunutės pajėgos, norėtume, kiek papildy
dami J. |V. Sūduvo mintis, apie jų pasirodymą atsiliepti 
kiek plačiau, pasisakyti iš muzikinės esmės, šį bei tą pa
tarti.

Pirmiausia gi - smarkiai pagirti. 0 dėl to, kad “Vasaros 
Garsų“ trejetukas tvirtai turi pačias esmingiausias kiek
vieno sėkmingo vokalinio kolektyvo savybes: 1) kiekvieno 
atskiro nario itin švarų toną ir iš to kylančių bendrąją in
tonacijos darną ir 2) užtikrintą ritmo ir muzikinės frazės 
pajautimą. Taigi, mergaitės dainuoja ir “į toną”, ir “j tak
tą“, ir, be to, dar gražiai išveda muzikines minties liniją. 
0 prie šių būtinai reikalingų dorybių reiktų pridėti dar vie
ną specialių, būtent, visų trijų dainininkių tembrų sąskam
bio malonų švelnumą. Tai jau žymiai retesnė savybė, nes 
dažnai būna taip, kad balsai, kurie atskirai paėmus yra per
nelyg gražūs, kartu sudvėjus kažkaip “nesusilydo’’ ir neda
ro malonaus įspūdžio. Šios problemos “Vasaros Garsai” 
kaip tik neturi.

0 kur dar būtų tokios sritys, kuriose reikėtąšiam viene
tui padirbėti ir patobulėti? Sakom “padirbėti”, nes visos 
jo kelyje kliūtys atrodo ne “įgimtos“, taigi pašalinamos 
geromis pastangomis. Svarbiausia — dikcija. Mergaičių 
tarsenoj jaučiasi per daug angliško akcento. Šiais laikais, 
kai aibes panašių dainų galima girdėti plokštelėse iš Lie
tuvos, tarimo netobulumai ypač krenta ausin. Tačiau lietu
viškų namų aplinkoje augusiam jaunimui su patyrusio mo
kytojo pagalba šitą trūkumą nugalėti yra vieni niekai.

82 .Harricon Street, 
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinkite. Vedėja.! A. Echyrinskl

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
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

4

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

r

k

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monduy Ihru 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. 4 Fri. 
rhurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

Pagaliau, dar didesnis interpretacijos brandumas, rafi
nuotumas - nors ir šioj srity pagal savo amžių mergaitės 
yra pasiekusios jau nežemą lygį - be abejo ateis su laiku 
ir platesne patirtimi. To ir linkim jaunosioms dainininkėms 
- dirbti ir koncertuoti! Beje, teko girdėti, kad “Vasaros 
Garsai”, mus džiuginę šį pavasarį, Bostone vėl suskam
bės įau ir šį rudenį. Lauksime!

PITAGORAS

Nebūk nei moters vergas, nei 
tironas.
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KIEK ČIA GRAŽIŲ DALYKŲ!

Toks turėjo būti nustebimas kiekvieno, kuris balandžio 
1 d. įžengė j Bostono skautų būklę So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos IV-jame aukšte ir pamatė ten išdėstytus 
gintarinius dirbinius. Tiek jų daug ir tokių gražių! Vargu 
kas iki šiol tikėjo, kad Bostone jų tiek esama. 0 juk pa
rodoje be abejones tik maža dalelė teparodyta.

Parodų surengė Lietuvių Tautodailės Instituto Bostono 
skyrius, kuris įkurtas prieš vienus metus ir kuriam vado
vauja Ina Nenortienė.

Gausus būrys, atsilankęs į parodų, ne tik pamatė daug 
gražių gintaro dirbinių, bet taip pat išklausė (domių geo
logės Birutės Saldukienės paskaitų apie gintarą.

Parodoje buvo galima įsigyti gražių Norberto Lingertai- 
cio gintaro-sidabro dirbinių.

KELEIVIS

MARYTE

SU DIDELĖM VILTIM

ATLIKS J. KAČINSKUI

SKIRTAS DAINAS

Pirmadienį, balandžio 9 
d., 8 vai. vak., Berklee mu
zikos kolegijoje (Massachu
setts Avė.) jos studentų 
choras atliks komp. Stephen 
Prosser sukurtų dainų cik
lą, dedikuotą komp. Jeroni
mui Kačinskui.

SVEIKINAME

Ilgametė “Keleivio” 
skaitytoja Marė Grigūnienė 
iš Norwoodo balandžio 1 d. 
sulaukė 90 metų amžiaus. 
Ta proga sūnus Andrius su
rengė motinai pagerbti po
kylį, kuriame dalyvavo vai
kaičiai, provaikaičiai ir kiti 
giminės. į

Sveikiname sukaktuvinin
kę, linkėdami jai ir ateityje 
geros sveikatos.

VIKTORO VIZGIRDOS 
PASKAITA TORONTE

Moterų Klubų Federacijos Bostono Klubas reiškia 
gilių užuojautą savo narėms: Aldonai Andriu- 
šienei, Teresei Stankūnaitei, Onai Vi- 
lėniškienei ir Julijai Leščinskienei, jų 
broliui Antanui Lietuvoje mirus.

MOTERŲ FEDERACIJOS 
BOSTONO KLUBAS

E Broadway So. Boston, Mass. 02127

N & T OIL CO., Ine
641

□
□
□
□

Krosnies aptarnavimas 
Automatinis įpilimas 
Patogios mokėjimo sąlygos 
Pilnas šildymo įrengimas

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA
Šeštadieniais ir Sekmadieniais

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Kiekviena ketvirtadieni nuo 4:00 iki 6:30 vai. vak. yra

LINKSMOJI VALANDA
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečių kct\irtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Bioad\vav, South Boston, Mass. 02127

“Laisvės Varpo” sukaktuvinis koncertas balandžio 22 
d. 3 vai. po pietų So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lės trečiame aukšte išsiskirs iš kitų šios rūšies renginių 
tuo, kad jo programoje dalyvaus ne tik iškilusis mūsų ak
torius Algimantas Dikinis iš Chicagos, bet ir du labai jau
ni talentai - dainininkė Marytė Bizinkauskaitė ir pianis- 
tas-kompozitorius Vytas J. Bakšys. Tai lyg pirmieji pa
vasario pumpurai, kurių pilnam išsiskleidimui reikalinga 
bent moralinė mūsų visuomenės šiluma. Juo daugiau tos 
šilumos jaunieji talentai pajus, juo greičiau ir gražiau jie 
išsiskleis ir laikysis savo bendruomenėje. Sveikintinas 
“Laisvės Varpo” ryžtas iškelti mūsų jaunuosius talentus 
ir į juos atkreipti visuomenės dėmesį.

Štai - dainininkė Marytė Bizinkauskaitė iš Brocktono. 
Ji baigia dar tik 18-tus metus. Jas gražus, malonaus tem
bro sopranas teikia daug vilčių. Šiemet baigusi high schoo- 
le, ji mano tobulintis dainavimo mene kurioje nors šio kraš
to muzikos konservatorijoje, šiuo tikslu ji jau lankėsi 
New Yorke, Philadelphijoje, Pittsburghe ir kitur. Visur 
jai durys atviros, telieka tik apsispręsti, kurią konservato
riją galutinai pasirinkti. Tai pareis nuo to, kur bus leng
viausios materialinės sąlygos, nes Marytė yra iš gausios 
šeimos: trys broliai ir dvi seserys.

Ligi šiol Marytė dainavimo mokėsi privačiai pas dr. Ma- 
xine Asselin, Bridgewater štate College profesorę. Su ja 
Marytė dirba jau trejus metus, darydama aiškią pažangą.

įvairiomis progomis ar atskiruose koncertuose Marytė 
jau yra dainavusi Brocktone, Bostone, Worcesteryje, Atho- 
lyje, Kennebunkporte, Providence ir Amsterdame (N.Y.).
“Laisvės Varpo” koncerte ji atliks lietuvių liaudies 

dainas, mūsų kompozitorių originalius kūrinius ir arijas iš 
įvairių operų.

v

Salia dainavimo Marytė nuo mažens šoka Bostono lietu
vių tautinių šokių sambūryje, lankė mūsų tautinių šokių 
sem.inarą, yra pasiruošusi lietuvių tautinių šokių mokyto
ja. Šią vasarą jį atstovaus Brocktono lietuvių jaunimui 
IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Europoje.

Pažinkime ir remkime savo talentus.

♦♦
J Ę The Apothecary
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistu*, iipildome gydytoją
♦ ceptui ir turime risue gatavus vaistu*.

♦♦♦♦♦ 
t

♦♦♦♦ ♦♦ ♦

♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦
Nuo > vai. ryto iki 8 vai v„ išskyrus |ventadleniua Ir sekau |

♦

384

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaiatiną.
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefonu AN 8-«02«

Dail. Viktoras Vizgirda 
balandžio 9 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje Toronte 
skaitys paskaitą tema ‘‘Lie
tuvių dailės vingiai dabarti
nėje okupuotoje Lietuvoje” 
ir rodys skaidres.

Paskaitą rengia specialus 
komitetas.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
■'rograma Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1353 banga 
.’eikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
somentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova- 
• ių krautuvę, 502 E. EJroad- 
way. So. Boston. Tel.
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis >r yra didelis lietu
viškų kn'gų pasirinkimas.

: TRANS - ATLANTIC ;
TRADING CO.

j Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 /

i; Telefonas: (617) 268-8761 ji

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

/ šeštadieniais uždaryta j 
; Vedėja — 

i; Aldona Adomonienė :

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS 8. KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

598-0800
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