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me tik žinias apie tų susita 
rimu iaužvma iš Sovietu Sa-*■ i. "
junges pusės. Ir iš tikrųjų 
per tą laiką nei.yko jokio 
-utarto laisvo idėjomis pa-

didumu.

Šitoks sovietų propagan
dos puolimas turi tikslą dar 
prie' Belgrado konferenciją
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BELGRADO DIENOMS ARTĖJANT, 

KYLA IR TEMPERATŪRA

Sovietai sustiprintai puola prez. iCarterj ir Vakarų 

bloką dėl žmogaus teisių gynimo ir kitų numatomų kon

ferencijoje priekaištų komunistams, norėdami savo prie

šininkus iš anksto suminkštinti. Sekretorių Vancę jau 

kiek ir išgąsdino...

Nuo pat Helsinkio susita- ji turi spręsti savo vidaus 
rimų pasirašymo 1975 m. Į reikalus“, pabrėžia minėtas 
iki šiol daugiausia tegirdi- laikiaštis su didrusišku iš-

JAV politika Belgrado konferencijoje didžia da limi priklausys ir nuo JAV kongreso - administ
racijos jungtinės komisijos Helsinkio sutarties nusižengimams tirti raporto, .čia LB atstovai 
kalbasi su tos jungtinės komisijos štabo viršininku Spencer Oliver. Paveiksle iš kairės Į dešinę: 
•JAV I.B Krašto valdybos pirm. Alg. Gečys, Spencer Oliver. .visuom. reik. tarybos pirm. Aušra į 
Zerr ir LB atstovas Washingtone Alg. Gureckas. Nuotrauka K. čikoto *

sikeitimo taip komunistinio "suminkštinti“ savo prieši 
bloko ir Vakarų, jokio lais
vesnio su Rytais susisieki-

ninkus Be to, sakoma, so
vietai yra numatę konferen-

mc, kaip jis praktikuojamas’ cijai pateikti dar naujų gra- 
ta: p V. Europos valstybių, 
emigracijos i- Sovietų Są
jungos varžtai liko tie 
tys, o susitarime iškeltas
žmogaus teisiu principas

ziai skambančių siūlymų ir 
parodyti naujų ateities mi- 

pa- ražų, kurie turėtų dar pra
plėsti Helsinkio susitarimus, 
sužavėti detentės šalininkus 
ir nukreipti vakariečių dė- 

į mesi nuo sovietų neivykdy- 
; tų senų pažadų.

Dėl to i artėjančią ataskai-

sovietu buvo 
mindžiojamas.

dar ižūliau

tinę Belgrado konferenciją 
nuskriaustieji ir apgautieji 
ruošiasi, kraudamied j laga
minus gausių kaltinimų so
vietams sąrašus, o- sovietai 
iš anksto aštrina savo mela
gio liežuvi, rengdamiesi 
narsiai gintis nuo "buržua
zinių reakcionierių“, "disi
dentinių paflamėkų“ ir jų 
globėjų...

Praeitą šeštadieni mask- 
vinė "Pravda“ paleido jau 
antra ta savaite garsesni šū- 
vi i Vakarus, o ypač — i 
prez. Carteri dėl jo nuolati
nio žmogaus teisių gerbimo 
reikalavimo, kuris labai gai
vina ir gausina sovietų disi
dentus.

"Pravdos“ redaktorius 
Sergejus Višnevskis visą šią 
žmogaus teisių akciją vadi
na tiktai dūmais, kurie turi 
pridengti "buržuazinių Va
karu nusikaltimus“.

Sovietų sukelta prieškon- 
ferencinė Įtampa, atrodo, 
jau duoda jiems šiokių to
kių vaisių. Vakaių spauda 
jau prasitaria, kad žmogaus 
teisių klausimas platesniu 
mastu vis tiek yra neišspren
džiamas, tad nereikėtų ji ir 
per daug akcentuoti. Na, o 
•JAV užs. reikalų sekreto-Į 
rius Vancė jau prašneko,; 
kad Amerika Bėlgrade — 
"vengs polemikos, propa
gandos, vartosianti tyliosios 
diplomatijos metodą pasiek
ti geriausiems praktiškiems 
rezultatams“...

Neabejotina, kad pačios 
konferencijos metu sovietai 
dar labiau pakaitins politi
nę atmosferą, gal net pagąs
dins, kad galinti visai iš tos 
konferencijos pasitraukti, ir 
tuo dar labiau pritildvs savo 
kritikus.

Švedai neišduoda
sis žmogaus r^-\lėktuvo grobiko

lavintas sovietų piliečiams,
esą, — "nė vienu coliu ne-Į Gudas inž. Sosnovskis, 
nukreips socialistinių vals
tybių nuo jų kelio, o tiktai 
nuodija tarptautinę atmos
ferą ir sėja nepasitikėjimą“.

Prez. Carterio raportą 
JAV kongreso komisijai, ti
riančiai Helsinkio susitari
mų vykdymą, "Pravda“ va
dina prisijungimu prie anti- 
sovietinės ir auti komunisti
nės Vakarų propagandos.

"Antisovietinė kampani
ja, vykdoma klaidinančiu 
žmogaus teisių gynimo šū
kiu, tiktai stiprina socializ
mui priešiškas Vakarų jė
gas... JAV prezidento ra
portas tėra tik dar vienas 
bandymas brautis i Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalus. 
Raporto, autoriai turėtų su
prasti, kad Sovietų Sąjun
ga niekam neleis-vaizduotis 
jos mokytoju ir mokyti, kaip

gyvenęs Rygoje, nuskraidi
no sovietų lėktuvą i Švediją 
ir ten parpiate politinio į 
Įyiieglobsčio.

Maskva, žinoma, tuoj pa
reikalavo SosnovskĮ grąžin
ti, bet švedai atsisakė ir pa
tys ji teisia. Jam gresia 4 
metai kalėjimo.

Turkijoje laimėjo

socialistai
Turkijos parlamento rin

kimuose Bulento Ecevito 
vadovaujama socialistų (bet 
vadinasi respublikonu) par
tija laimėjo 213 atstovų.

Iš viso parlamente yra 
450 atstovų, taigi iki daugu
mo? dar trūksta 13 atstovu.

‘ I
i

Chicagoje mirė 
gen. K. Musteikis

Birželio 6 d. Chicagoje 
mirė gen. Kazys Musteikis, 
paskutinis nepriklausomcs Į 
Lietuvos krašto apsaugosi 
ministras, paskutiniajame i 
ministrų posėdyje buvęs ša
lininkas atmesti Sovietų Są
jungos ultimatumą ir, reika-j 
lui esant, pasinriešinti jėga/

i
Velionis buvo gimęs 1894! 

m. lapkričio 22 d. Tauragnui 
valse., karo mokyklą baigęs' 
1915 m. Rusijoje, kovose bu-į 
ve sužeistas, 1918 m. gruo-( 
džio 1 d. stojo savanoriu Į; 
Lietuvos kariuomenę, daly-Į 
vavo kovose su lenkais.

1924 m. jis išėjo i atsar 
gą, Vienoje baigė aukštąją 
prekybos mokyklą, 1928 m. 
vėl grižo i kariuomenę, čia 
ėjo Įvairias pareigas ir buve 
pasiųstas i Belgijos karo, 
akademiją, kurią baigė 1932 
metais.

Velionis ir i JAV atvykęs 
buvo aktyvus lietuvių karių 
organizacijų narys ir jų 
spaudos bendradarbis.

Liko liūdinti na'lė ir duk
ra.

Bostone pagerbė 
Stasį Santvarą

Bostono tautininkų suma
nymu. birželio 10 d. buvo 
gražiai pagerbtas rašytojas 
Stasys Santvaras, kuriam 
gegužės 27 d. sukako 75 me
tai amžiaus. Ta proga susi
rinko pilnutėlė Tautinė? Są
jungos salė publikos.

w I
Apie sukaktuvininko vi. 

suomeninius ir kt. darbus) 
kalbėjo inž. Juozas Dačys. j 
Sukaktuvininką sveikino 
daug šio renginio dalyvių, 
kiekvienas skirdamas kuo 
taiklesnius žodžius. Buvo 
jam Įteikta dovanu, o Alei 
Satnvanenei puokštė gėlių.

Pobūviui vadovavo inž. 
Vyt Izbickas.

Gražiai palaidotas Bostone paminėta 
dr. D. Jasaitis liūdna sukaktis

Socialistams 
t i koaliciją.

teks sudarv
Stasys Santvaras yra Tau

tininkų s-gos Bostono sky- 
t iau? garbes narvs

Dr. Domas Jasaitis birže
lio 15 d. palaidotas New 
Yorko Cypress Hills kapi
nėse.

Atsisveikinimas vyko bir
želio 14 d. Šaiinskienės šer
meninėje, kuri buvo kupina 
vietos lietuvių. Be to, iš Los 
Angeles buvo atskridę ve
lionio vaikaičiai — Dalia ir 
Jurgis Jasaičiai ir seserėnas 
Danys, iš Bostono velionio! 
sūnus dr. Stasys ir marti; 
Laima, A. Keturakis ir J. 
Sonda, iš Waterburio — dr. 
P. Vileišis ir Patersono —E. 
Klupšienė ir kt.

Čia su velioniu atsisveiki- j 
no gen. konsulas A. Simutis,’ 
Vlikc vardu — J. Valaitis,17 t
LB—A. Vakselis, ateitinin-1 
kų — kun. St. Yla, Altos —j 
P. Ąžuolas, Katalikų moks
lo akademijos prof. A. Ja- 
ničienė, Moterų Federacijos
— Banaitienė, gydytojų — 
dr. Br. Radzivanas, Gajos 
korporacijos — dr. Bagdas, 
socialdemokratų ir šiaulie
čių vardu — J. Sonda, Ty
rimo instituto — J. Audė
nas, krikščionių demokratų, 
Ūkininkų s-gos ir Darbo fe
deracijos — S. Lūšys, kuris 
atsisveikinimui ir vadovavo..

Birželio 15 d. po pamal-į 
dų Maspeth lietuvių bažny-1 
čioje, kuriose dalyvavo 8 į 
kunigai ir didelis būrys pa
sauliečių, ilga automobilių 
virtinė palydėjo (velionį i 
Cypress Hills kapines, kurių 
aukštame kalne jis atsigulė 
amžino poilsio.

Iš kapų visi buvo pakvies
ti Į Kultūros židinį.

Olandijos įkaitai

išlaisvinti
Olandijos vyriausybė ne

sutiko patenkinti P. M dūkų 
salų teroristų reikalavimų 
ir Įsakė marinams pulti ir 
išlaisvinti Įkaitus.

Puolime, žuvo 6 teroristai 
ir 2 ikaitai.

LB apylinkė? rūpesčiu ir 
šiemet birželio 11 d. buvo 
surengtas komunistų vykdy
to pirmojo dYlžiojo lietuvių 
1941 m. Į Sibirą trėmimo 
sukakties minėjimas.

Po pamaldų bažnyčioje 
minėjimas vvko bažnvčiosv »-
salėje, čia Providence kole
gijos profesorius kun. dr. 
Antanas -Jurgelaitis, gimęs 
ir augęs So. Bostone, pavyz
dinga lietuvių kalba skaitė 
tos sukakties tema paskai
tą, o meninę dalį atliko sol. 
Stasys Liepas, kuriam a- 
kompanavo kcanp. Jeroni
mas Kačinskas. Minėjimas 
baigtas Amerikos ir Lietu
vos himnais.

Minėjimui vadovavo LB 
apvl. pirm. Antanas Mat- 
joška.

ki-u: ^vis
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Atskiro numerio kaina 25 centai
73-TrEJI METAI

JAU ŠLOVINAMA NAUJOJI 
SOVIETŲ KONSTITUCIJA

Ji pakeis 1936 metų Stalino konstituciją, bet nepa

keis joje gražiais žodžiais Suformuluoto ir Įrašyto seno 

melo. Ir naujoji konstitucija garantuoja piliečiams kal

bos, demonstracijų ir susirinkimų laisves, koresponden-
■r
qijos, telefono ir (telegrafo susižinojimo privatiškumą, 

bet neabejotina, kad KGB ausys ir akys taip pat visa tai 

matys, girdės ir net nujaus.

Po 15 metų "intensyvaus 
darbe“ biiželio 4 d. buvo 
paskelbtas Brežnevo sovie
tinės konstitucijos projek
tas, kuris turi būti dar pri- i 
imtas Aukščiausios tarybos 
atstovų suvažiavime. Bet į 
galime garantuoti, kad tas ■ 
suvažiavimas jau nebepa-
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Henry Kissingeris 
\įspėja

Buvęs valst. sekretorius 
dr. H. Kissingeris Įspėja, 
kad vis didėjančios komu
nistų jėgos sudaro Vakarų 
pasauliui rimtą pavojų. Jis 
ragina sukaupti pastangas, 
kad komunistai nelaimėtų 
rinkimų Italijoje, Prancūzi
joje ir Ispanijoje.

Jis sako. jei komunistai 
vaidins Įžymų vaidmenį V. 
Europoje, ypač Italijoje. 
Prancūzijoje ir Ispanijoje, 
tai sugrius ir Šiaurės Atlan. 
to sąjunga.

Kissingerio mintimis, Eu
ropoje yra reikalingos pa-, 
grindinės ūkio ir socialinės' 
reformos, kurios atimtų ko
munizmui patrauklumą. A- 
merika turi skatinti Europos 
vadus tokiom reformom 
ryžtis.

keis nė vieno to projekto 
taško a: kablelio, kaip jis 
niekad nepakeitė nė vieno 
tvirtinti pasiūlyto Įstatymo.

Naujo: konstitucija turi 
173 par grafus. Jcje yra, 
kaip ir anojoje stalininėje, 
labai di g demagogijos, pi
liečiams duodama Įvairiau
sių tfc’-:ų, bet jes visos vėl 
nu Tuoj, mosi šiukšlyną vie. 
Mintelių straipsniu (39), ku
ris sako kad "piliečiai, nau- 
dodam.esi teisėmis ir lais- 
vėmi-' neturi daryti žalos 
visuomenės ir valstybės in
teresams, kitų piliečių tei- 

! sems“.

LB apyl. valdyba pasiun
tė raštus laikraščių redakci- _ 
joms ir kongresmanams. pri- RoSūlynn grįžo iŠ 
dėdama ir LB centro išleistą ' 
knygą apie žmogaus teisių Į P. Amerikos 
pažeidimus Lietuvoje.

Buvo pabėgęs Kingo 
žudikas

Praeitą savaitgali i Biū- 
shy Mountain, Tenn., stip
riausios apsaugos kalėjimo 
drauge su kitais kaliniais 
pabėgo dr. Martin Luther 
King žudikas James Earl 
Ray, nuteistas visą amžių 
kalėti.

Kadangi šiuo metu spe
ciali komisija tyrinėja, ai
to Kingo nužudyme nedaly
vavo i»- kokia organizacija, 
tai žudiko pabėgimas sukėlė 
dideli aliarmą. Net buvo 
spėliojama, kad kažkokie 
sąmokslininkai ji būsią ty
čia iš kalėjimo išvedę, kad 
galėtų nužudyti, tuo panai
kinant atnaujintos bylos 
pagrindinį liudininką.

Po plačios medžioklės žu
dikas Ray pagautas kalnuo. 
se visiškai ’ avargęs ir vėl 
uždarytas kalėjime. Tii3 pa
sibaigė ir visa sensacija.

Prez. Carterio žmona Ro- 
sa’iynn, prezidento pavedi
mu aplankiusi 7 Pietų Ame
rikos kraštus ir išaiškinusi 
jų vadam savo vyro politi
ką, sugrįžo Į VVashingtoną.

Grįžusi ji paskelbė, kad 
jos aulankytų valstybių va
dai myli įprez. Carteri.

Kalbama, kad preziden
tienei bus pavesta ir dau
giau panašių misijų. Mat. 
vyriškieji -JAV atstovai P. 
Amerikoje dažnai būdavo 
sutinkam; demonstracijom 
ar net apmėtomi akmeni
mis, o moteris ten visada la
biau geibiama.

Romoj nušovė turkų
ambasadorių

Romoje nušautas Turki
jos ambasadorius. Tai Įvyk
dė armėnai, kurie nepamirš
ta. kaip turkai naikino ar
mėnų tautą, ypač tuoj po 
pirmoj? pasaulinio karo.

Per 3 metus jau nužudyti 
3 ambasadoriai.

Bet, deja. tą "žalą * ir 
"visuomenės ir valstybės in. 
teresu“ pažeidimą neabejo
tinai ir ateity nustatys slap
tosios policijos agentai.

Naujoji konstitucija dar 
labiau Įamžina komunistų 
partijos diktatūrą, ners žo
džio "diktatūra’* dabar ven
giama. Dabar apie partiją 
yra konstitucijoje taip pasa
kyta •’

"So. ietų Sąjungos komu
nistų partija yra vyraujanti 
ir vadovaujanti jėga sovietų 
visuomenėje. branduolys 
politinės sistemos ir visų 
valstybinių bei visuomeni
nių organizaaijų. Sovietų 
Sąjungos komunistų partija 
egzistuoja ir tarnauja tau
tai“.

Be to, naujoji konstituci
ja atveria kelią Brežnevui 
Į prezidento sostą ir ji suly
gina su Vakarų valstybių 

’ prezidentais. Manoma, kad 
į buv. prezidentas Podgcrnis 
j gal bu? priešinęsis kuriam 
i naujosios konstitucijos pa- 
Įragiafui ir dėl to prarado 
i savo postą.

"Pravdai" paskelbus nau
josios konstitucijos projek
tą, tuoj pat prasidėjo jo 
"svarstymas“ ir užgynimas 
visoje Sovietų Sąjungoje. 
Tam svarstymui ir palaimi- 
ninimui vadovauja jc airių 
Įmonių ir Įstaigų komparti
jos aktvvistai ir saugumu 
apaštalai. Vilniškė "Tiesa“ 
skelbia, kad ir "Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės vienin
gai pritaria TSRS konstitu
cijos projektui“.

Vadinasi, ir ckup. Lietu
voj prasideda naujų šlovi
nimu metas ir naujos progos 

aidžios pataikūnams užsi
tarnauti dar naują medalį.
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Kelias atgal...
Kartais ateina tokia “istorinės nuotaikos“ valanda, 

kai prasklaidai ivairių gyvų ir mirusių čionykštės išeivi
jos laikraščių senus komplektus, paskaitai vieną kitą se
novišką korespondenciją, vaizduojančią seniai mirusius 
žmones ir seniai užmirštus Įvykius, ir net su graudžiu gai
lesčiu atsidūsti.

i Puoselėjant šią minti, didelį vaidmenį atlieka gudų 
, kultūrinis centras Londone.. Per savo kontaktus su anglų 
: mokslininkais, bet dar daugiau per savo leidžiamą spaudą 
i jie varo didį darbą, supažindindami užsienį su gudų 
' siekimais, šioje srityje gudai gali pasidžiaugti pasiekę 
j nemažų laimėjimų. Vienas iš paskutiniųjų — tai jauno 
i anglų profesoriaus darbas, kuris supažindins Vakarų 
pasaulio mokslo žmones su gudų literatūra. Tik dabar 

: išėjęs iš spaudos prof. Arnoldo B. McMillino veikalas 
anglų kalba ”A History of Byeloiussian Literature from

kas. Velionis Jenkinsas bu
vo vienas iš tų, kurių pastai- 
gomis tas lizdas buvo Kar
dytas ir tokie komunistų 
pataikūnai, kaip Leonas 
Prūseika, laiku iš organi 
zacijos išmesti.

Velionis vra daug rašės
Na, tik žiūrėkite, koks baisus "ideologinis“ karas vi- its Origins to the Present day“ neabejotinai pasklis po ii Keleiviui. Senieji jo skai

siškai mažoje kolonijoje buvo kilęs vien dėl to, kad per 
bendrai klube švęstas Jonines vienas girtas tautietis nu
spaudė savo cigaro pelenus i kito girto tautiečio kugelį!.. 
Ir dar koks “intelektualinis“ dialogas, kuris laikraščiuose 
tęsėsi net ištisą mėnesį!

Vadinasi: tas — raguotas bedievis, cicilikų popie
žius, Antikristo pečkurvs, o anas — davatka ir šventakup- 
ris. Paskui — tas šliuptamis, farmazonas, velnio apašta
las, o anas — kebono gaspadinės klapčiukas, parapijos 
asilas ir škaplierninkas. Pagaliau dialogo užbaigai — 
abiejų bendras šūkis: “Pabučiuok man į minkštą vietą!“

Užskleidžiame nuo amžiaus ir tulžies syvų pageltusį 
puslapį, nusišypsome ir jau esame prasižioję net sušukti 
į šio mūsų spaudos archyvo tamsą ir padvėsusių žiurkių 
lavonų kvapą: “Taigi, žiūrėkite, kokią mes didelę kultū
rinę pažangą padarėme per 60 metų! Juk tai buvo be
mokslių mužikėlių kalba! Ir veikla! O šiandien — mūsų 
laikraščius redaguoja ir prirašo žmonės su aukštuoju 
mokslu, profesionalai, intelektualai, švytintieji moraliniu 
pavyzdžiu!..“

Tik... Tik...

Atleiskite. Mūsų akis užkliuvo už vakar gauto laik
raščio numerio:

“Durnius... Neišmanėlis... Parsidavėlis... Kailiamai- 
nys... Kvailys profesorius... Išdavikų globėjas... šnipas!..“

Kažkodėl čia jau ne dialogas. Tik monologas. Be at- 
liepio iš kitos pusės scenos. Be to, dar trūksta ir ano isto
rinio šūkio, lemiančiai sutriuškinančio priešą: “Pabu
čiuok!..“ Matyt, antrasis ginčo partneris sukudtūrėjo, 
“nutautėjo“ ir nutilo.

Bet nenusiminkime. Gal atgims dar ir tas Šūkis, nes 
kelias vėl atgal mus veda į senų tradicijų šaltiną...

Ačiū už tą lietuviškų liaudies papročių tęstinumą! 
Pagarba žilom išmokslintom galvom. Tikėkime, kad gal 
išgirsime dar ir paskutinį lietuvišką savos teisybės argu
mentą: “Tylėk, rupūže, arba duosiu į snukį!“

iip, kelias atgal... Atgal į tuos tokius gaivius mūsų 
nimuose piemenavimo laikus...

Gudų tarpe

tytojai tikrai dar atsimena 
velionio įdomius straipsnius 
“Iš tolimųjų Havajų“, nors

universitetų bibliotekas ir tuo būdu praplatins lingvistų 
; žinių horizontus į mažai žinomą sritį.

Tos knygos autoriui pagerbti š. m. gegužės 21 d. gu
dų bibliotekoje buvo suruoštos vaišės, kuriose dalyvavo vio* skiltyse.

| ir kitų tautų atstovai. Svečių tarpe buvęs slavų kalbų ty- į dėl to, kadangi velionį anks- 
i rinėtojas prof. Robert Auty, dar studentu būdamas, 1939Į ti pradėio kankinti artritis.

m. lankėsi Vilniuje ir ten pirmą kartą išgirdo apie gudų 
tautinę mažumą. Susidomėjęs lingvistika, po karo jis 
pasirinko savo studijoms slavų kalbas ir, tapęs profeso- 

i rium, paragino kai kuriuos studentus susidomėti gudų 
kalba. Tokiu būdu jo buvęs studentas tapo naujai išėju- į 

' sies knygos autorium.

Pats prof. R. Auty, mokslo reikalais važinėdamas po 
Rytų Europą, prieš ketverius metus vėl lankėsi Vilniuje. 
Šį kartą jis susipažino su Lietuvos Mokslų Akademijos

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

EUROPINĖS KAIRĖS BLYŠKUMAS

Ką tik išėjusiame Met-,metodų, siūlėsi ir prisitatky-
; menų žurnalo 33-čiame nr. 
red. dr. V. Kavolis pateikia 
įdomių anketinių klausimų 
eurokomunizmo tema. Į 
juos atsako didelės galvos: 
Vincas Trumpa, Artūras 
Hermanu, Vincas Rastenis

jų jau seniai nebėra Kelei- Į ;r z. V. Rekašius. Vienas tų
O ju nebuvo

Kai 1973 m. ii aplankė bos 
toniškis St. Drevinskis, ve
lionis jam skundėsi, kad 
sunkiai begalįs vaikščioti, o 
rankas artritis taip sukaus
tęs, kad nepajėgiąs valdyti 
plunksnos.

Velionis rūpinosi ir karo 
viesulo nublokštais i Vokie-

lituanistiniais darbais, apie kuriuos labai gražiai atsi- tautiečiais. Jc pastan 
liepė.

D. B.

Didelis darbininkų 
organizatorius

Antano Jenkinso mirties proga

ko- ramiai auginti įvairias 
j daržoves ir vaisius bei gėrė- 
j tis čia ošiančiomis Pacifico 
bangomis. Jis buvo pašauk
tas organizuoti Havajų va

kus. Vadinasi, unijos cent
ras merado geresnio orga
nizatoriaus. Ir neapsiriko.

Velionis Antanas, nors 
jau ir pensininkas, vėl kibo

domis dau? kam buvo parū
pintos garantijos atvykti i 
JAV-bes.

Taigi, mirė Įdomus, ma
lonus, visada optimistiškai 
nusiteikęs žmogus. Jo kū
nas sudegintas, ir pelenai iš
barstyti ant aukšto kalne.

Liko liūdintys žmona ir 
sūnus su šeima, kuriems 
reiškiu gilią užuojautą.

J. Vanagas

GYDYTOJU BALSAS

Balandžio 12 d. Havajuo
se mirė Antanas Jenkins-

mo prie esamosios sistemos 
politinio žaidimo taisyklių 
kelias. Tačiau tokio kelio 
pasirinkimas dar neduoda 
“eurokomunizmui“ jokios 
teisės vadintis “demokrati
niu komunizmu“.

Jei eurokomunizmas yra 
tik strateginis manevras, tik 

Kaip, žiūrėdami į Italijos, Į laikino išskaičiavimo politi- 
Prancūzijos ir Ispanijos ko- ka demokratinėmis taisyk-

klausimu skamba sekančiai: I

munistų partijose šiuo metu 
.vykstančią idėjinę fermen
taciją (“eurokomunizmą“), 
galvojate apie organizuoto 
komunizmo sudemokratėji-

Gudai, gyveną D. Britanijoje, turi daug kuo pasi- 
'džiaugti. Kelių pasišventusių žmonių dėka per pastaruo
sius 30 metų jie sukūrė Londone kultūros centrą, kurio 
jiems gali pavydėti net žymiai gausesnės Rytų europie
čių etninės grupės. Per tą laiką jie įsigijo savo organiza
cijai namus, įsteigė tautinį muziejų, mokyklą ir labai 
turtingą biblioteką, kurioje gali dirbti naudingą moksli
nį daibą jų pačių studentai ir kitų tautybių mokslininkai. 
Prie bibliotekos įsteigtas tautinis seminaras, kuriame per 
paskutinius dešimt sezonų buvo skaitomos paskaitos 
įvairiomis gudų kultūros temomis. Tas paskaitas didžia 
dalimi skaitė D. Britanijos universitetų profesoriai, ku
rie domisi gudų praeitimi, kalba ir kultūra.

Priešpaskutinėje šio sezono paskaitoje prof. James 
Dingley (Readingo univ.) kalbėjo apie sovietų politiką 
gudų kalbos atžvilgiu. Ši tema sukėlė gyvas diskusijas, 
kuriose buvo paliestas ir lietuvių kalbos Gudijoje slopi
nimo klausimas.

Pagal statistinius duomenis, šiuo metu Gudijos res
publikos teritorijoje gyvena apie 9 tūkstančiai lietuvių. 
Esama grynai lietuviškų kaimų bei kollchozų, kuriuose 
tačiau neleidžiama steigti nei lietuviškų mokyklų, nei 
gauti lietu, iškos spaudos. Bet kokie bandymai iš Lietu
vos respublikes gyventojų pusės padėti išlaikyti lietuvy
bę Gudijoje buvo griežtai tramdomi. Dėl to, aišku, ne
galima kaltinti gudų, kurie patys savo kalba išdrįsta 
kalbėti respublikos sostinėje tik pašnabždomis. Tuo at
žvilgiu padėtis Lietuvoje yra žymiai geresnė.

Tačiau ir tokiose sunkiose sąlygose tautinis susipra
timas Gudijoje nuolat auga. Jeigu Rusijos revoliucijos 
metu įsteigta Gudijos respublika galėjo reikšti tik admi
nistracinį sovietų valstybės padalinimą (niekas tuo lai
ku negalvojo apie tautinę respubliką), — tai šiandien ne 
tik gudų išeivija, bet ir inteligentija tėvynėje rimtai gal
voja apie savo tautinę respubliką ir nepriklausomą vals
tybę.

lėmis valdžiai laimėti prieš 
vykdant leninistinio ar ma- 
oistinic Įkvėpimo revoliuci
ją, tai, žinoma, jis nėra ver
tas epiteto “demokratinis“.

euroko- 
itrategi-

ja, o gilaus, esminio lūžio 
išraiška, tai kuria gi prasme 
jis dar yra “komunizmas“, 
o ne, sakysim, demokratinis 
socializmas? Taigi, kuo jis 

1 benasirodivtų, eurokomuniz
mas bus arba tik demokra
tija besidangstas revoliuci
nis kėslas, arba tik marksiz- 

viena iš 
demokrati- 

ios rėmuose konkuruojan
čiųjų kairesniųjų alternaty
vų. Nei vienu, nei kitu atve

piu negali būti ka’bos anie 
ir ko-

jmo (aiiba komunistinės ! Jei, iš kitos pusės 
“bažnyčios“ “suprotestan- munizmas nėra tik
tėjimo“) galimybę?

Norėčiau ir aš prie šios 
temos svarstymo pridėti sa
vo trigraši. •

Krikščionys išvirto pro
testantais, tuo pačiu nenu- j atsirū^tanti 
stoję būti krikščionimis (o-- „buržuazinė*“ 
tik liovęsi būti katalikais).’
Bet ar komunistai galėtų 
išvirsti demokratais, tuo pa
čiu nenustoję būti komunis-
tais? J tą klausimąĮ«te»l^-it<kra Temokrattei 
ciau neigiamai. Kalbėti apie; munizmo sinteze 
tam tikrų krikščionių supro- j
testantėjimą nenukrikščio. 
nėjant Įmanoma, nes krikš
čionybė yra sistema, grin-

O kuri iš šių dviejų euro
komunizme slypinčių iden
titeto galimybių ilgainiui 
pasitvirtins? Tai klausimas, 
kuris gali niekad nesusi
laukti aiškiai Įtikinančio at- 

pareis imas Į ~au jaįaj jr ]abai abejočiau, sakymo. Kol eurokomunis- 
Pasaulio Lieta ių Gvdy-I ar nors galybių j tai subordinuosi, kapitalis-

toju Sąjungos Xl'suvažia-i *nekalbant jau vi- linei - demokratinei san-
vimas, įvykęs 1977 m. gegu-ire“‘yb«> tvarka., tol bus vietos spe-

hojimui, ar jie savo refvoliu- 
cinių siekių “atsisakė“ ar 
juos tik “atidėjo“. Nedvi
prasmiško sprendimo apie 
jų tikrąja tapatybę bus ga-

lyklų ir skalbyklų darbinin. f*asauho Lietuvių Gydytojų džianti ir esminėm savybėm
Sąjungos XI suvažiavimo f vienijanti tiek katalikų, tiek 

j k į ~ - - I protestantų bažnyčias. Ta-

į darbą su jaunatvišku užsi-L CIpvp tokia svarstymo verta siste'
degimu, ir greitai pavyzd in- dr>a, kuri įstengtų suderinti
ga. suburs tuos labiausiai, Jono Basanavičiaus 5O.ties esmines komunizmo ir de- 
įsnaudojamus darbininkus, metu mjrtfes sukakti kvie. J mokratizmo savybes. Jei to.

čia lietuviu visuomenę, or- k,os slstemos nera’ tel ,rkurie dabar bendrom pa
stangom galėjo išsikovoti

Jankauskas, aukščiausiai j geresnj uždarbĮ ir kitas dar.
darbo unijų veikloje iškilęs1
lietuvis.

Velionis buvo gimęs 1893 
m. gegužės 12 d. Paliepio 
kaime, Leipalingio parapi
joje. Į JAV jis atvyko 1911 
m., taigi, dar tik aštuonio
likmetis jaunuolis, jokių 
mokslų neragavęs. Bet čia 
jis pats pradėjo atkakliai 
šviestis ir lavintis ir tuoj Įsi
jungė Į lietuvių visuomeni
nę veiklą.

bo sąlygas.

Jo darbu buvo patenkinta 
unijos vadovybė, džiaugėsi 
ir velionis, kad savo gyveni
mą galėjo apvainikuoti dar 
vienu darbininkams nau
dingu laimėjimu.

Velionis A. Jenkinsas bu
vo ir įžymus bei atkaklus 
demekratijos kovotojas ir 
kietas komunistų priešas.

Kaip greitai velionis ki-
° ,^a^^as4’ kad jis jau Atvykęs Į JAV, jiš netru

kus Įsijungė Į lietuvių socia
listus. Kilus Rusijoje revo
liucijai, iš pradžios ir jam 
apsisuko galva, ir patikėjo, 
kad tokia revoliucija jau ir 
JAV-se čia pat už kampo. 
Kai 1919 m. Socialistų są
junga skilo ir dalis jos na
rių nuėjo Į komunistų .parti
ją, su jais ir Jenkinsas ten 
nuslydo.

1919 m. buvo Amalgamated 
Cloting Workers of Ameri
ca unijos generalinis orga
nizatorius.

Jis buvo siunčiamas ten, 
kur buvo blogiausia padėtis, 
kur buvo reikalingas ener
gingiausias ir sumaniausias 
organizatorius. Jis veikė ne 
tik JAV, bet ir Kanados 
(Montrealy) siuvėjų tarpe 
ir visur jam pavyko nugalėti 
ir didžiausias kliūtis

1929-33 metais velionis 
buvo minėtos unijos organo 
“Darbas“ redaktorius. Prieš 
išeidamas i pensiją, jis bu
vo ir siuvėjų unijos N. Ang
lijoje prezidentas.

Prieš 25 metus velionis, 
išėjęs i pensiją, išvyko Į Ha
vajus, kur buvo gerai įsikū
ręs jo sūnus agronomas Ir- 
vingas. Apsigyveno Laie 
miestely, bet neilgai jam te

ganizacijas ir veiksnius !ai. Į "demokratinio komunizmo“ Įima prieiti nebent tik atsi-

kytis tautinės vienybės, kaip:; saveka yra savyje priešta radus kraštutinėms aplin 
kybėms (pvz., kilus karui 
tarp V. Europos ir sovietų 
bloko). Šiaip gi kriterijai, 
kuriais paprastai nustatoma 
politinio sąjūdžio tapatybė 
(deklaraciios, laikysena, 
kaip sąjūdis pats save inter
pretuoja, istorinė- prigim
tis), eurokomunizmo atve

kad jos laikėsi mūsų didieji; rln1s3' Komunistai, žinoma, 
tautinio atgimimo tėvai dr. i «»1> sudemokratetl bet tuo 
Jonas Basanavičius, dr. Vin. i J“ lfktl’ne demokra
tas Kudirka ir kiti masIJ,t>nmisk<>mun.steis,ot.kpa. 
tautos žadintojai, nes tėvy-;i!’rasta,s demokratais, 

nės meilė visiems yra viena j p0 antrojo karo Vakarą 
ir visi turime užmifti asme-, ^„„ly gana stabiliai isipi- 
mnius nesutarimus. Tuo rei-1 iįetinus tai vienam, tai ki- 
kalu dr. Vincas Kudirka y-: tam pliuralistiniai demokra.
ra šitaip įtaigojęs: tiaės ir >-geljbūvio valsty-j raujančius’atsakymus

.-„J™, kės“ linkme modifikuotos!Kas bus, jeigu nelaime-, ., .... _ , ,
-ui,„J, • i kapitalistines santvarkosužklups mus greičiau, nei \ , . . . . 

spėsime susivienyti ir su. variantu, iva.nems reę-oliu- 
prasti, kad reikalas tėvynės 'm."i ambicijų tote istimam 
vra vienas, kad jis vra aukš.Į^.antikatpital,Staniams są- 
tesnis už atski,u narti ju ego- J“dziams, salia Įprastinių 
izma, kad už ta tėvynės rai-i (b, »e perdem sekmmgų) 
kalą priešin?-ar.sioį parti- i Persijos ar infiltracijos 

jos turi stoti su alyvos šake-
ie ir užmiršti asmeninius ne-,

«**##»####*****«***#*•****#*«*«•*

sutikimus“.

Tai žodžiai, kurie ir šian. 
dien turėtų pasiekti mūsų i 
išeivi jos veiksnius, jų vado- j Gryf 
vus ir mūsų visuomene.

Rezoliucijų Komisija:
Bet velionis greitai susi- į Dr. Gediminas Balukas, dr. 

griebė klydęs, iš komunistų) Henrikas Brazaitis, dr. An- 
eilių tvirtai pasitraukė ir I tanas Pacevičius, dr. Kazys
pradėjo su jais griežtą kovą, 
dirbdamas įsteigtoje Lietu
vių darbininkų draugijoje ir 
rašydamas šios draugijos 

. organe “Naujoji Gadynė“. 
Savo straipsniais jis padėjo 
ir kitieims komunizmo apa
kintiems praregėti.

čia primintina, kad ko
munistai net prieš juos ko
voti įsteigtoje Lietuvių dar. 
bininkų draugijoje jau buvo 
susisukę lizdą ir siekė tą 
draugiją paimti į savo ęan-

Pemkus,
masonis.

dr. Vaclovas Tu-

ju srali ilgai duoti priešta-

SĄRAŠAS
I

Panašias identiteto prob
lemas turi ne tik euroko
munizmas, bet ir aplamai 
Vakarų Europos kairė. Jai 
galvą susuko ir kortas su
maišė nesitikėta kapitalisti
nių demokratijų sėkmė. De
mokratinė kairė kritikuoja 
komunizmą, bet apsisukusi 
ne vienu atveju metasi su

Londono lenikų leidykla komunistais i bendra fron-
išleido Adamo Mo- tą. Demokratinė kairė kriti

kuoja kapitalizmą, bet ap
sisukusi ne vienu atveju sė- 

val stybės 
iokiomis

szynskio knygą “Lista Ka- 
tynska“. Tai Katyne ir kito
se Sovietų Sąjungos vietose di kapitalistinės 
nužudytų lenkų karininkų: valdžios balne ir

Geri žodynai ( Nežiūrint sovietų pastan-
Anglų-iietuviu kalbu žo !««. “J? žį.nusikal)>n,« 

dyn.,, V. B?ra-.-,-Uc. naujo i į)'r,mes.tl vokiečiams sian- 
' dien nera abejonių, kad tik. 

rieji žudynių kaltininkai yra 
sovietai.

sąrašai.

Autorius nurodo 8,722
pavardes, iš kurių daugiau .. . •
te,™ a non s,,,™*;,,!,, ^as tai yra kaire“ ir kaskaip 4,000 žuvusiųjų Katy-.ta]. yra ..5<aliznlas„ todė)

tebėra išskirtinai aktualūs 
klausimai, verti visokeriopo 
publicistinio bei studijinio 
dėmesio. Ypač štai šiame 
Keleivio sarvaitraštyje, se- 
niausio/fcje tebestovinčio je 
lietuvių socialistinio judėji
mo tribūnoje.

laida, arie 3 žodžių 
590 ps’ Xaii.a & JO

l ietuvių-unslj kMbv žo 
dynas, redagavo Karsavi Į Tuose sąrašuose gali būti 
naitė ir Slapobersk’s, apie i ir lietuvių iš Vilniaus krašto, 
27.000 žodžių 511 pal., kai' kuris tuo laiku buvo lenku'
na $8.00. okupuotas.

visuomenės transformacijo
mis neužsiiminėja.

Kad ta tribūna nespeng- 
tų — tik tyla!
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Okupuotoje Lietuvoje KAUKAITĖS REČITALIS BOSTONE 
IR NEW YORKE

LIETUVIAI KITUR
RUOŠIAMĖS JAUNIMO KONGRESUI

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Už ką šalina iš mokyklos t du mėnesiai prieš mokslo 
i metų pabaigą ir neleista lai-

Rusų disidentų žurnalo^ egza™“V-

pė New York Times muzi-

Posev 1977 m. 
numery rašoma:

balandžio Tuo būdu tokiems mokslei
viams užkirstas kelias stoti 

j į universitetą.

Vienos Vilniaus vidurinės, Priežastis — pas tuos mo 
mokyklos abiturientų grupė kinius rasti Sacharovo 
buvo pašalinta iš mokyklos Solženicino paveikslai...

ir

Dr. Juozas Girnius apie 
lituanistines mokyklas
JAV LB Švietimo Tarybos įgaliotas, dr. Juozas 

Girnius šių mokslo metų gale aplankė Bostono Aukštes
niąją Lituanistinę Mokyklų, susipažino su jos darbo sąly
gomis, mokytojų rūpesčiais bei mokslo pažangumo lygiu 
ir savo raportą pateikė Rytinio rajono lit. mokyklų in
spektoriui A. Masioniui. Tame pranešime, labai gerai 
įvertinęs šios mokyklos vadovybės ir mokytojų darbą, jis 
iškelia ir aplamai išeivijos lituanistinio švietimo skau
džiąsias problemas. Čia mes spausdiname suglaustas dr. 
Juozo Girniaus raporto pastabas, tikrai vertas švietimo 
vadovų ir mūsų visuomenės rimto dėmesio.

Programų reikalu:

1. Būtina programas radi
kaliai esminti — apsiriboti 
tik pačiais pagrindiniais da
lykais. Dabartinis programų 
perkrovimas darbą apsun
kina ir padaro nemaža dali
mi bergždžią. Tariamai iš
mokstama daug, bet galvoj 
lieka mažai. Reikia teikti 
Įtiek medžiagos, kad ją tik
rai būtų galima „Įkalti“.

2. Aukštesniosios mokyk
los naujoji programa yra 
kažkoks nelemtas nesusi
pratimas — jaukalas. Tokia 
mokytojų, tokia ir mano 
nuomonė. Programos neti- 
kumas savaime nuvertina ir 
pagal ją parengtuosius va
dovėlius. Matyt, bandyta 
mėgdžioti amerikiečius, bet 
nesėkmingai. Gaila išmestų 
didelių lėšų. Dar labiau gai
la, kad jos mokytojų darbą 
labai apsunkina, o mokinius 
visai sumaišo.

Tėvų reikalu:

Tėvų problema vis labiau 
tampa pačia pagrindine, no- 
rint, kad lituanistinės mo
kyklos neprarastų savo 
prasmės. Lietuviškai mo
kyklai teturint vieną dieną 
savaitėje, mokykla negali 
deramai savo darbo atlikti 
be atitinkamos tėvų talkos.

reikia nebe apie „virtuvę“ 
prabilti,

c) jiems jau sunku lietu
viškai suprasti — lietuviškų 
paskaitų klausyti,

d) lietuviškai skaityti jau 
taip sunku, kad niekad tai 
nebebus jiems „įdomu“,

e) o kad pajėgtų lietuviš
kai rašyti, apie tai nėra nė 
kalbos.

Jeigu neįvyks posūkio 
gerojon pusėn, tai horizon
te jau matyti lietuviškosios 
išeivijos sutemos.

Reiktų tėvų mokyklos.

Tokių nesukursime. Vis 
dėlto sugestionuočiau, kad 
per metus bent trejetą vaka
rų būtų surengti seminarai 
(diskusiniai pokalbiai), ku
riuose mokytojai su tėvais 
aptartų, kokios talkos mo
kyklai reikia iš tėvų. Gal 
būt, tai padėtų ir kai ku
riems tėvams lietuviškuoju 
atžvilgiu aplamai sugyvėti.

Skaitybos reikalu.

Kalba yra įrankis. O įran
kio prasmė juo nadotis. Kai. 
ba — lyg raktas į tautos 
kultūrą ir istoriją savajam 
„identitetui“ (tapatybei)

Tačiau dauguma tėvų vis la- • suvokti. Betgi skaitybos rei 
biau to nesupranta ir laukia; ka,Įas apieistas, nors dalis
iš mokyklos tokio stebuklo, 
koks yra neįmanomas. Mo
kytojai tai labai skaudžiai 
jaučia: deda visas pastan
gas, o vaisiai labai kuklūs.

Kur tėvų namuose lietu
vių kalba visai nevartojama 
ar tik labai mažai, vaikai 
faktiškai lietuvių kalbos ne
bemoka. Ir iš kur mokės, jei 
beveik niekur ja nekalba? 
Kalbinė nuovoka tokia men
ka, ir žodynas teks skurdus, 
kad be galo sunku bent

mokytojų tuo ir rūpinasi. 
Neskaitantis žmogus savai
me yra ir nemąstantis žmo
gus. O kur stokoja žmogiš
ko šviesumo, nėra ko laukti 
ir tautinio šviesumo. Bet 
vėl: iš kur vaikai pamėgs 
knygą, jei jos nemato ir 
daugelio tėvų rankose.

Kažkur spaudoj (bene 
pačios Švietimo tarybos pra
nešime) mačiau reiškiamą 
nuomonę, kad pirmiausia

šiek tiek mokinius „aplam- rūpinamasi (ar: reikia rū 
dvti“. Auga jaunimas, kurio! pintis) vadovėliais, o ne vai 
bruožai tokie: kų knygomis. Tai labai at

a) kasdieniniais reikalais 
susikalba (todėl ir atrodo,

žangi mintis. Reikia vado
vėlių, bet lygiai reikia vai
kams ir lietuviškų knygų:

kad pakankamai lietuvių ir vaikų, ir paauglių amžiui.
kalbą išmokę), tačiau

b) nepajėgia savo minčių 
lietuviškai reikšti, kur jau

Ir tam vaikui, kuris bus per
skaitęs ne kelias, bet kelias
dešimt ar per gerą šimtą 
lietuvišku knygų, vis vien

Jeigu taip galima šnekė
ti, birželio 3-4 dienomis pro 
Bostoną pralėkė Žebriūnų 
sukelta audrelė. Aukštesnio 
meninio lygio renginių mū
sų gana ramioj pakrantėj 
nebūna didelė gausa, tai iš
kilios op. solistės koncertas 
ir dar niekad neregėtas lie
tuviškas filmas jau ir yra 
„audra“.

Birželio 3 d. 8 vai. vak.
Nevv England Life koncertų 
salėje įvyko Giedrė* Kau
kaitė* . Žebriūnienės arijų 
ir dainų rečitalis, o kitą die. 
ną So. Bostono kino teatre 
pamatėm Vytauto Arūno 
Žebriūno režisuotą filmą 
Velnio nuotaką, sukėlusį vaujantis lyrinis sopranas 
nęmitfa Įvairių korftrover- Vilniaus Operoj, Lietuvoj, 
siškų minčių. šeštadienio popietę debiu-

Giedrė Kaukaitė yra pri-! ^.V’ C“ negi« Reata'
ffimties gausiai aodovanota liy salej’ Padainuodama o- 

ariju, lietuviškų

Kaip jau Keleivyje anks
čiau rašiau, Lietuvių jauni-

kos kritikas Peter G. Davis.' ™o ketvirtojo kongreso ko- 
Neabejodami, kad j0 recen.! miteto prezidiumo posėdis 
zija apie G. Kaukaitės dai- į turėjo įvykti gegužės 21 d. 
na, imą ir baisa mūsų visuo-: Vasario 16 gimnazijoje. Tą 
menėje bus autoritetinges-! dieną jis ir įvyko, tik, deja, 
nė, negu savų recenzentų. nei gimnazijos direktorius 
reiškiamos nuomonės, mėgi- i Natkus, nei LB pirmininkas 
nam kuo tiksliausiai tą New į Barasas nematė reikalo 
York Times kritiką išversti; mus, 5 prezidiumo narius, 
i lietuvių kalba. Taigi, štaii priimti gimnazijos ar LB 
kaip apie Giedrės Kaukai- ‘ patalpose. Todėl reikėjo po- 

' tės meną kalba Peter G.'sėdžiauti mokytojos Damb- 
Davis; ! riūnaitės bute, o pemakvo-

i iome mielų Huettenfeldo
"Giedrė Kaukaitė, Lietu-!įaimo..

. ... , . Siugzdiniu s

Vilniaus Operos teatro so
listė, lyrinis sopranas, tarp
tautinių dainavimo konkur
sų laureatė. Bostone ji pa
dainavo Handelio, Verdi, 
Gounod ir Puccini operines

vaite, dainuoja liaudies dai 
nas ir arijas.

Giedrė Kaukaitė, vado-

ų šeimoje.

Po kongreso pirm. A. 
Šmito kelionės į JAV ir Ka
nadą paaiškėjo kongreso fi
nansavimo reikalai. Kiek
vienas atstovas turės pats 
kelionės išlaidomis pasirū
pinti. Sumokės jis jas iš sa
vo kišenės, ar jam duos LB 
ar JS, — tai jo asmeniškas 
reikalas. Kongreso komite
tui teks sumokėti visas orga-

liaudies dainų ir nūdienių 
dainų programą.

Turėdama erdvaus pobū-, niza<rin€s išlaidas.

džio bal^tt prideramą bal-j Kad ; Vokietijoje lie-

arijas, iš jų atrinkdama tas, i uat pskirtini fizini natrauk-‘ tuvl.ų yra per maz?’ 131 
kurios nėra per daug nudai- i juma Kaukaitė be abe-! laidom sumokėti talkimn- 
nuotos be to dzūkų ir že-į - • ri •-a- ! kaus PLJS, kuri tam reika-
maicių liaudies dainas be. vaizdą opel.inėj ’ ienoj. ’ atI<tar-vs 3Pe«alią sųskai. 

Jos atlikimas pažįstamų!
Handelio, Verdi, Gounod ir; Kongreso naudai šį rude- 
Puccini anjų atskleidė soli- nj koncertuos Ričardas 
dzią ir savaimingą arijų sti
liaus esmę, greitą reagavi 
mą į dramines situacijas.

akompanimento, sėkmingai 
atskleisdama tų dainų au
tentiškumą, ir Žygaičio, Ba
joro ir Brundzaitės liet. liau
dies dainų naujavaškesnes 
harmonizacijas.

Čia sąmoningai susilaiko
ma nuo G. Kaukaitės balso 
ir dainavimo vertinimų, nes 
tuoj apie tuos dalykus pra
bils žmogus iš New Yorko.

Vyt. A. Žebriūnas yra ne
’ f i Ir \7zx1nizv nunfcl’,i
I
tik Velnio nuotakos režisio 
rius, bet ir to filmo scena
rijaus autorius, dirbęs kartu 

f su poetu Sig. Geda. Velnio 
i nuotakos nugarkaulis— Ka- 
I zio Borutos Baltaragio ma

lūno legenda, scenaristam 
ir režisieriui suteikusi pui
kios medžiagos lietuviška
jam filmui. Ok. Lietuvoj 
Žebriūnas yra pasižymėjęs 
kaip plačiaekraniu meninių 
filmų kūrėjaš^ipdovanotas 
keliom tarptautinėm pre
mijom.

Giedrė Kaukaitė birželio 
4 d. New Yorko Camegie 

į Rečital salėj pakartojo tą 
pačią koncerto programą, 
kurią išvakarėse buvo dai
navusi Bostone. Birželio 6 
d. apie jos koncertą atsilie-

P-lės Kaukaitės sopranas i 
yra šiek tiek varžomas atvi
ro (balto) garso, turintis 
nevibruojantį tembrą ir ten
denciją forsuoti toną, kai 
solistė pasiekia savo balso 
viršūnes. Tai teikia jos vo- 

! kalui ir dainavimui kai ku
rio monotonumo ir truputį 
apsunkina frazavimą, nors 
tai visiškai nekenkė jos 
bendravimui su klausytojais 
ir jos interpretacijų šilimai.

Daunoras ir Violeta Ra-

nės reikalai ir ryšininkas su 
PLJS, R. Štreifeldaitė — 
bendras susirašinėjimas ir 
protokolai, R. Šileris — są
matų ir išlaidų priežiūra.

Pabaltiečių krikščionių stu
dentų s-gos lietuvių sekcija. 
Jaunimas pažadėjo paruoš
ti įdomią programą.

Dėkojame visiems „Lab
daros“ draugijos nariams ir 
talkininkams.

„Labdaros“ d-jos valdyba

„Labdaros“ adresas: J. 
Glemža, Conventrain 33, 

Banko
sąskaita: „Labdara“, Lan- 
desgirokasse Stuttgart L 
Konto Nr. 1185168 • RLZ 
600 501 01.

Kitas komiteto prezidiu
mo ir kai kurių komisijų po
sėdis kartu su PLJS vado- 7260 .Calw-Hirsau. 
\ybe ir PLB atstovais nu
matomas šią vasarą Londo
ne. Komiteto posėdis bus 
sušauktas rudeni, kai tech
nikinė komisija turės visus
reikalingus duomenis.

Nutarta painformuoti Vo-

MILIŪNAI JUODOJOJE 

RINKOJE

•kietijos Lietuvių Bendruo-, Straipsnyje „Juodieji mi- 
menės tarybą apie Natkaus Eonai“ autorius A. Brelkov,
ir Bariso elgesį.

Roma* Šileris

VOKIETIJA

„Labdaros“ d-jo* valdybos 

praneši mas

Mielos ir mieli „Labdaros“ 
draugijos nariai, rėmėjai ir 
talkininkai!

1976 m. draugija tęsė sa
vo veiklą, siekdama draugi
jos įstatuose numatytų tiks
lų pagal draugijos narių su
sirinkimuose nustatytus jos 
veiklos planus. Draugijos 
valdyba ypač rūpinosi pa
remti moksleiviją tiek Vak. 
Vokietijoje, tiek ir Lenki-

, , -X- • • • V X ? joje- Daugiausia rėmėme
kauskaite. (Taigi irbosto-j yasario jg gimnazijos ir 
niškiai nėr PLTS salėtu su- pungjĮęo licėjaus mokinius. Įniškiai per PLJS galėtų su 
rengti jiems bent vieną kon
certą). Stengsimės visas iš- niai iš tos apylinkės smulkių 
laidas patys sumokėti, tiktai Į , jx. .: ' „T v J 
bėdos atveju pasinaudosim
mums mielai atidengta są
skaita. , , .. T T .

j kcmendacijas. J Lenkiją ga- 
Kitame posėdy bus pa- Įima siųsti ir vartotus dra 

keista komiteto sudėtis. Ko- , bužius, ir ten tokios siuntos 
rnitete liks tik prezidiumo I labai vertinamos. Rėmėjai'

Punsko licėjų ateina moki-

žemvaldžių šeimų. „Labda
ros“ draugija remia moks 
leiviją pagal gaunamas re

kuris save vadina diletantu 
šioje srityje, pasakoja, kad 
Sovietų Sąjungoj klesti pri
vati iniciatyva, prisidengu
si kolchozo ar kokios oficia
lios įmonės skraiste ir glo
ba, aišku, už atitinkamą at
lyginimą, t. y. kyšius. Sovie
tų Sąjungos juodojoj rinkoj 
yra sukrauti milionai. įdo
mus autoriaus pasikalbėji
mas su vienu tokiu milionie- 
rium O.S.

Atlikęs savo biznio reika
lus, autorius kvietė O.S. pa
pietauti, bet tasai griežtai 
atsisakė eiti į gerą restora
ną : „Matai, negaliu paro
dyti, kad turiu pinigo, nes 
mano oficialus uždarbis yra 
90 rublių mėnesiui. Geriau 
užsukime pas mane“.

Straipsnio autorius užėjo 
pas O.S., puikiai papietavo 
(ikrą, visokie gardumynai, 
importuoti gėralai). O.S. 
skundėti:

„Matai, kaip gyvenu — 
šeimos keturi žmonės, o bu
tas vieno kambario. Betgi 
negaliu pirkti nei buto, nei 
automobilio. Net geresnių

nariai ir komisijų pirminin- dažnai siunčia siuntas tie-; drabužių bijau įsigyti — 
tuoj įskųs, ir milicija praves 
tardymą, iš kur pas mane 
tos pajamos. Bet aš rasiu iš
eitį. Ieškau žmogaus, kuris 
valstybinėj loterijoj laimės 
100,000. Kai tekį surasiu, 
iš jo atpirksiu tą laimingą 
bilietą ir sumokėsiu pusant
ro karto ar dvigubai, na, ir 
pradėsiu visur rėkauti apie 
savo laimėjimą. Tuomet tu-

kai. Be vadovaujančių pa' 
reigų nariai turės pasitrauk
ti. Komitetui reikalingų or
ganizacijų atstovus finan
suos ne komitetas, bet tosLietuviškojoj programos

dalyje ip-lė Kaukaitė buvo, . .. m ..... ...
dar sekmmgesne, perduoda-i & .
ma devynių 13 amžiaus liau grynai darbo komitetas.
dies dainų įvairias nuotai-< Aiškėja ir kongreso eiga.
kas, kurias ji padainavo be 
akompanimento. Čia ir nū- 
dieninėm Žigaičio, Bajoro 
ir Brundzaitės kompozici
jom ji gyvai nuspalvino žo
dį ir pademonstravo dau
giau balsinio lankstumo ir 
ekspresyvesnių dainavimo 
efektų, negu tą popietę bu
vo galima tikėtis, kai ji dai
navo formalias operų ari- 
jas. Albinas Marius Prižgin- 
tas buvo pareigingas solis
tės akompaniatorius.“

Tai tiek žodžių apie Gied
rės Kaukaitės dainavima ir

siog pagal „Labdaros“ duo 
tus adresus tiek iš Vokieti
jos, tiek iš Anglijos, JAV ir 
Kanados. Iš Hirsau praei
tais metais išėjo 19 siuntų, 
ir visos jos pasiekė adresa- 

i tus.

Turime pastebėti, kad 
Seinų-Punsko sritys nuo se
novės apgyventos lietuvių 
(dzūkų), bet po paskutinių
jų dviejų karų lietuvių kai-

lietuvių kalba liks dar su 
daugeliu klaustukų. Nebū
tų didesnio nesusipratimo, 
kaip vadovėlių vardan nu
vertinti vaikų bei jaunimo balsą pasakė New York Ti-

>. G. 
.lun

Kad kongresas prasidės 
Londone, tai jau aišku. Po 
to ten seks 5 dienų-stovykla.
Bonnos teks atsisakyti, nes 
kyla neišsprendžiamas pa--bos teritorija pradėjo siau- 
talpų reikalas. Todėl nutar- T'"’
ta prašyli LB ir Vasario 16 
gimnazijos kuratorija per
leisti gimnazijos patalpas 
kongreso studijų dienoms.*
Po stovyklos numatoma da
lyvius paleisti pas tetas ir 
senelių kapų aplankyti.
Taikliausiai bus galimybių 
dalyvauti ekskursijose.

rėti. Dabar vietos lietuviai 
daro daug pastangų lietuvių 
kalbai išlaikyti.

knygas.

Jaunimo organizacijų 

reikalu.

Daug galėtų mokyklai 
patalkinti ir jaunimo orga
nizacijos. Deja, vargu ar iš
vis kada tas reikalas buvo 
keliamas. Priešingai, kartais 
netgi visai nepaisoma litua
nistinių mokyklų reikalo. 
Bostone šiais metais net 
trys ar keturi šeštadieniai 
faktiškai buvo sunaikinti, 
nes nemaža mokinių dalis 
vyko tomis dienomis į New 
Yorką ar kitur į kažkokius 
savo renginius. 0 dar pora 
šeštadienių iškrito dėl ame
rikiečiu švenčiu

mes muzikes kritikas 
Davis. Prie tu žodžiu

Po kongreso bus galima 
pakeliauti po Europą. Iki 
kito komiteto posėdžio tech 
nikinė komisija turi surink

giame tik porą pastabų: i ti visus reikalingus duome-
Giedrė Kaukaitė JAV de-inis.
biutavo ne riemet, o 1972 
m., kai ji pirmą kartą lankė
si Amerikoj ir toj pačioj 
Camegie Rečitalių salėj at' 
liko ištiso koncerto progra-

Komiteto nariai pareigo
mis šitaip pasidalino: A. 
Šmitas rūpinsis komisijų 
daibu, A. Lukas — finansų

„Labdaros“ draugijos pa
jamos praeitais metais buvo 
patenkinamos. Turėjome j 
stambų rėmėją su DM.1090, 1 
ir suruoštas Bad Godešber- į 
ge pobūvis davė apie DM. 
900 pelno. Kasmet „Labda
ros“ draugiją paremia kun. 
šen. P. Dagio Brooklyne su
organizuotas lėmėjų ir na
riu būrelis. Geri santykiai

su Vydūno Jaunimo Fondu 
Chicagoje. Fondas taip kit
ko platina mūsų menininkų 
pieštus atvirukus. „Labda. 
ros“ valdvba pasisiūlė juos 
platinti čia. ir fondas jau 
išsiuntė 500 atviruku, kurie

mą, akompanuojant Gyčiui i telkimu (be jo žinios niekas i kajnuoįa go pfg su Vokais,
Trinkūnui: devynios lietu 
vių liaudies daines vargu 
yra gimusios 13 amžiuje, 
tur būt, tai yra vėlesnių' 
amžių liet. liaudies kūriniai.

Bostone Žebriūnų „aud
rą“ sukėlė komitetas, kurio 
priekin ryžtingai stojo My
kolas Drunga. Tikime, kad 
susipažinimas su dviem ta
lentais iš ok. Lietuvos ne 
vieno musu nepadaro skili--

negali rinkti lėšų kongre
sui), jis ir Kyšininkas su 
VLB, K. Ivinskis — būsti-

desniu ir vaigingesmu, o 
gal net sustiprino viltį, kad 
mes dar tebesam gyvi ir kū
rybingi žmonės.

K R-ta»

Kviečiame užsisakyti.

Iš baigusiųjų aukštuosius 
mokslus ir specialias mo
kyklas sulaukiame laba: 
gražių padėkų už suteiktą 
paramą ir pažadų talkinin
kauti mūsų darbe.

Šiais metais birželio 4-n 
dienomis irgi ruošiame Bad 
(iodosberge pobin i kartu -u

rėšiu „oficialią“ teisę pirk
ti ir butą, ir baldus, ir auto
mobilį.“

Ir rado: už 100,000 rub
lių laimėjusį bilietą sumokė
jo 200,000 rublių, ir abi ša
lys buvo patenkintos.

KVIEČIU TALKON!

Galiu painformuoti visuo
menę, jog „Sukilimo“ kny
ga jau perredaguota vokie
čių kalba ir visiškai paruoš
ta išleisti Vokietijoje, sie
kiant ten rėmėjų Lietuvos 
laisvinimo byloje.

Kviečiu visus, kas tik ga
li, paremti pinigine auka to 
svarbaus sumanymo realiza
vimą.

Be to, tuos, kurie sakytos 
istorinės knygos lietuviško
sios laidos dar nėra įsigiję, 
akinu ją įsigyti, nes dar yra 
šiek tiek likę. Tuo būdu bū
tų praktiškai pagelbėta iš
laisvinti įdėtą pinigą į vo
kiškosios laidos išleidimą.

j Pastebiu, jog pakartoti- 
i na< lietuviško teksto Suki
limo" knygo- 
numatomas

išleidimas ne-

K. Škirpa
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

__ 7
ciasi, nebaudžiamas daro

WORCESTERIO NAUJIENOS
Lietuvių radijo valandai paremti vakaras

i
į Jau treji metai, kaip Wor«- pasižadėdamas ir toliau tęs- 
eestery Lietuvių radijo va-; ti kovą radijo bangomis 
landa du kartu sakaitėje į prieš mūsų tėvynės užgro- 
yra transliuojama iš stoties Į bėjus. "Aš nesustosiu tai 
WICN 90.5 FM banga. Tau* daręs, iki mūsų tėvynė ab

! tinės kultūros puoselėjimo 
’ srity tai yra didelis Worces- 
terio bendruomenės laimė
jimas.

gaus laist/ę!“ — baigė 
Meilus savo kalbą.

E.

Meninę programą atliko- 
jauna solistė Marytė Bizin- 

Programai vadovauti bu- į kauskaitė, jau pasirodžiusi 
i vo pakviestas Eduardas! ir kituose renginiuose. Pir- 
; Meilus, jr., kuris šias pareisimoje programos dalyje ji 
1 gas labai gerai atlieka. Jo'padainavo: Tėviškėlė, Ne
vedamoje radijo valandoje,! munėli, Tykiai, tykiai, Pa- 
be muzikos, pateikiama or-J mylėjau vakar, Tave aš ma- 
ganizaeijų pranešimai, ren- čiau, Plaukia sau laivelis ir

nas“. Manoma, kad Kadžio- 
nio kančic-s galėjo turėti po
veikio ir Romui Kalantai, ir 
Nijolei Sadūnaitei, ir kitiem.

Nemąžta įdomių sampro
tavimų pateikė savo paskai
toje ir svečias iš Rocheste- 
rio — ra-’ytojas Jurgis Jan
kus, išryškindamas R. Ka
lantos ugnies aukos prasmę 
ir reikšmę.

Literatūros popietė

Po minėjimo buvo litera
tūrinė popietė. S. Jurskytė 
supažindino su rašytoju J. 
Jankum. Jis paskaitė iš 
spaudai paruoštos knygos

mo ir literatūrinės popietės.
Rengėjos svečius gražiai 

pavaišino.
B. Vaikaitis

DALYVAUKIM JONINIŲ 

ŠVENTĖJE

šiais metais birželio 25 
dieną Niagaros pusiausaly, 
St. Catharines mieste, įvyks 
tradicinė Joninių šventė.

Vieta — U.A.W. Centre 
Local 199, 124 Bunting Rd.

Joninių šventę ruošia Nia

garos įpusiausalio Povilo 
Lukšio šaulių kuopa. Šven
tės programoje dalyvauja

girnai, svarbesnės žinios iš 
lietuviu gyvenimo, pamini
mos sukaktys, tautinės šven
tės ir kt. Anglų kalba pa
vaizduojamas šio krašto lie
tuvių gyveni mas, jų kultūri. 
nė veikla, Lietuvos istorija 
ir dabartinė jc-s .padėtis oku
pacijoje. Tad darbas nėra 
lengvas, o ypač susiduria
ma su finansiniais sunku
mais.

Šių transliacijų išlaidoms 
padengti Radijo valandos 
komitetas gegužės 21 d.

Kur bakūžė samanota. Ant 
roję dalyje — Airių liau
dies dainą, kurią skyrė lie
tuvių draugui merui Thomui 
Eanly, Kad skausmas Su
spaus, O Lietuva motinėle 
(parašyta R. Kalantos pri- 
siminimui) ir žvaigždutė.

Solistei akompanavo jos 
tėvelis dr. Petras Bizinkaus- 
kas, o abiem kalbom vyku
siai pranešinėjo programą 
solistės mažoji sesutė Viru- 
tė.

juokingą apsakymą "Seve-; Toronto jaunim0 meno an- 
nukas“ ir ištrauką iš spau- ’ — — -
dai dar ruošiamo veikalo.

S. Jurskytė įteikė G. U- 
gianskienei, J. Jankui ir S.
Kudirkai po puokštę gėlių, 
o klubo pirmininkė sol. Ju
zė Augaįtytė nuoširdžiai pa
dėkojo visiems, bet kuo pri
sidėjusiems prie šio minėji-

«oueeeu&.w^o^-7oaoocc»oa«9ee

Ką tik gavome

samblis "Gintaras“, vado
vaujamas J. Karasiejaus.

Joninės — tai sena lietu
vių tradicinė šventė, kuri 
būdavo iškilmingai švenčia
ma Karnbyno kalne. Ši tradi
cija yra stipri ir išeivijoje.

Niagaros pusiausalio lie
tuvių ruošiamos Joninės vi
sada būdavo įdomios ir su
traukdavo daug žmonių. 

I Tokios jos, jau iš anksto 
i ruošiamos, bus ir šiemet.

tarsi Rambynas, kur šių iš
kilmių programą atlikdavo 
jaunimas. Jaunimas progra
mą atliks ir šiame renginy.

Tad ir šiais laikais palai
kykime tą tradiciją. Suva
žiuokime Joninių švęsti į St. 
Catharines. O gal rasime čia 
ir tą.stebuklingąjį paparčio 
žiedą? V

J. Šarapnickas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Bastūno maištas. Tai Bro
nio Railos publicistika, 499 
psl., aplankas Algirdo Ku- 
rausko, kieti viršeliai, kaina 
$10. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas. 
Knyga gaunama ir Keleivy.

Ši puošniai išleista ir ak
tualių bei dygių problemų 
kupina knyga turėtų sukelti 
didelį susidomėjimą, kaip ir 
visi Bronio Railos aštria 
plunksna parašyti raštai. <

— Teve, tu šiandien atro-, ciuei, u»„ Maironio parke surcn?ė va.
dai lyg ir supykęs. Kodėl ? I visokius zbitkus ir, tur būt, j k su y programa>
_ TTo.-M „i padeda net ruski0 valdžiai i «— Maiki, aš jau visai ne-l „ . . .

noriu su tavim kalbėti. Ar- f3® mikot, poterių
ba — pabučiuok ranką ir 
atsiprašyk už -visą melą, ku
ri tu man per ilgus metus vis 
pylei i ausi!

— Nesuprantu, už ką ir 
kodėl aš turėčiau tave atsi-

knygų, kantičkų ir šventų 
abrozdėlių, kurių komunis
tai labiau bijo, negu patsai 
velnias.

vakariene ir šokiais. Į šį 
renginį atsilankė ne tik ne
maža worcesteriečių, bet ir 
iš kitų kolonijų lietuvių.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai,

lydėta šiltais plojimais. Jai kieti viršeliai> kai‘
buvo įteikta gėlių. ' * *

Solistė paliko malonų į« 
spūdį, ir publikos ji .buvo pa

Susirinkusius sveikino 
— Tu, tėve, ten matei tik j programos vedėjas R. Jaku- 

filmą, kuris pagamintas pa. 1 bauskas, Liet. Organizacijų 
iz • - . i j gal rašytojo Kazio Borutos j tarybos vai du A. Dabrilaitė, 

prasyti. Ką gi as tau kada veikala pavadintą "Balta-! Worcecsterio miesto meras 
psn naimp avps ■ . . m____ i---esu pamelavęs?

— Vaike, juk tu mane 
vis mulkinai, sakydamas, 
kad jokio velnio niekad ne
buvo ir nėra.

— Tai aš tau sakau ir da. 
bar. Jokio velnio nėra, ir tu 
jj matai, tik per daug gyva
tinės prigėręs, kai tavo akys 
susikreh ina.

— Nu, Maiki, už tokią 
tavo šnektą reikėtų tau tik 
kumščiu nubraukti nosi! 
O ar tu pats aną nedėlią ne
matei SauboMone rodomą 
velnią ir jo zbitkus? Ar tu 
nematei to, ką daugiau kaip 
pora šimtų žmonių matė ir 
girdėjo?

— O, tai tu, tėve, kalbi 
apie tą iš dabartinės Lietu
vos avežtą filmą, čia tai vi
sai kitas reikalas, čia yra 
tiktai menas...

— Ten, Maiki, yra ne 
monas ir ne melas, o tikras 
raguotojo biznis, apie kurį 
man dar, amžiną atilsi, ma
no senelis ir tėvas pasakojo. 
O kaip tu padarysi pikčeri 
to, ko visai nėra? Znočijas, 
ir dabartinėje bedieviškoje 
Lietuvoje šėtonas tikrai yra. 
O kai komunistai uždarinė
ja bažnyčias, koravoja ku
nigus ir veja Dievą iš namų, 
tai velnias dar geriau jau-

ragio malūnas“. Tame vei
kale rašytojas mums meniš
kai atkūrė tiktai lietuvišką 
pasaką, rodančią, kaip se
novės žmonės Įsivaizdavo 
velnius ir jų išdaigas. Tai ir 
viskas.

Po programos renginio 
dalyviai buvo pavaišinti 
skania vakariene, kurią pa
ruošė gabi Maironio parko 
šeimininkė Kausevičienė ir 
jog talkininkės M. Doman* 
tienė, B. Tamašauskienė, I. 

Thomas Early. šis pabrėžei Savickienė, N. Pranckevi-

Gatvės berniuko nuotykiai,
parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

, Čia gros geras orkestras, 
veiks bufetas ir baras, iš
nuomota graži salė, yra erd
vi aikštė pasistatyti automo
biliams. Šeimininkės pasi- 
rūpins, kad visi svečiai būtų 
patenkinti.

savo kalboje didelį šio radi
jo visuomeninį vaidmenj, 
pasidžiaugė įdomiai per
duodama programa ir susi
domėjimo vertomis infor
macijomis. Jis linkėjo ir to

...... .... liau taip tvirtai stovėti savo
- Tu, Malk!, nemuilink myIimOs tėvynės reikalų gy- 

n'me ir savo kultūrinėmisman akių! Čia ne pasaka, o 
viskas, kaip vieniai buvo ir 
dar yra. Kad velnias gali 
apmonyti net visai čystato- 
je gyvenančią mergą ir su
gundyti ją į grieką, — tą vi
si žinome, ir tai nėra paša-; direktorius T. Devlin taip 
ka. Kad jis gali sulaužyti pat džiaugėsi šios radijo 
Karietos ratus, tai atsitiko ir, programos padalyta pažan- 
tada, , kai dar mane kūmai, ga Anot jo, lietuviu rodijo 
vežė į krikštą. O ar nebuvo i valanda užima svarbią vie- 
Lietuvoje velnio sukamų i ta tVICN radijo programo-

^acnJ^a sa^°’5 se ir ją reikia visokeriopai 
kad toki velnią uz savo pie- J rt mįj 
menės dūšią buvo irsimai- j
nes ir jo senelis, kurį paskui1 Valandos vedėjas E. Mei. 
nutrenkė perkūnas, gi-įžtan.'ivs jr., lietuvių ir anglų 
ti iš turgaus. O ar neūkau-1 p; Įbomis padėkojo visiems 
dajvo naktį velniai giriu ba- renginio dalyviams ir ra
jose, pakaruokliu kapinėse, dijo programos rėmėjams, 
senų karčiamu kaminuose, J
ar neatvažiuodavo piršb’au-'

radijo programomis prisi
dėti prie visuomenės gero
vės kėlimo.

Radijo WICN stoties gen.

darni nas skūpų gaspadorių
b. t, jau nė kunigas nesuge- 
b tu. Taigi, tikėk, kaip tau

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

CALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo torto 
nuosavybę, maloniai joms patarnaus p. Veronikos 
Jakuiovienės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813 ) 367-1791
Po darbo valandą — (813) 360-0744

ir, issiveze is namu io sen
merge dukterį ir didį kraitį, 
su viskuo dingdavo kaip į ■ R’ nau 11 smagiau 
vandenį? j — Bet, Maiki, man vis

— Tėve, a? matau, kad Į ti >k jau liko ant dūšios nau. 
tu jau per senas, ir iš tavo j«-3 rūpestis, 
galvos velnius išvaryti, tur __ q
-------------------- --------------- ! — Nu, ai* tu nieko nepa-

įstebėjai? Juk mūsų senovės 
Į la kais lietuviškas velnias 
i buvo juodas, o čia — toks 
į r; udonplaukis ir raudon- 
barzdis, kaip tikras burlio- 

jk;-s. Znočijas, bolševikai 
Įj L etų voje, tur būt, jau ir 
Į, P'nčiuką sukomunistino. Ką 
(i tu apie tai mislini?

— Gal būt, tėve, čia tavo 
teisybė. Aš manau, kad jis 
;.au seniai įsirašė į partiją,

' nusipelnė kelis medalius ir 
gal net visasąjunginio vel
nio garbės vardą.

— Vot, aš irgi taip misli-
nu.

čienė, M. Baškienė ir V. 
Pranekevičienė.

Vakarienės metu grojo iš 
Barre, Mass., lietuvių jau
nuolių orkestras. Nuotaika 
buvo pakili.

13-ji laida, pasakojimų į 
pynė jaunimui (10 pasako-į 
jhnų), parašė Juozas Toliu-1 
šis, viršelis ir iliustracijos Į 
Aleksandro Jakšto, 254 psl., i 
kaina $4.00.

Nore būtų ir blogas oras, 
Joninių šventė vis tiek į- 
vvks.

Skaitykite 
šias knygas

"ŽURNALISTIKĄ“
"Žurnalistikoje“ rašo 30 

'žymių mūsų spaudos dar- 
cuotojų. Kaina $6.00.

Dialogas su lietuviais.
Akimirkų kronikos antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Paguoda. III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 psl., kaina minkštais
viršeliais 86.50. kietais —U 

Niagaros pusiausalis yra $7.25.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA-
Erelių kuorai, romanas, 

parašė Petronėlė Orir.taitė. ■ TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
384 psl., kaina $8.C0.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
-. ..... Lietuvos Kataliku Bažny-
ŠIO rengimo pasisekimui Kronika> nI tomas 4Ž4

daug darbo įdėjo E. Meilus, 
B. Meiluvienė, radijo valan
dos vedėjas E. Meilus, jr., ir 
visi radijo štabo nariai.

J. B.

PHILADEŲPHJA, PA.

Pagerbtas didysis kankinys

Gegužės 29 d. LMK Fede
racijos Philadelphijos klu
bas gražiai paminėjo Romą 
Kalantą, kursai prieš 5 me
tus žuvo liepsnose, reika
laudamas Lietuvai laisvės. 
Minėjimas susidėjo iš iškil
mingų pamaldų ir akade
mijos.

Pamaldų metu giedojo so
listė Ugianskienė ir Vilties
choras, L. Kaulinio vado-^„. ’ na $lo.00.

psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkytais viršeliais 
$4, kietais — $6.

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas; 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, parašė d r. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin-. 
telė knyga apie seimą, kuris| 
paruošė Lietuvos konstituci- f 
ją ir kitus pagrindinius įsta-• 
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

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

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VI E NOS SAVAITĖS

DVI ĖJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio
Liepos
Liepos

15 —$1158.00 
13 — $1195.00 
27 — $1195.00

Rugsėjo 18 —$838.00

Rugpiūčio
Rugsėjo
Gruodžio

10 — $1195.00
7 —$1158.00

21 — S 999.00

vaujamas.

Akademija įvyko Šv. 
Andriejaus parapijos salė
je. Čia jautriais žodžiais 
Snieguolė Jurskytė abibūdi- 
no R. Kalantos, idealisto 
jaunuolio, didžios aukos

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
R.mas Černius, 75 psl., kai-; 
na $2.50.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano

reikšmę. plojimais antra papildyta laida. 399
buvo sutiktas ir šio rengimo pSj, minkštais viršeliais.

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

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

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

Savininke Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS— 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

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

dalysis Simas Kudirka, ku 
ris šia proga priminė ir Jo
ną Kadžionį, jau 25 metai 
koncentracijos stovyklose 
kankinamą partizaną, ne
šantį sunkią dalią. Savo lai
ku ir Simas Kudiika kentė
jo tame pačiame lagery. 
Nors tas kankinys ir nebai
gęs formalių mokslų, bet jis 
savo jausmus sugeba išsa
kyti eilėmis, kuriose su
kaupta daug graudaus siel
varto. S. Kudirka perskaitė 
Kadžionio eilėraštį "Sap-i

kaina $6.00.

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

Nykštukų mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknienės piešiniais. 60 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 

iškvietimo dokumentus.
sutvarkome

Mmsmmooaomemosaooooooooooooooooooooooooommnr
WORCESTERIO LIETUVIŲ

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

M.
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Vielinės žinios
nooooooooooooooot

Sandariečių 'susirinkimasSvarbu brocktoniečiams

Liūdnoje 1941 m. birže- Sandaros 7 -kuopos na- 
lio sukakties prega trečia* riams pranešama, kad narių 

susirinkimas šaukiamas bir
želio 19 d. 2 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių:

dienĮ, birželio 15 d., 7 vai.

vak. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus už 
Lietuvą pamaldos, o birže

lio 19 d. 6:35 vai. vak. ra
dijo stotis WBET banga 
1460 transliuos anglų kalba 
specialią programą.

Išleistuvės kun. A. Janiūnui

Auka Keleiviui • » Rugsėjo 25 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos II a.! 

Irena ir Antanas Mačio* salėje Stepono Dariaus pos
mai vietoje gėlių ant dr. to moterų klubo 40 metų

■ Domo Jasaičio kapo paau
kojo Keleiviui $25.00.

Keleivis vardinėms

Antanas Januška užsakė 
Keleivi Antanui Monkevi
čiui jo vardinių proga.

d-jos patalpose. Nariai pra- j Sveikiname abudu Auta-
šomi dalyvauti.

I Br. Bajerčius, 

sekretorius 

Naujas Tėvų komitetas

Bostono Lituanistinės Mo-

I
I
nūs,

KALENDORIUS

Birželio 18 d. Kultūros) 
klubo rengiamas barokinės) 
muzikos koncertas Tarptau-

sukakties banketas.

Lapkričio 27 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji
mas.

■ r#*######****####*****#***#*******-

i IMKITE 

IR
SKAITYKITE

PARDUODAMI BALDAI Į
i

Nebrangiai parduodami gerai į 
užlaikyti vieno miegamojo bal
dai — lova, komodė. stalas ir 
kėdė.

Kreiptis bet kuriuo metu i 
Mrs. žirolis, 188 Emerson St.. 
So. Boston. Mass.

NORI SUSIPAŽINTI

Noriu susipažinti su mergina 
ar moterimi nuo 55 iki 70 metu 
amžiaus, be vaiku. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai, {dėkite 
savo nuotrauka.

”GARSO BANGU“

PROGRAMA

Si radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 99.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2=00 vaL '

Adresas: G. Hill. 508 North Į popiet.
Normandie Avė.. Los Angeles i
Cal. 90001. 1 <

Chicago* istorija, parašė 
AleKsai Ambrozė, 664 psl. j 
gaustu iliustruota, 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

II

kai; IEŠKO GYVENIMO DRAUGO i;
$10 I

Tr . T ._ . i kyklos ateinančiu mokslo: tinio Instituto salėje,
kun. Aibiniu .Jamunu>, „etų .ta,u komitete sudaro: 
ris iškeliamas į Lawren-1 Alks-^m Moriartv. ,kur

cą klebonu, vyčiai ir skau-
. i

tai birželio 19 d. 3 vai. po į 
pietų lietuvių parapijos sa-1 
Įėję rengia išleistuves.

Aleksandra Moriarty, 
Janina Gražulienė, 
Irena Kalvaitienė, 
Valė Čepienė ir 
Reda Simonaitienė.

Liepos 24 d. Lietuvių die- 
ia Putnamo seselių sodybo- 
e.

Dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo žmonai SOFIJAI LUKAUSKAITEI - JASAI
TIENEI, dukrai ELENAI su žentu KĘSTUČIU VA
LIŪNAMS, sūnui STASIUI su marčia LAIMA JASAI- 
čiAMS bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu
liūdi

Sojija Gedvilienė, Vanda Sruogienė, Dalia, 
Gediminas, Aušrinė ir Algis Bylai

I

Amerikos Lietuvių Taryba.
30 metų Lietuvos laisvė.- ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustraciju, 500 psl., kaina
$10.00.

„ .............. . . ! i Lietuva caro ir kaizerio na-
Kugpiueio 14 d. Minkųl . ., . ... .. . guose, Ant. Gmtneris,vadovaujamo radijo metine; , . *. An

- r r, i >ds1., kaina $5.00.gegužine Romuvos parke p ’ *
Brocktone.

S.

Senasis prūsų teisynas,

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa 
reiškimai 1935-1940 metais, 
nudarė Leonas Sabaliūna? 
spaudai paruošė Vincą- 
Rastenis. 350 psl., kaina $11

Lietuviu išeivi ia Amerikoj.
oarašė Stasvs Mickelsonas 
gausiai iliustruota, 5C0 psl. 
kaina $4.00.

Dainos ir giesmės broliam 
lietuviam. — Tai vilniečio 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
niaus kūrybos 15 dainų ir 39

Ieškau gyvenimo draugo, naš
lio, .55-70 metų amžiaus. Atsa
kysiu tik i rimtus laiškus. Pri
dėti trumpą gyvenimo aprašy
mą. Laiškus siųsti Keleivio ad
ministracijai. pažymint ant vo
ko: "Onutei“.

(26)

KADA IR KAM PADARĖT 

SAVO TESTAMENTĄ

ii

DRAUvtMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis senu adreso:

BKONIS KONTR1M 
S98 Broadwav 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN S-1761

’l

K$

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1330 banga 
veikia sekmadieniais nuo

Tuo reikalu jums gali pa-J 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, i
dėti teisininko Prano Šulo

_ Iprof. P. Pakarklis, 31 psl.
Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet kaina M
Bostono Liet. Piliečių dr. 

j salėje LB rengiamoje Tau- 
į tos šventėje bus dr. Jono 
, Basanavičiaus minėjimas, ‘karklis, 176 psl., kaina $2.00

<ziesmės, išleistos Veronikos) paruošta, teisėjo Alphonse 
Maminskaitės - Kulbokienės peržiuieta, Sūduvos išleis

ta knygaT. v v. i*!.- nastan^omis. Įgraviravimo
Kryzuoe., valstybes «»-i „’arba atliko Janas Zdanius

tvarkos bruožai, prof. J. Pa-jKaina ?O0.

Mielam Bičiuliui

dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo žmonai Sofijai, sūnui dr. S t a s i u i 
Jasaičiui, dukrai Elenai V a i iū n i e n e i 
ir visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai

Dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo sūnų dr. Stasį ir p. Laimą Jasai

čius giliai užjaučiame. '.s.

Aldona ir Jonas Adomoniai

— "T-n- 3 T fTnUc? Pro.

7r-?pfqtc — $f».EO.

Musų buvusiam kaimynui ir šeimos gydytojui

dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo sūnui dr. Stasiui Jasaičiui gilią 

užuojautą reiškia
Dubausku šeima

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

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

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

Tel. 436-1204

%oooooeoooooeoooooooooooooooooMOOOOoaoc

BALTIC INSURANCE AGENCY

Vedėja:v*?' Reda M. Veitas 
TeL 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
Įr nuo nelaimingu atsitikimų.
> H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
ąiicst© kvartale.
'• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

X!
7

Didžiai gerbiamam

Dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Sofijai, 

dukrai Elenai V a 1 i ū n i en e i, sūnui dr. Sta
siui Jasaičiui ir kitiems giminėms.

Tvirbutu šeima

P .rroTPflu. Rrrtnt'n P'ril.V?
5>Vivv,JpTj-’': TT rlq 

'"t? P-1 Ir’Hy dt>l”lm tpln-1 ) 
r*nd’’r>q *>»>"<» nootnc Į 

T a-vnn Sn*"(E»P’kq ir .Tonr> Aic 
ti. Krvrnrp 374 nsL. ūnįrtjj 
Voivy iv T
viršeliais $5. k’o*o’c tS.Rft

Kokius dievus žmonės gar
bino senovėje, St. Michelso- 
nas, 271 psl., kaina $4.00. .

Tos pačios motinos sūnūs, 
3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4.00.

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

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

Religijos filosofija, para
šė dr. Antanas Maceina. 335 
psl., kaina $6.00.

Didieji dabarties klausi
mai, parašė Antanas Macei- j | 
na, 325 psl.. kaina $6.00. p

1977 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė j Lietuvą Dviejų savaičių kelionė į Lietuvą,

Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)
Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

BALTK
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS I LIETUVĄ: į

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

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 J 
ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys Londone J 
birželio 25—liepos 10 d.— $1,253; liepos 17—31 d. — $1.253.«

I nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;
pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary; j 
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir ; 
vakarienė Miunchene, Londone 
ekskursijos, lagamino pervežimas.

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

; rican ar kitais IATA lėktuvais.
j Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours

t 8 White Oak Road

/j i Newton, Ma. 02168
JS (617)—969-1190

arba
1—800—223 7420

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

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

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

; viškų knygų pasirinkimas.

32 32 32 3232 32-32 323232 32 32 32 32 32 323232 32 32-32 3232 3? 3? 32 3

SAVAI! RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

532323^
B

Į 
n
5-1
n
I

Vai
• R.nformuoja skanyiojus apie pasaulinius Ir detuyiskuosut g 

įvykius, deda daug ir įdomių nuoirauKų ir atvira: pasisakt £j, 
apie visus mūsų visuomeniniu: bei kultūrinius klausimus ysi 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta te 
«ue abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno vLsiean 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš <į 

Išeivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idė-n. v» ej
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos. g

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Adresas:

7722 George Street, I.aSalle, P.Q. HSP ICI. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 89 metų samavia lietuvių vtauomenei ir išmokė
jo daugiau aa*p SEPTINIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fiatemalirA crg&niz&ciji — 
duoda gyvybės apdr&uds ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS todeiku p»in:>, o teikia 
patarnavimus savitarpmėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iris su puse niHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir savgi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausia* 
apdrsodaa nuo $100.00 iki $1C.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gorą Taupomąją Apdreudą — Ea. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TER2S 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams. k

SLA—AKC1DENTAL® AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klabu lr draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraustos mokestis $2.00 { metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins ant* 
Susivienijimo darbus. 3^

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lfthuanlan AIHa^re of America 
$07 Weot 30tb Street, Nevr Aork, N.Y. 1

L
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Vietines žinios Lituanistinė mokykla 
28-sius metus

Atidaryta Gemos Duobaites kūrinių paroda

dailės darbų paroda. Ji bus 
uždaroma birželio 30 d.

Parodoje yra apie 30 alie
jinių ir grafikos darbų.

Dailininkė G. Duobaitei 
yra gimusi Lietuvoje. Į Nor. 
woodą su tėvais ji atvažia
vo po antrojo'pasaulinio ka
ro, būdama tik 5 metų mer
gaitė. Čia baigė vidurinįjį 
mokslų, lankė Bostono me
no mokyklą ir Northeastern 
universitete gavo bakalauro 
laipsnį.

Patartina visiems, kurie 
domisi menu, jos parodą ap
lankyti

Dail. Gema Duobaitė

šiuo metu miesto savi-

Šia proga atsiprašome, 
kad dėl korektūros klaidos 

, piaeitame numery G. Duo- 
valdybės rūmuose veikia į baitės pavardę iškreipėme 
Gemos Duobaitės-Phillips į Į Gobaitę.

Taip. 1977 metų birželio 
4 dieną. Tai jau tikrai pa
garbos vertas šio lietuviško
jo švietimo ir auklėjimo ži
dinėlio amžius. Ypač, kad 
per tą laikotarpį daugiau 
mūsų įvairių organizacijų 
numirė, negu užgimė, o ir 
nemaža - litūanistinių mo
kyklų susiaurėjo, o kai ku
rios mažesnėse kolonijose 
ir visai nublėso.

I
Žinoma, visuotinis išeivi

jos lietuviškojo liežuvio pa
ralyžius per ilgus metus pa
lietė ir bostoniškę mokyklą: 
iš "senovėje“ ją lankiusių 
apie 180 mokinių šiemet be- i 
turėjome jau tik 99 "naujo
sios generacijos“ atstovus. 
O jų galėtų būti gal ir 150, 
jeigu kas organizuotai visus 
mūsų jaunuolius Bostone li
jo apylinkėse sumedžiotų...

Bet dar neverta kristi į 
visiškai juodą nusiminimą. 
Juk, štai, ir šiemet dar turė

jome 7 abiturientus. Ir tie 
mus paguodžiantieji buvo:

Ramunė Adomavičiūtė,

Raimundas Bačiulis,

Jonas Banevičius,

Audrė Eikinaitė,

Algis Karosas,

Dana Račkauskaitė ir

Daiva Veitaitė.

Geriausiai šiemet mūsų 
lituanistinę mokyklą baigė
Dana Račkauskaitė.

Mokyklos baigimo iškil
mėse po pamaldų Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje bir
želio 4 d. rytą mokyklos di
rektorius Antanas Gustaitis 
su atitinkamu žodžiu ir 
šviesesniais linkėjimais abi
turientams įteikė diplomus 
ir LB Bostono apylinkės vai. 
dybos dovanotas knygas — 
Pr. Naujokaičio "Lietuvių 
literatūros istorijos“ III da

lį. Ta proga savo linkėjimus 
tarė ir LB apylinkės pirmi
ninkas Antanas Matjoška.

Geriausiai šios laidos abi
turientei Danai -Račkaus
kaitei teko ir kasmetinė 
mirusio šios mokyklos mo
kytojo kap. Algio Makaičio 

i vardo premija— 50 dolerių.
Tai vienintelė tokia as-

5 meniška dovana lituanisti
nei mokyklai, ir telieka tik 
nuoširdžiausiai padėkoti A. 

j Makaičio na'dei buv. šios 
i mokyklos mokytojai Regi
nai Makaitienei, gražaus
bendradarbiavimo švietimo Į lintos ir įvorių s 
veikloje neužmiršusiai. jsių pažangiausiems

tė.

Daina Daukantaitė, 
Michelle Errasti,
Zigis Ivanauskas, 
Aleksas Ivaška,
Daina Ivaškaitė, 
Stefanija Marcinkevičių-

vadovaujamų "mažiausių- 
jų“ meniškąja dalimi ir pa
čiame gale komp. J. Gaide
lio vedamu mokinių choru.

Po oficialių iškilmių tos 
pat dienos vakare abiturien. 
tų tėvai surengė atsisveiki-

. ,, . , ____ nimo vakarienę Tautinės
Kristina Marcinkevičiūtė,, g_gos namuose, kur keletą
Kristina Mitkutė, 
Ričardas Mitkus, 
Katrina Rhoda, 
Edis Skabeikis ir 
Lisa Skabeikaitė.

Šiose iškilmėse buvo iš h.

atsisveikinimo žodžių tarė 
kleb. kun. Antanas Baltru- 

j šūnas, Lituanistikos Institu. 
! to prezidentas dr. Jurgis 

1 Gimbutas ir mokyklos di
rektorius Antanas Gustaitis, 

i išryškindami abiturientų ke
lią į ateitį. Čia programai

moki- vadovavo Romas Veitas.
riu ir k’.a

Atestatų įteikimo iški'-’ r.iams knygų dovanos. Ren- 
mėse buvo visų atsistojimu: ginys baigtas paskirų moki- 
bei susikaupimo minute pri-; nių programa — rašinėlių

įsimintas ir automobilio ne- 
• laimėje žuvęs paskutinio- 
i sios klasės mokinys Dalius 
1 Kleinas.

Abiturientų vardu šiltą 
padėkos mokytojams ir tė
vams žodį tarė Ramunė 
Adomavičiūtė.

Mokyklos direktorius su 
! paęarba prisiminė ir seniau 
i visai silpnai lietuviškai te- 
Į mokėjusų kalbėti klasę, da- 
i bar padariusią pažangą Jo

je šiemet buvo:

skaitvmu ir P. Kairaitienės

Atsisveikinimui abiturientai 
savo mokytojui įteikė dar ir 
gražia dovanėlę.

J.

THE APOTHECARY 

W. BROADVVAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

Tarnautojai svarbiausia savo pareiga laiko paruošti vaistus pa
gal receptus, kuriuos jums išrašo gydytojai. Nepamirškite, kad 
jūsų vaistininkas yra gydytojo patarėjas ir informacijų šaltinis 
apie daugeli naujuju vaistu.
"Receptu specialistai“. Valandos: pirmadieniais - šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

COSMOS PAKCELS

£XPRES5 CORP.

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tet SW 8 2868

/ra vienintelė oficiali ištai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces> į

terio į Lietuvą ir kitas Rusi- ’ 
jos valdomas sritis* Čia kai* į

bama lietuviškai, ^tarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

I
čia galima gauti įvairiau-: 

siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardware Co.

Sa^ainkaa N. J. ALBKNA
S» EAST BROAOVAT 
fe«.UTW BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Mf-ore Dažat 
VoflerOR Sisnoms

Stiklą* Lantanu 
reikmenyn canLMi 

Reikmenyv b i ate bariams 
Vianlrf* gatetim frtfctal

Telefonas: AN 8-2806

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

f P 8 D I N I S 
OPTOMETR1STAS

į Valandos:

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 VVest Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

H Telefonas: (617) 268-8764 
•: :

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
:: Vedėja —

Aldona Adomonienė 

^eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

I
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daiktų, tinkamų Lietuvoje i Snuo ryto Iki 5 vai. vak
labai iemomia kamomu. I» nepriimama

Vedėja B. Sviklieni I
447 BROADVVAY 

South lioston, M,

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater & Bdlder

<9 Chnreh Street 

C. Mlltou, Maso.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
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 PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Atlieku ristu pataisymo, 
to ir proiekts'itDO darbas ii išti
ko lr viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jtisų reika
lavimą. Saukite visados iki • va
landų vska-n

Telefonas 698-8675

a
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B The-Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytoją m 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.
Ssv. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broad^av, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefoną* AN 8-«02g
Nuo I vaL ryto iki 8 vai v„ išskyros šventadienius fr

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

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

Skambink i t •

268-4662 J

TEL, AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM E TRI STB
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara445 BRCADWAV SOlrtH BOSTON. MASS-

jjjurrrrrrrrrrrrn-rrrr 
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NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732
.frrrfffĮ

”SALT ES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

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

KĄ TIK GAVOME

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

South Boston 
Savings Bank

“ALIHAYS THE LEAOEE"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

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

E. KARDELIENES DAINŲ 

PLOKŠTELE

I Keleivio administracijoje

galima gauti Lietuvos ope- į 
neseniai mirusio įžymaus EW>ielo. Į^d,.

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

86. Paštu nesiunčiame.

lienės įdainuotų dainų ir ari

jų plokštelę. Kaina $6.00. į

Paštu nesiunčiame.

RAYMOND E. PELECKAS

GENERAL CONTRACTOR

Dengia stogus, deda vandens 
nutekamuosius vamzdžius, at
lieka namų vidaus ir lauko vi
sų rūšių dailydės darbus, 
įkainojimas veltui. Turi leidi 
mą ir draudimą, šauktis va
karais tel. 364-4619.

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL
3< >

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS ' [

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

«M*re*#w*********************************«*****************<********

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš iVorcesterio 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 pet 
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 i

JUK NETURITE?

Anglų noveles, 23 autorių, 
sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Nulaužta šaka, 3 vaizdelių 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 
psl., kaina $2.00.

Ošiančios pušys, Halinos
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Draugas don Carmllo, 
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.




