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OKUPANTO PIAUTUVAS VĖL RĖŽIA 

LIETUVIUS DISIDENTUS

Po tardymų ir grasinimų KGB suėmė Antaną Ter

iedu ir Viktorą Petkų, — du įžymius Helsinkio susitari- į 

mų vykdymui sekti komiteto narius ir jau anksčiau ka- i 

lintus drąsius kovotojus dėl žmogaus teisių Lietuvoje.

Rugpiūčio 24 d. United 
Press International paskel
bė iš Maskvos žinią, kad so
vietų pjautuvas vėl skau
džiai 'palietė disidentus, at
kakliai kovojančius dėl 
žmogaus teisių ir Helsinkio 
nutarimų vykdymo Sovietų 
Sąjungoje. Ši kartą nuken
tėjo ir lietuvių grupė Hel
sinkio pasižadėjimų vykdy
mui sekti. Minėtos žinių a- 
gentūros pranešimu, šį kar
tą buvo suimti trys disiden
tai: Feliksas Serebrovas 
Maskvoje, o taip pat Vikto
ras Petkus ir Antanas Ter
leckas Vilniuje, — abu Lie
tuvos grupės Helsinkio susi
tarimų vykdymui sekti na
riai.

Prisimintina, kad į tą lie
tuvi ką ją grupę, be šių su
imtųjų, dar Įeina Ona Lu- 
kauskaitė-Pcškienė, Eitanas 
Fmkelšteinas, kun. "Karolis 
Garuckas ir Tomas Venclo
va, dabar atvykęs Į JAV.

Apie šiuos naujus suėmi
mus disidentų Maskvoje su
šauktoje Vakarų žurnalistų 
spaudos konferencijoje pra-: 
ne'ė žinomas disidentų ak-i 
tyvistas gen. P. Grigo-renko, • 
dalyvaujant akad. Sacharo
vui su žmona.

I
Antanas Terleckas daug: 

kartų minimas LKB Kro
nikoje — apie 30 metų so
vietinio režimo persekiotas. 
KGB terorizuotas grasini-} 
mais. kratomis, pagaliau i-į 
kalintas. Jis buvo vienas iš: 
tų. kurie protestavo prieš Į 
Kovaliovo bylą ir Vilniuje j 
pasitiko disidentų vadą aka-} 
demiką Sacharovą.

Viktoras Petkus yra taip' 
pat žinomas disidentų akty
vistas, ypač atkakliai kovo- j 
jęs prieš religijos persekio-} 
jimą ir už savo veiklą ken-: 
tėjęs kalėjimuose.

Suimtųjų padėtis tegali j 
bent kiek palengvėti tik ta-' 
da, kai Vakarų pasaulis ir! 
spauda plačiai prašneks a-. 
pie šiuos naujus sovietinio

režimo vykdomus persekio
jimus, apie naujus kovoto
jų dėl žmogaus teisių kan
kinimus, kai šie faktai iškils 
ir Belgrado konferencijoje. 
O Lietuvos okupanto bmta. 
Ių elgesį gali pasauliui išryš
kinti tik bendros laisvųjų 
lietuvių pastangos.

Apie šiuos suėmimus jau 
buv0 painformuotas Belgra
do konferencijos narys šen. 
Robert Dole. Jis tuo reikalu 
išleistame komunikate tarp 
kitko pareiškė, kad šitoks 
sovietų elgesys yra dar vie
nas negarbingas pavyzdys 
žmogaus teisių slopinimo, 
tarptautinių sutarčių laužy. 
mo ir nepakentimo jokios 
režimo kritikos. Toks Sovie
tų Sąjungos jautrumas kriti
kai liudija tik jos silpnumą, 
nes tik silpnos, nepasitikin
čios savimi ir necivilizuotos 
tautos prieš kritikos balsą 
griebiasi areštų ir priespau. 
dos. Taigi, senatoriaus min
timi, ir Sovietų Sąjunga 
nestovi ant tvirtų pamatų, 
yra lengvai pažeidžiama, ir 
tai atvirai mato visas pasau
lis.

Antano Terleckio ir Vik
toro Petkaus reikalu reikia 
laiškais ir telegramomis 
kreiptis Į savo ar ir kitus 
senatorius, kongiesmanus ir 
\alst. sekretorių (bei patį 
prezidentą.

Lietuvoje nuteisė 
tris lietuvius

"Draugo“ gautomis žinio. 
mis, liepos mėnesi Vilniuje 
neva už šmeižikiškos litera
tūros platinimą nuteisti Vla
das Lapienis, Jonas Matu . 
lionis ir Ona Pranckūnaitė. i

Jie buvo suimti daugiau 
kaip prieš pusę metų įtvšium 
su Lietuvos Katalikų Bažny. 
čios Kronikos byla.

V. Laipienis nuteistas 3 m., 
O. Pranckūnaitė—2 metam, 
o J. Matulionis, kurio svei
kata pavojuje, — lygtinai 2 
metams.
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Du amerikiečiai redaktoriai, rugpiūčio 11d. atsilankę i Amerikos Lietuvių Tarybos būstinę Chi
cagoje, drauge su Altos centro įstaigos darbuotojais. Iš kairės: Stasys Mankus, Altos sekr. kun. 
tdolfas Stasys, Irena Blinstrubienė. "The New JVorld“ vyr. redaktorius A. E. P. Wall. redakto- 

Nuotrauka Noreikos•ius J. J. Kozak, kun. Juozas Prunskis ir Jonas Ramoška.

Gelbėkime su imtus , Chicagoje mirė 
Terleekį ir Petkų Don Kuraitis

: Rugpiūčio 22 d. Sv. Luko 
Reikalinga skubi pagalba ligoninėje mirė žinomas se- 

Lietuvoje areštuotiems An-1 nosios imigracijos įteikėjas 
tanui Terleckiui ir Viktorui Domininkas (Don) Kurai- 
Petkui, Maskvoje suimtam tis. Velionis yra gimęs 1894 
Feliksui Serebrovui. Ameri. m. liepos 12 d. Šaukutos k., 
kos Lietuvių Taryba ragina Šiluvos valse. Į Ameriką at. 
visą lietuvių visuomen ęsiųs- vyko 1913 m. 'ir tuoj kibo i 
ti laiškus bei telegramas' darbą, mokslą ir visuomeni- 
BeĮgrado konferencijos na- nę veiklą. Jis, padirbėjęs į- 
riui senatoriui Robert Dole, vairius darbus, pramokęs 
savo valstijos senatoriams. anglų kalbą ir pažinęs vie- 
ii kongresmanams ir \ ais- įos verslo sąlygas, ėmėsi au. 
tybės departamento sekre- ( tomobiliu biznio, pradeda- 
toriui Gyrus Vance prašantį kartu kitai? ,in0 
jų oztamno ir pagalbos. į stotimj jr baigdamas Jau

. vienas didele automobilių
, pardavimo Milda Buick i-
' mone.

Lai škus ir telegramas 'pra 
soma siųsti šiais adresais:

Kongresmanams:
The Honorable...................L. Velioni? l’ri.kla.u?« dau«?
House of Representatives i ‘!ul organizacijų »’ J® reme. 
Washington, D.C. 20515 p?”>.'^teje priklausė ir so-

} cialistų sąjungai.
i Senatoriams:

Jis buvo rudelis keliau
ninkas, apkeliavęs visą pa
saulį. Kelionės įspūdžius pa
skelbdavo spaudoje arba at. 

i skiromis knygomis. Iš viso

The Honorable ..................
United States Senate 
Washington, D.C. 20520

t
r
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Antanas Terleckas su savo šeima

BRAŽINSKŲ KLAUSIMAS ĮSKILO
JAV DIDŽIOJOJE SPAUDOJE

Garsusis žurnalistas Jack Anderson atkreipė dėmesį 

į JAV teisingumo departamento pastangas Bražinskus 

tyliai išduoti sovietams, nors ir žinoma, kad toks išdavi

mus jiems būtų garantuota mirtis. Remdamasis pačių 

Bražinskų parašyta autobiografija, Andersonas plačiai 

pavaizduoja jų pergyvenimus Sovietų Sąjungoje.

M ar y landą valdo 
sukčiai

Dar nepamiršom buvusio 
Maryiando gubernatoriaus, 
vėliau viceprezidento Ag- 
nevv bylos, kurioje jis buvot 
teismo pripažintas kaltas" 
dėl suktybių tada, kai dar

buvo gubernatorium. O štai 
šiomis dienomis baigėsi il
gai užtrukusi dabartinio tos, 
pat valstijos gubernatoriaus' 
Mandelio ir kitų 5 jo draugų; 
byla. Prisiekusiųjų teismas,

taręsis net 113 valandų, pri
pažino Mandelį ir kitus, kad j 
ėmę kyšius už visokius pa- • 
tarnavimus. Tekių kyšių tik" 
Mandelis gavęs $356,000.

Teismo bausmė bus pa
skelbta spalio 7 d.

I
i Tai jau trečias gubema- 
j torius, nubaustas dar parei- 
‘gas einant: 1924 m. buvo 
nubaustas N. Dakotos gu
bernatorius McCray, o 1934 
m. — Daaotos gub. Lange r.

Mažai laimėta 
Pekinge

JAV sekretorius Cyrus R. 
Vance grįžo iš Kinijos sos
tinės, ten pasimatęs ir pasi
kalbėjęs su naujaisiais Ki
nijos vadais, jų tarpe ir su 
partijos vadu Hua Kuo-feng, 
bet mažai ką laimėjęs.

Ir naujieji Kinijos vadai 
reikalauja nutraukti diplo
matinius santykius su Tai- 
vanu, išvežti iš ten JAV ka
riuomenę, atitraukti laivy
ną. Tik tada jie sutiktų už 
megzti normalius santykius 
su JAV.

- i

The Honorable Cyrus Vance yra išleidęs 4 knygas, o dar
I penktoji baigiama 
į dinti.

spaus-

Quebece oficiali 
kalba prancūzų

I Rugpiūčio 25 d. palaido- 
j tas Chicagos Tautinėse ka- 
i pinėse.

Detroite mirė 
A. Žiedas

Rugpiūčio 20 d. čia mirė

Secretaiy of State 
Department of State 
2201 C Street 
Washington, D.C. 20520

Laiškų bei telegramų 

pavyzdy#

Human rights activists Vik
toras Terleckas and Antanas 
Petkus have heen reeently arr- 
ested in Lithuania and Feliks i
Serebrovv bas been arrested in ' Žurnalistas, knygos Minti- 
Moscow for their aetivities. j jančio žmogaus žodis au- 
This is i n direct violation of the ' torius, Klaipėdos sukilimo 
Helsinki agreement. We sinee-} daly v is Alfonsas Žiedas, 
rely ask for your support and ■ sulaukęs f 2 m. amžiaus, 
assistanec in requesting their Į

Velionis buvo vienas is 
Lietuvos Atgimimo Sąjū-

i džio steigėjų, pirmasis jo 
~ . J valdybos gen

immediate release from prison.!
(Altos inf >

_______ sekretorius,
Prez. Carteris tyliai pa«i- i vadovavęs jo Detroito sky- 

rašė įstatymą, kuri# paleng. ’ rjui, p^lausė Žurnalistų 
yina komunistų įvažiavimą j buvo Detroito
į JAV. Iki šiol užsienio ko-, sjįvrjaus pirmininkas, veikė 
munistam# viza buvo duo-' ir'kitose organizacijose, 
dama, tik gavus teisingumo
departamento leidimą, o da- Liko liūdint: žmona, sū- 
bar to nereikės. nūs ir brolis.

Kanados Quebeco provin 
vijoje iš 6 milionu gyvento 
jų 5 milicnai kalba prancū 
ziškai. Dėl to tenai iškabos Į 
ir kiti parašai yra prancūzų} 
kalba. Praeitą savaitę šios 
provincijos parlamentas nu- 
tai ė. kad prancūzų kalba
dabar bus oficiali kalba
mokyklose, prekyboj ir val
dinėse įstaigose.

Į čia jau seniai vyksta se-j 
j peratistinis judėjimas. ku-Į 
Į ris siekia «ią provinciją vi- 
• siškai atskirti nuo angliško- 
jsios Kanados dalies. Dabar- 
i tinis provincijos premjeras 
Į Levesųue yra pažadėjęs at- 
isiklausti Quebeco gyvento
jų nepriklausomybės nuo: 
Kanados reikalu.

Atsiskyrimo nuo Kanados į 
norus gal kiek pritemdo tik 
baimė, kad nepriklausomas 
Quebecasgali nuskursti eko
nomiškai.

Prez. Carterio administ
racija sutiktų su temis są
lygomis, jei Kinija garan
tuotų Taivano saugumą, jo 
nebandytų jėga prisijungti. 
Bet kad Kinijos komunistai 
tokios garantijos neduos, 
jau buvo aišku ir prieš Van- 
cės kelionę.

Prez. Centelis, matyti, 
dar nenori tokių nuolaidų 
daryti, kai prieš akis stovi 
Panamos kanalo sutartis ir 
kariuomenės išvedimas iš P. 
Korėjos, — klausimai, jau 
sukęlę jo politikai didelį pa. 
sipriešinimą.

Baigės i an gi iakas ių 
streikas

Sąlyginiai baigtas 2 mė
nesius užsitęsęs Virginijos, 
W. Virginijos, Ohio, Penn- 
sylvanijos ir Kentucky vals
tijų angliakasių streikas. 
Streikavo 85.00(1 angliaka
sių dėl to, kad darbdaviai 
sumažino medicinos pagal
bą. apmokamą, iš gerovės 
fondo.

Bet angliakasiai grižo į 
kasyklas sąlyginiai: unijos 
prezidentas po 00 dienų pa
skelbti visuotinį streiką, jei 
jam nepavyks įtikinti kasyk
lų savininku? teikti tokią 
medicinos pagalbą kaip ir 
anksčiau.

Gaisras JAV-biuv

ambasadoje
Praeitą savaitę kilo gais

ras JAV Maskvos ambasa
doje. Jos 10 aukštų namai 
gerokai nukentėjo. Žmonių 
aukų nėra. sakoma, nenu
kentėjo ir svarbūs dokumen. 
tai, kurie ten buvo sukrauti.

Spėjama, kad gaisras kilo 
dėl elektros įrengimų su
gedimo.

Nors Pranas ir Algirdas 
Bražinskai dar nedeportuo. 
ti ir jų byla nebaigta, bet 
nėra abejonės, kad sovietai 
deda dideles pastangas ši
toms aukcms kuo greičiau
siai išgauti. Į tai dabar at
kreipė dėmesį ir įžymusis 
amerikiečių didžiosios spau. 
dos kolumnistas Jack An
derson, kuris su bendradar
biu I .es Whitten parašyta
me straipsnyje, remdamasis 
Bražinskų autobiografija, 
plačiai aprašo jų veiklą ir 
kančias okųp. Lietuvoje ir 
Sovietų Sąjungoje.

Minėtas straipsnis yra už.
vardintas "Numatoma mir
tis tėvui ir sūnui, jeigu JAV 
deportuos juos į Rusiją“.

J. Andersonas pažymi, 
į kad Teisingumo departa- 
• mentas jau rengiasi Bra
žinskus tvliai deportuoti Į 
Sovietų Sąjungą, nors Vals
tybės departamentas žino, 
kad tenai jie "galį būti nu
žudyti“, kaip jo atstovai pa. 
reiškia.

Minėtame straipsnyje pa
teikiamos Prano Bražinsko 
ilgų metų kančios sovietų 
kalėjimuose, pogrindinės 
veiklos epizodai ir jo su sū
numi odisėja į Vakartis. Ga. 
Ie primenama, kad kongres
manas Robert Dornan (de
mokratas iš Calif.) deda pa- 
iškovoti jiems imigranto 
teises.

šia proga telieka tik ste
bėtis kai kurių mūsiškių 
naivumu ir "moraliniu šven
tumu“. sveriant Prano ir 
Algirdo Bražinskų klausi
mą. Viena, kažin kodėl šį 
kaitą kai kas net iš "įžymių 
patriotų“ labai greitai pati
kėjo sc-vietų primetamais 
Bražinskams kriminaliniais 
kaltinimais, kai gerai žino
me. kad okupantas visus 
politinius disidentus verčia 
"kriminalistais“ ir tokiu no
rėjo padaryti net Simą Ku
dirką. Antra, labai krikščio
niškai gailimės nelaimėje 
pašautos stiuardesos. kuri 
cal buvo ne tik komuniste, 
bet ir KGB agentė, o visiš
kai užmin tame tūkstančius 
okr-oant^ sušaudytu ir bai- 
sio«e salvcrose nukankintų 
visiškai nekaltų mūsų tau
tiečiu.

Panamos kanalo sutartį 
prez. Carteris pasirašyt ruf. 
sėjo 7 d.. Tose iškilmėse da- 

1 lyvaus ir Pietų Amerikos 
‘ prezidentai.

I
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> AR TAI REIKALINGA?

Štai ir vėl skelbiame „žygi“. ŠĮ kartą — Jaunimo žy. Į 
gi už žmogaus teises. Tai jau yra kelintas toksai platės-1 
nių ar siauresnių žingsnių žygis. Juk, antai, — Žygis j Į 
Jungtines Tautas, Žygis už Simo Kudirkos i -laisvinimą,1 
Protesto žygis priek Helsinkio konferenciją, Žygis prieš 
religijos peisekiojimą okupuotoje Lietuvoje...

Nenuostabu, kad yra skeptikų, aiškinančių, jog to- Į 
kiais „žygiais“ nepasiekiama jokios apčiuopiamos nau-1 
dos, tiktai sudilinami batų padai ir gatvėse išbarstomi 
tūkstančiai geraširdžių tautiečių suaukotų dolerių. Esą, 
pilnas komunistų nipų Jungtinių Tautų dangoraižis nuo 
mūsų žygio nė nesukrutėjo, Simas Kudirka bu.o išlais
vintas ne žygio, o visai kitu laiku ir kitokiomis aplinkybė
mis, Helsinkio konferencija vis tiek Įvyko, o religija Lie
tuvoje dar labiau smaugiama, neatsižvelgiant Į jokius 
mūsų žygiavimus ir šūkius.

Rašytojas Putinas-Mvkolaitis

PADĖS ATSIKVIESTI 

IŠ LIETUVOS

i Washingtcno Įstaiga Com- 
1 mission on Security and Co-- 
operation in Europe atsiun. 
tė Amerikos Lietuviu Tary-1 

i tai kopijas sarašų asmenų, L
i kuriems stengsis palengvin- tina, kad plačiai gerovei, !y, 
Ui atvykti iš Lietuvos i JAV’gybei bei socialiniam teisin

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS
*1

KAS YRA LIBERALIZMAS? (V)

Modernieji liberalai tvir-

Žinoma, tebūnie ramybė šiems „tyliosios laisvės ko 
vos“ šalininkams ir žemaiti kų klumpių taupytojams. ’ 
Bet vis -dėlto akivaizdūs faktai rodo, kad Amerikos de
mokratinės santvarkos sąlygose masinės demonstracijos 
kartais turi tikrai didelės reikšmės. Viena, jos yra vienos 
ar kitos visuomenės dalies baisas, šaukiantis po valdžios 
langais ir žadinantis iš miego jos atsakingus pareigūnus. 
Antra, krašte, kuriame aplamai garsi reklama kartais 
sveria daugiau, negu bet koks tylus ir logiškas Įrodinė
jimas, triukšmu galima susilaukti daug didesnio atgar
sio, negu pro virtuvės duris prezidentui Įteikta kad ir la
bai graudžia mūsų susirinkimo rezoliucija ar peticija.

Į
gerbė. Tokie visuotinės pagarbos ai . ėjai apskaitai gana 

' lėti gyvenime ir kažin ar taip jau labai teigiami. Jeigu 
ko'kj asmenį pajėgia mylėti ir gerbti „visokių pakraipų“ 
žmonės“ — vadinasi, dažniausiai gerbiamasis turėjio 
būti aiba labai pilkas, arba liurbiškai visiems geras ir 
pataikaujantis, o gal ir be tų ryškiųjų principų, kuriuos
būtų gai-siai skelbęs ir pats griežtai jų laikęsis.

Putinas tokios adoracijos laime ne visada naudojo
si, ne iš visų sluoksnių, ne visais laikais, yipač politiniu 
atžvilgiu ir iš bažnytinių ortodoksų pusės, — ir sesuo- 

Juk iš tikrųjų, tik masinių ir triukšmingų demonst- tai gaiejo žinoti, jei ji gyveno ne lėlių namelyje. Pradžio-

: nuolatiniam apsigyvenimui, 
i Minėtoji institucija pažy- 
Į mi, kad dar gali plėsti, tuos 
' sąrašus. Taigi norintieji at- 
i sikviesti savo artimuosius 
‘ nuolatine am apsigyvenimui 
j i- Lietuvos prašomi kuo 
’ greičiau, ne vėliau iki rugsė- 
i '■o 20 d. pranešti Altai (2606 
West 63rd St., Chicago, III. 

> 60629) tokių negaunančių 
j iš Lietuvos i važiuoti pavar- 
i des giminystę su iškvietė- 
i ju, kodėl norima atsikviesti 

(išskirtos šeimon ir pan.), 
adresą Lietuvoje, kada pir. 
mą kartą norintis atvažiuo
ti padavė prašvma Lietuvo
je, kada paskutini kartą bu
vo atsakyta neigiamai, kiek 
kartų pra/vmas buvo at
mestas, koks adresas kvie
čiančio atvažiuoti ir koksai

gurnui laiduoti kapitalizmą 
reikia „pakoreguoti“ vais

ia, švietimą, viešąją moralę, 
ūki — nieko pozityvaus ne
buvo galima tikėtis. Pažan
ga ir gerovės kilimas tega
lėjo atsirasti iš veiksnių,

tybine intervencija Į ūkinius - stovinčių „estabh mento“ 
procesus. opozicijoje. Bet kai tik pati

j valstybė tapo daugumos va- 
Devynioliktojo šimtmečio, Ii os reiškėia. natūraliai pa- 

— „klasikiniai*“ — libera- - sisiūlė pažiūra, kad jau da
lai tvirtino, kad gerovė ir. bar ir jinai galėsianti būti 
teisingumas ateisią savaime. tos pažangos instrumentu, 
iš kapitalizmo, jei tik vals-j
ty-bė paliksianti jį ramvbė- Antra, nežiūrint visų savo 
je. O kai dėl lygybės — tai atneštų laimėjimų, "laissez 
vis vien pageidautina tik faire“ sąlygomis išbujojęs 
politinės, o ne ekonominės kapitalizmas atrodė nepaiė.
lygybės. giąs patenkinti augančios

je dėl savo ryškių katalikiškai ateitininkiškų pažiūrų 
(Židinio redaktorus, docentas teologijos fakultete), po 

laimėjimu, -paskubino Vietnamo karo galą, žygiai išlygino 'škunigėjimo priartėjęs labiau gal tautininkiškom pozi-
moterų teises, žygiai pagerino darbininku būvi. ! ciJom’ Putinas Prieš kari* nebuv0 ir n«galėi<’ būti labai

j mėgiamas, tuo labiau mylimas daugumos kairiųjų ir
Tad, nors mūsų žygiai dėl Lietuvos laisvės ir nėra ( ypač pačių kairiausių sluoksnių. Ir atvirkščiai — per 

milžiniški, nors mūsų žingsniai siauresni ir mūsų balsas į bolševikmečius jis bent viešai (dėl tam tikrų naujojo re- 
silpnesnis, bet vis tiek tai žadina Amerikos visuomenės žimo išskaičiavimų, janičarams ieškant platesnės ir gar-

racijų ir net kruvinų „žygių“ dėka negrai išsikovojo seg
regacijos panaikinimą, „pysninkų“ žygiai, nors ir su pra-

gvventoiu dalies vis stipriau 
Devynioliktojo šimtmečio į iškvlančiu didesnės gerovės, 

liberalizmas ir šiandien te-į teisingumo ir lygybės troš- 
beturi savo atstovų. Vienas; kimu. Tiems trū kimams 
jų, neblogiausiai pažįstamas Į Patenkinti kaoitaristinei ū- 
eilinei publikai, yra Chica-įkio santvarkai turi ateiti Į 
gos universiteto ekonominių • pagalbą -valstybė — ar taip 
mokslų -profesorius Miltonasį bent rodėsi spaudžiamiems 

telefoncmumeris? Reikiaa?-į Friedmanas’ 1976 m- Nobe-! socializmo, bet nenmintiem 
šiuos klausi-1 *i° premijos laureatas. (Š. j atsisakyti kapitalizmo na- 

m. birželio 18 d. „Draugo“ į grindų liberalams. Tuo bū- 
kultūriniame priede tilpęs du <rimė „gerovės va’=tvhės“ 
kiek ilgesnis straipsnis lie- į idėja — ir realvbė. Šiandien 
tuvių skaitytojui davė pro- i bet . eik visose Vakarų d smo
gos pajusti vieną kitąbū-jkratiiosevalstybėsavoista- 
dingesn j jo minties bruožą).! tvmdavyste daugiau ar ma- 
Tačiau šiandien, bent JAV. i žiau imasi lyginti socialinio

sakyti Į visus 
mus.

Sarašai tuoi bu 
Washingtonui.

sąžinę ir drumsčia šio krašto politikų snūdą.

Mūsų demonstracijos, nors jos ir disciplinuotos,

bingesnių žmonių kompanijos) būdavo pagerbiamas ir 
net kompartijos politrukų pagiriamas už pakenčiamą jo 
lojalumą „naujajai Lietuvai ir liaudžiai“, kas tuo pačiu 

be langų daužymo, padegimų ir kruvinos kovos su poli- • bekompromisinių laisvės kovotojų ir pogrindžio rezis- 
cija, — vis tiek kultūringai išgarsina mūsų vardą ir mūsų
reikalą šio krašto didžiojoje spaudoje, televizijoje ir ra
dijuje, ko šiaip nėra lengva pasiekti.

i

tencijos sluoksniuose kėlė neišvengiamų priekaištų, ne
pasitenkinimo, net pasipiktinimų.

Skirtingos vertintojų pozicijosTokie žygiai parodo mūsų draugams ir priešams, j 
kad mumyse dar vis gyvi mūsų tautos laisvės idealai, o Taj visaj rantama visi;lkai natūrahi, kitaip ir w, 
aktyvus jaunimo dalyvavimas demonstracijose lradija, d negaiėtų. Tai p,.iklauso nu0 t0> iš kokių iplotroį ir ko.

kiais kriterijais vertinama visuomeninė asmenybė ar ku 
ris kultūros kūrėjas.

kad mūsų laisvės šauksmas nenutils ir su vyresniosios 
kartos „amžinu atilsiu“, o aidės dar ir sekančiose gene
racijose.

Pridėkime dar, kad J v* V* A iai io organizuojamas žygis
visada yra daug drąsesnis karštesnis ir originaliems, rjnkini sįv0 seseriai fuįieni. Žymantas buvo politikas 
negu senelių stacijos’ aplink pi iečių klubą, ir turėsime jteisininkaS; bet to mėg0 literatūrą ir turėjo ne-
tarti, kad dabar jo rengiamos Washingtone pabaltiečių 
demonstracijos už žmogaus teises yra visokeriopai remti
nos.* J* . . , * ■ '.-‘J ■ . •

įsidėmėkime, kad mūsų politinės veiklos atžvilgiu 
visiškai netinka anie senieji liaudies posakiai, jog — 
„tyla—gera byla“, arba — „tyli kiaulė giliai šaknį knisa“.

perduoti

Altą

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuviu tautos ir valsty

bės istorija, IV dalis, istori

jos vadovėlis lituanistiniu
mokyklų XII skyriui 
VIII klasei, redagavo Vin
centas Liulevičius, 228 psl., 
daug iliustracijų, kaina So. 
Išleido JAV LB Švietimo- 
taryba su Lietuvių Fondo 
-parama. Ją galima gauti ir 
Keleivyje.

se, jie nevadinami libera
lais, o konservatoriais.

Devynfoiliktame amžiuje 
arba laisvės ir teisingumo šali

ninkai reikalavo, kad vals
tybė nesikištu i ūkinius pro. 
cesus. Dvidešimtajame am
žiuje laisvės ir teisingumo 
šalininkai — ar jų dauguma 
— reikalauja kaip tik prie
šingai. Kodėl?

LAIŠKAS REDAKCIJAI Pirmiausia dė! to, kad 
| valstybė (Vakarų šalyse) 

Siunčiu 197 ( ir 1978 me- praėjusio šimtmečio- bėgyje 
smarkiai sudemokratėjo. 

■iVienas iš pagrindinių libe

produkto paskirstvma ir 
šiaip saugoti Šaunesniuosius 
nuo stinresnnriu kapitalisti
nės rinkes žaisme.

Su šiąja idėja ir realybe 
kaip syk nesutinka mūsų 
amžiaus klasikinio libera
lizme- palikuonys. Jų many
mu, „gerovės valstybės“ lai
mėjimai yra perdėm trum
palaikiai. Jei jos plėtotė ne
bus laiku sustabdyta, toji 
kapitalizmo forma užsibaig
sianti visišku bankrotu (pa
vyzdžiu nurodoma Didžioji 
Britanija). Be to, jų tvirtini.tų prenumeiatą ir dar $10

auką. Nuoširdžiai dėkoju už ________  _ .................... .....
N. Anglijos Šaulių rinktinės [ į-aiizmo principų — politi-į lizmo modeli galima pritai 

Pavyzdžiui, prisimenu mūsų ilgus pokalbius su prof J plataus pranešimo išspaus-1 .nėg demokratijos reikalavi-i kyli ir mūsų laikii sąlygom- 
Stasiu Žymantu, kai jis Įsigijo ir perskaitė Putino laiškų dinimą. Tikiu kad šauliai I mas __  taT>o didele dalimi su daug didesne pasisekinu

nebus abejingi Keleiviui.
Su pagarba

J. Stašaitis
Dorchester, Mass.

mažą talentą bei erudicijos jai vertinti ne tiek estetiniu, 
kiek labiau visuomenininko, sociologo*, sakyčiau, kaliais 
specialiais lietuvio rezistento požiūriais. Kaip tik šia pas
tarąja prasme jo Įžvalgumas ir analizių originalumas bu- 
vo didelis ir labai idomus Sc..

Prieš tai aš jau buriau parašęs ir Dirvoje paskelbęs

KNYGŲ MĖGĖJAMS 
RETA PROGA

Turime labai ribotą kieki 
dr. K. Griniaus knygos „At-

mu. „laissez faire“ kapita-

Šiandien būtinai reikia už mūsų priešą garsiau rėkti, kad i kritiškl} vien0 putino ,ajško seseriai vertinimą w kitko
kurčias pasaulis mūsų tiesą išgirstų.

.J

Putinas visaip tebežydi
BRONYS RAILA

(Tęsinys)

Z Įdomi kontroversinė asmenybė

O, kad taip būtų L.

Deja, taip nebuvo nei visais laikais, nei ypač viso- 
vi

pasisekimo
galimybe nei anuomet. 

Nesutarimas tarp senųjų
ir naujųjų liberalų didele 
dalimi yra empirinis reika- 

Kuomet valstybės apara-Ilas (kurių ekonominė teori- 
tas daugiau ar mažiau tebu- ja labiau atitinka tikrovę?), 
vo privilegijuotųjų, tradici-J Tačiau empirinių faktų in- 
nių interesų — vienvaldžių,] terpretavimą iki tam tikro 
aristokratų, bajorų ir klero Į laipsnio lemia ir ideologi

niai sumetimai. O liberalinė

mas — tapo didele dalimi 
įgyvendintas. Dėl to pasi
keitė ir liberalų pažiūra Į 
valstybės „gerumą“.

siminimai ir mintys“, I to-J— Įrankiu, iš jo kišimosi Į
mas. Kaina $5.00. viešąjį gyvenimą — Į moks- ideo-Iogf ja tebesnrendžia

klausima, kaip išbalansuoti 
kuo plačiausią laisvę su kuo

Sutiksiu geruoju, kad , tokių Ikntikų ėję galėčiau Netcnka *
būti iras įtrauktas, nors esu vartojęs truput) kitoniškus, kai šjam klau?imui atsak 
išsireiškimus. Pavyzdžiui, kai syki ir man teko Put111^ mai įvairuoja.
ginti nuo jam padarytų prel. M. Kiupavičiaus priekaištų į 
apie pragaištingą masonų Įtaką, tuomet mėginau Puti-1 
no likiminę dramą aiškinti ne tiek jo paties vadinamais 
„lūžiais“, ne jo principų ir būdo kietumu, bet labiau 
minkštumu, lankstumu, gal net rezignaciniais polinkiais.
Man rodės, kad Putinas dažniausiai būdavo ne kietas, o

! su pastaba, kad to laiško paskelbimas užsieny, mano nuo- 
i mone, neteikė daug garbės Putino būdui ir galvosenai, 
j Žinodamas, kad tokios putiniškos temos man Įdomios, 
f Žymantas smulkiai išnagrinėjo kitus Putino laiškus, išsi- 
j rinkdamas ir analizuodamas būdingesnes jų vietas išim- 
j tinai tautinio ir politinio moralisto ar dar siauriau — lie- 
j tuvi:ko pogrindžio rezistencijos veikėjo požiūriais.

Tokiu atveju pats pabrėžė norįs kalbėti „šališkai“,
| jo žodžiais tariant, — iš 25 tūkstančių žuvusių laisvės ko- 

votojų-partizanų pozicijos. Ir šitaįpos jo Įspūdžiai bei iš
vados buvo pusėtinai rūsčios, kone karčios. Baigdamas,
jis man siūlė prailginti jau išspausdintą essay apie Putino Į liaunas — taigi jis ne lūždavo, o lanksčiai linkdavo. Gal 
likimą ir plačiau pagristi jo iškeltų komentarų variantais, dėl to jam grakščiai tiko ir tasai „svyruojančios nendrės“ 

Įvaizdis. Nieko čia labai blogo — būna juk situacijų, kai 
tautos gyvenime reikalingos ir nendrės, o dabartiniu

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

kių pakraipų žmonių pažiūros vieningumu. Memuarų Atsisakiau, kadangi apie tai jau buvau užtenkamai rašęs, 
autorė tyčia ar netyčia praleidp plačius epizodus iš tų > °.svai’bmusia, kad kitaip analizuoti jis pats turėtų dau- 
laikų, kai dėl pasitraukimo iš kunigų luomo, parašius * &*au kompetencijos. Na, kada nors ir parašysiu“, pridė- 
„rizikingo turinio“ (taip tuomet daugeliui atrodė) daug-1Stasys, tik, deja, savo to užmojo nebeištesėjo, Praam-
maž autobiografini romaną ir pagaliau atlikus civilinių 
susuoktuvių aktą Rygoje, „nusikaltėlis“ Putinas Myko
laitis buvo- ekskomunikuotas, piktai puolamas, smerkia
mas, dargi nevalyvai žeminamas gan gausios lietuvių ‘ 
visuomenės dalies, ypač autorei artimų katalikiškų ‘ 
sluoksnių — tos srovės visuomet „neklaidingų teisiųjų“, 
bukų formalistų ir fanatikų, — ir net vieno pasipiktinu
sio vyskupo, parašiusio nevykusį kontra-romaną prieš 
„Altorių šešėlius“ ir jų autoriaus nuklydimus.

Ne Putinui sumenkinti, bet tik dėl to, kad ir tiesą 
truputį reikėtų mylėti, norom nenorom čia neišvengiama 
priminti, kad toli gražu ne visais laikais ir ne „visokių 
pakraipų žmonės“ Putiną lygiai nuoširdžiai mylėjo ir

žiui po metų ji pasišaukus i tas pačias dausas, kur gyvena 
jo draugų partizanų vėlės...

Liauna, svyruojanti nendrė

Galima būtų priminti ir kitą, ne atsiminimų pobū
džio, bet grynai poleminę (ir vargu reikalingą) nuokrypą, 
kur sesuo revizuoja, maloniai gerina ir gina sal.o brolio

metu net ir Į lietuvišką lukštą Įsitraukusios sraigės...

Ir štai su tom kebliom poeto chara)kteristikom man 
teko neišvengiamai sueiti Į konfliktą su Putino seserimi 
ir daigi su jo svainiu. Žinoma, Putiną pažinau ne iš tiek 
arti ir tikrai ne taip, kaip sesuo. Jis tik metus tebuvo 
mano profesoriumi (nes universitete naujosios lietuvių 
literatūros kursą išklausęs ir seminaro darbus buvau jau

Jau galima gauti Prano 

Čepėno parašytą Naujųjų 

laikų Lietuvos istorijos I to

mą, kieti viršeliai, 543 psl., 

kaina $15.00.

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti

, . Jono Valaičio parašytą apy-
atlikęs pas doc. J. Tumą-Vaižgantą), bet pažinau jį kaip ' 
literatą, mėgau ir tebemėgstu jo dekadentiško laikotar
pio lyriką, skeikindavausi, pasišnekėdavau atsitiktinaicharakterį ar ir pačią jo prigimtį. Ji protestuoja, kad z , . . , .. ,T., .

”...y,-a neteisingi kai kurių kritikų Putinui priekaištai, (paskutini kartą 1943 m. žiemą Vilniau dramos teatre
daugiausia kilę ryšium su mūsų tautos politiniu tragizmu, 
kad Putinas buvęs „lankstaus nugankaulio“, kad jis „svy
ruojanti nendrė“, kad jis ”Į savo lukštą Įsitraukusi srai
gė“ (418 p.).

per spektaklio pertraukas ir po spektaklio, daugiausia 
okupacijos vargų temomis ir ko galėtume laukti iš Va
karų).

(Bus daugiau)

JAUNAMARTĖ.

Turinyje: Suvalkijos kai
mas, ūkininko sodyba, jo 
buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

I
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

SENOS VILTYS IR NAUJI DVELKIMAI 

NŪDIENĖJ LIETUVOJ

EITANAS FINKELŠTEINAS

(Tęsinys iš praeito numerio)

Dabartinė Lietuvos visuomenė <

Kas gi šiandien yra lietuvių visuomenė? Kokios yra 
jos vystymosi pagrindinės tendencijos?

ujamą tautinę instituciją. Lietuvių katalikų bažnyčios gar
bei tenka pažymėti ir tą faktą, kad kai kurie kunigai ne 
tik drąsiai gina tikinčiųjų teises pačioj Lietuvoj, bet 
gelbsti savo tikėjimo žmonėms ir kitose respublikose, 
ypač vokiečiams, gyvenantiems Vidurinėj Azijoj.

Inteligentija

Inteligentijos padėtis dabartinėj Lietuvoj daug kuo 
skiriasi nuo inteligentijos padėties Maskvoj, Leningrade 
ir kituose stambiuose kultūros centruose. Tai todėl, kad 
lietuvių inteligentija žymiai daugiau išlošė destaliniza- 
cijos vyksme, negu rusų ar ukrainiečių inteligentija. Lie
tuvos kultūrininkams destalinizacija, šalia ko kita, atvė
rė galimybę kurti gimtąja kalba ir tautine tematika, gi
lintis j tautos istorijos ir kultūros studijas, tai yra, užsi
imti tokiais dalykais, kurie neseniai dar buvo laikomi 
peiktini ir buvo smerkiami, kaip nacionalizmo apraiškos. 
Ši ligi tol neregėta galimybė žymiai daliai lietuvių kury-

Svarbus dabartinės taiybinės Lietuvos ypatingumas binės inteligentijos tapo šaltiniu savotiško apsivaigimo,
yra tas, kad žymi dalis vadoviybinių pozicijų respublikoje 
yra užimtos pačių lietuvių. Jie taip pat sudaro svarbiau
sią daugumą administraciniame aparate ir pramonės, 
žemės ūkio, mokslinės bei kultūrinės veiklos vadovavi
me. Ne taip, kaip Stalino laikais, kai lietuviais nepasiti
kėdavo vien, kad jie lietuviai, ir kai vadovybė buvo ne
lietuviai, — per dvidešimt pastarųjų metų čia jau išaugo 
savi vadinamieji "nacionaliniai“ vadovaujantieji kadrai. 
Dažniausia tai žmonės be principų, praėję gerą mokyklą, 
yra išmokę vikriai manipuliuoti šūkiais bei sumaniai lavi. 
ruoti taip gyventojų simpatijų ir centrinės valdžios reika
lavimų, galutinėj sąskaitoj visada patenkinant pastaruo
sius. To dėka jie itin greit išstūmė nelietuvius, ypač žydus, 
iš pozicijų, kurias tie praeityje buvo spėję užimti. Tad, 
žiūrint iš formalinės pusės, būtų teisinga tarti, kad šian
dien vadovavimas Lietuvoje yra pačių lietuvių rankose. 
Bet iš tikrųjų tai tų "nacionalinių“ kadrų reali galia la
bai ribota. Bet vis tiek, spekuliuodami savo lietuviška 
kilme ir nepriekaištingai vykdydami bet kokius centro 
nurodymus, tie žmonės naudojasi visomis gėrybėmis ir 
privilegijomis, kokios tik Įmanomos tarybinėj (visuome
nėj. Jų panaudems yra užmiestinės vilos, asmeniniai au
tomobiliai, specialios medicininės paslaugos ir, pagaliau, 
spėcparduotuvės, kuriose jie gauna geriausių produktų 
ir deficitinių užsieninės gamybos prekių. Savo vaikus 
jie Įtaiso Į geriausias mokymo institucijas ir pačia& pa
traukliausias bei perspektyviausias tarnybas. Bet aukš
čiausias gėris, žinoma, yra galimybė važinėti Į užsienius, 
kur jie ne tik prisiperka zomšinių paltų ir japoniškų tnag. 
netafonų, bet ir, Įrodinėdami nacionalinės TSRS politikos 
pranašumus, bando- apmulkinti lietuvišką diasporą.

Nors tokio privilegijuoto elito itin nedaug, jo tvirki
nantis poveikis gana didelis. Jis aštriai juntamas kultū
rinio gyvenimo ir jaunosios kartos auklėjimo srityse. Bet, 
tur būt, labiausiai pragaištingas to naujojo lietuviško eli
to poveikis yra tas, kad jo pasisekimai "užgrobiant“ vis 
naujas ir naujas vadovybines vietas sukūrė plačiuose 
lietuvių gyventojų sluoksniuose lietuvių vadovavimo iliu
ziją. Labai daugelis patikėjo, kad, jeigu vadovavimą Lie. 
tuvoj perims patys lietuviai, tai tas automatiškai reikš po
slinki i gerą visose gyvenimo ir veiklos srityse, o kai kas 
netgi patikėjo, jog tai bus apčiuopiamas žingsnis ir Į nępri 
klausomymę.

Katalikybes atsparumas

Priešingame visuomeninio gyvenimo ašigalyje yra 
Lietuvos katalikų bažnyčia, dalis inteligentijos ir jau
nuomenės.

Aštriausia, atviriausia ir bekompromisinė yra šių 
dienų Lietuvos katalikų bažnyčios vedamoji kova. Šios 
kovos tikslas — ne tik išsaugot dvasiškijos pozicijas, beV, 
svarbiausia, išlaikyt katalikybės Įtaką lietuvių masėse. 
Kaip tik todėl valdžiai nepavyksta su lietuvių katalkų 
dvasiškija, išskyrus tik jos viršūnę, pasiekti to paties 
kompromiso, koks yra pasiektas su didžia dauguma sta
čiatikių dvasininkų. Bandydama susilpninti religijos Įta
ką, valdžia nevengia ir represijų prieš dvasininkus, baž
nyčios aktyvistus ir tuos tikinčiuosius, kurie religiškai

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS 

TEISES

PAREMKIME ŽYGĮ UŽ ŽMOGAUS TEISES!

Pabaltiečių Žygi* už žmogaus teise* įvyk* rug
sėjo 24 dieną VVashingtone. Laika* greitai bėga »—

Mielas lietuvi, prašome paremti sį mum* vi- 
islaidų daug, pajamų (mažai, 
siems pasaulio lietuviam* svarbų žygį.

Auka* siųsti: ©altic Human IRights Rally, Ine., 
1617 Fairway Lane, Naperville, 'Illinois 60540.

Čekius prašome rašyti: Baltic Human Rights 
Rally, Ine., vardu.

irooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooo!

kuriam iki aukštoko laipsnio pakilti padėjo dar ir greitas 
plėtimasis respublikos kultūrinių bei mokslinių Įstaigų 
tinklo, kur vyraujančias pozicijas dabai' jau užėmę pa
tys lietuviai.

Kaip tik dėka audringo lietuvių inteligentijos kūry
binio polėkio, išsiveržusio aikštėn vėlyvaisiais penkias- 
dešimtinais metas, Lietuva susilaukė savo laimėjimų ar
chitektūros bei apdailos darbų srityje, knygleidyboje ir 
taikomojoj dailėj. Pirmajame postalininiame dešimtme
tyje čia pasirodė Įdomių ir tuo metu drąsių grafikos bei 
tapybos kūrinių, originalių teatrinių pastatymų, prašmat-

i

, Viktoras f Nakas, Pabaltiečių 
' žygio už žmogaus teises komite- 
į to pirmininkas.

<zx»uoc:

Pabaltiečių žygio už žmo- ;drys. Streator. UI., dr. Pranas
gaus teises Lietuviu lėšų tel- Sutkai Homewood. IU.,

‘ ; Vytautas Janušonis, Dousman,
kimo komiteto uždavinys su-jy^ dr Antanas ir Alina Lips-; 
telkti lėšas lietuvių tarpe 'kiai, LaGrange Park, III., Gydy rtIia
žygio rengėjų komitetui, ku-;tojū s*«os M°te% p^ali>i.nis [Ma^o^fluTženo^ PrūZas’
riam vadovauja lietuvis Vik-į\1^ T’n d • Chillieothe, OH. ir Ona ir Anta-
. KT , < . 'Elgin, III., dr. Algimantas Re- Tn
toras Nakas. Žemiau spaus-,įertas, Brookfield, III., dr. E.
dinamos aukos yra gautos iki . Ringus, Chicago, Ilk, Jonas Ta 
rugpiūčio 14 d.. tlandis, Olimpia Fields, Ilk, 

dr. J. Plikaitis, Chicago, Ilk

Aukas prašome siųsti Bal- i 
tie Human Rights Rally, Ine., ! Po $50

ir

nių filmų, talentingos poezijos ir daug žadančios prozos, c/o Juozas Ivanauskas, 1617 Dr A B Gleveckas, Chicago. 
Tačiau, kai tik pasibaigė "atašilas“, ipasibaigė ir ieš- lFairway Lane, Naperville, jin., Sofija ir Vincentas Taske-

kojimų bei drąsių užmojų metas. Išgausiu, talentingų ir’lL 60540. |nia.i. Santa Monica, Cak,

originalių pradinių kūrybos žingsnių iki šios dienos išliko
labai nedaug kas, o tai, kas išlaikyta, virto sustingusiu 
negyvybingu konformizmu, 
grafikai, kartojasi kadaise buvę drąsūs teatro režisieriai, 
pasenusios "naujovės“ švyti lietuviškame ekrane.

jmai, Santa Monica, Cak, dr. 
[Aleksandras Plateris. Bethesda. 
Md.. dr. Juozas ir Agnė Kižiai.

Po $15.

Elena Franckevičienė, Chica
go. III., G. ir J. Baltrušaičiai, 
Santa Ana. Cal., Jonas Rugelis,

nas Čerškai, Chicago. III.

Po $10.
i
[ Edvardas Bubnys, Champaign 
j Ilk, Antanas Balčytis, Chicago, 
• Ilk, Kazys Bartašius Chicago, 
Ilk, Jonas Liorentas, Hollywood, 
Fla., Jonas Adomaitis. Chicago, 
Ilk, Jonas Kavaliūnas. Beverley 
Shores, IN, Kazys Meškoms, 
Chicago. Ilk, R. Libus. Chicago, 
Iki. kun. Jonas Pakalniškis,

Čekius prašau rašyti Baltic ,ę.j1icago jy dr y Tumasonis,! Maspeth. NY. Aldona Lesevi
Kartojasi buvę originalūs Human Rights Rally, Ine.-Palos Park. Ilk. dr. Alfons

vardu. jKontvis, Westminster. Cak. Ro-
1 chesterio ateitininkai, Roches-

, *1 -j- lter, N. Y., Adolfas Andriulis.Pajamų mokesčių atleidi- Port Orange Fla dr ,^,nas
Kriaučeliūnas. Argo, Ilk, Dan
guolė ir Eugenijus Bartkai, Be- 
verley Shorės, IN.,’ Vincentina 
ir Jonas Jurkūnai, Chicago, Ilk, 

/ dr. Pranciškuš ir, Aldona Ma
žeikos, ChicagA, Ilk' ir Regina Ir 
Jonas Lukai. Oaklawn. Ilk

Tuo pačiu metu jaunoji lietuvių kūrybinės inteligen- ;mo numeris yra užsakytas ir 
tijos karta vis mažiau tenkinasi vien tik galimybe kurti pi tikimės Jums pranešti grei- 
lietuvių kalba ir lietuviška tematika. Daugelis jos atstovų toje ateityje-
nelinksta taikstytis, ieško naujų 'kūrybinės saviraiškos 
formų ir... atsiduria tokiafhe pačiame laikligatvyjė, kaip i * <aM*I‘-lcvrH
«■ jų .kolegos rusai, Iseitj is,to akiigaKvio k.ekvienas at- Į-u komitetas mo.
randa stotingą. Emigravo ų Vakaras teatro rezismus širdįai visoms
Jurašas, visai neseniai išvyko is TSRS neabejotinai ta- nizacijoms ir visiem$ ,ietu . 
lentingas ir originalus dailininkas žilius. Pareiškė norą viams patriotams jau auko.|
dirbti Vakaruose poetas ir vertėjas Venclova. O daugu-'jusiems šiam žygiui. Kvie- ir Aleksandras
ma lietuvių kūrėjų nekonformistų kuria, kaip sakoma, čiame visus lietuvius susi ! Baltimore. MD.
"Į stalčių“, supažindindami su savo kūriniais tik siaurus jungti ir prisidėti ne tik au- Gediminas 
bičiulių bei gerbėjų ratelius. Jų problema vis ta pati, — komis, bet ir darbu šio svar- MI. $35. 
nebuvimas kūrybos laisvės ir kūrybinio bendravimo, baus žygio Lietuvos laisvini-
Tenka, tiesa, pastebėt, kad čia, Lietuvoj, tokio Įkaitimo mo darbe, 
kovoje dėl kūrybos laisvės nėra, koks yra būdingas ne-1 i
konformistinės inteligentijos kovai Maskvoje, Leningra
de ir kituose stambiuose šalies kultūriniuose centruose.!
Dalis kūrybingosios lietuvių inteligentijos tebėra "išlais- i 
vintos tautinės kultūros“ iliuzijos nelaisvėje. Kita dalis, į 
papirkta gėrybėmis, privilegijomis ir išpūstu populiaru-! 
mu, darbuojasi konformistinėj linkmėj. i

Vardan tos Lietuvos
VIENYBĖ TEŽYDI!

Juozas Ivanauskas,

iždininkas.

Po $40.

Dr. Kazimieras ir 
Rimkai. Chicago. Ilk

Dr. F. 
ILL. $30.

Jaunimas

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

Po $500

Kalbant apie lietuvių jaunimą, tenka pasakyti, kad ■ Amerikos Lietuvių Taryba ir 
jo protestas prieš esamą padėtį yra sporadiško, neorgani. ‘ JAV Lietuvių B-nės Krašto val- 

zuoto pobūdžio. Valdžia aplamai gerai žino jaunimo
nuotaikas ir imasi visokiausių priemonių pačioje užuo- Dr- 
mazgoję užgniaužti bet kokius galimus viešus pasireiški
mus iš jo pusės. Mokymo Įstaigose, Įskaitant ir vidurines' ponius Mlckus* 
mokyklas, plačiai praktikuojama Įdavinėjimo, sekimo j y- • 

ir nusi'klausymo sistema. Jaunuolis, draugėj neatsargiai po $150.
prasitaręs menkiausią nepasitenkinimą, kitą dieną bus 
pašauktas atitinkamo mokyklos pareigūno, kuris jam 
"išplaus smegenis“, o paskui jis bus specialiai stebimas. Į 
Jei dar kartą bus pastebėtas kaip nors smerktinai pasiel- Į 
gęs, tai juo užsiims VSK (Valstybės saugumo komitetas į Po $100.
— Red.) organai, jis galės būti pašalintas iš mokyklos, j šeima. chicago m.,
ir jis visą savo tolesni gyvenimą liks pažymėtas nepati-įdr. Kazys Ambrozaitis. Ches-

dyba.

Austė ir dr. Mindaugas 
Vygantai, Wilmette. Ilk $250.

Michigan
$200.

Dr. Jonas Valaitis, VVestern 
Springs, Ilk ir dr. Antanas Raz- 

|ma, Joliet, Ilk

auklėja savo vaikus. Nuo grasinimų ir visokių suvaržymų! kimo antspaudu. Lygiai taip pat kavinėse, sporto klubuo 
' se, koncertinėse aikštelėse ir visur, kur tik susirenka jau
nimo, dalyvauja stebėtojai ir pranešinėtojai. Masiniuose 
renginiuose žiūrovams, pagal privalomus nuostatus, budi 
ir Įspūdingi milicijos būriai. Visa tai ne atsitiktina, — 
valdžia kaip ugnies bijo organizuotų ar masinių jaunimo 
demonstracijų.

iki kalėjimo — toks yra kovos su katalikybės Įtaka arse
nalas.

Lietuvos katalikų bažnyčia ginasi drąsiai ir ryžtin
gai. Leidžiamoji savilaidinė Lietuvos Katalikų Bžnyčios 
Kronika smulkmeniškai nušviečia tikinčiųjų, kunigų ir 
aplamai tikėjimo persekiojimo bei priespaudos faktus. 
Patekdama i Vakarus, LKB Kronika informuoja apie tai 
katalikų ir ne vien katalikų visuomenes, kurių protestai 
savo keliu daro tramdomosios Įtakos vietinės ir centrinės 
valdžios organams.

LKB Kronika ne tik informuoja apie religijos uji
mus ir persekiojimus, bet išsitaria ir apie labiausiai ašt
rias tautines problemas. Is viso, iš jos galima spręsti apie 
katalikų bažnyčios Įtaką lietuvių masėse. Tenka tik pri
durti, kad katalikų bažnyčia susilaukt* simpatijų ir is žy
mios ateistu dalies, kurioje iie mato ne tiek religinę, kiek siteikimo.

terton, IN., Lietuvių moterų 
klubų federacijos Chicagos sky-

čius. Chilago, Ilk, Jonas Kojelis. 
Santa Monica, Cak, Sofija ir 
Norman Buršteinai. Chicago,
llk. Algis T. Antanaitis. Chica
go. Ilk. Bronius Krištopaitis, 
Chicago. Ilk, Janina Bukavec- 
kienė, Chicago, Ilk, dr. Petras 
Atkočiūnas, Cicero, Ilk. Jonas 
Balskus. Chicago. Ilk. dr. Petras 
Kazlas. Hot Springs. Ark.. Pe
tras Lalas. East Greenbush. NY 
Vincas Remeikis. LibertVvilte,
lll. , dr. Kazimieras Campe, Co- 
lumbus, Md- Genovaitė ii- Balys 
Narbutai. Vista. Cak. B. Čižikai- 
tė. Chicago. III- Leonas Barmus,

Aldona Chicago, Ilk, Emily Čigas, Lake- 
wood. OH. Petkevičiai, Cicero. 
Ilk. V. Paškevičius. Chicago. Ilk 
V. Katarskis. Dayton OH. Domi
cėlė Vizgirdienė. Aurora, Ilk, D. 
ir G. Krivickai, Glen Dale. Md., 
Feliksas Pempė. Philadelphia, 
Pa., Marija ir Jonas Kuprioniai. 
Van Nuys. Cak. Ona ir Norma
nas Karasai. Dover, NJ, Kle
mensas Čeputis. Muskegon, Ilk, 
Juozas Šukys, Lemont. Ilk, ir 
Anelė Kelerienė. Cicero, Ilk

ir Geno- 
Radžiai.

Balanda, Warren.

V. Kaunas, Cicero,

Po $25.

Dr. J. Balys, Silver Springs. 
MD., Benjaminas Paulionis. 
Cleveiand. OH, kun. Jonas Ruo
kis, Waterbury, Ct., Antanas 
Norkus, Chicago, Ilk. Z. ir S. 
Koriai, Santa Monica, Cak, Ju
zė ir Kazys Laukaičiai. Hinsdale, 
Ilk, JAV LB Auroros apylinkė. 
Adolfas Baliūnas, Chicago, Ilk

Po $20.

Laima ir Algis Stepaičiai. 
Chicago, Ilk, Stefa Riekutė, Ci
cero, Ilk, Leonas Bileris, Valey 
Stream, N.Y., Vytautas Černius,

Vida Augulytė, 
Ohio, $8.

Po $5.

Cleveiand,

A. Orvidas, Cicero. Ilk. Vla
das Abramikas, Springfield. III., 
dr. Irena Mačionienė. E. North- 
port, NY. Jonas Račkauskas, 
Chicago. Ilk. Henrikas Bokas, 
Sun City, Ariz. Povilas Butkys, 
Monterey Park Cal.. Bronys 
Raila, Los Angeles. Cak. J. ir S. 
Petrauskai, Los Angeles Cal., 
Meta ir Kazys Linkai, Miami 
Beach Fla.. Elena Olšauskienė, 

Upland, Cak, E. ir I. Slavinskai, į Chicago, Ilk. Voldemaras Bane-
Downers Grove, Ilk. Elena ir 
Jurgis Bubliai, Detroit, MI, Ona 
ir Alfonsas Kinduriai, Gulfport.

vičius. Philadelphia. Pa.. S. La- 
niauskas. Cleveiand. OH, Bro
nius Babušis. Atlantic Beach,

Fla., dr. Gedas ir Aldona Griniai K’Y. Stasys Barauskas, Dia-
Floosmor, 111., A. Valys, Detroit, 
MI, Vincas Zebertavičius, De
troit, MI, Lora Kuncaitienė, Ra- 
leigh, NC. S. Bartkus, Detroit, 
MI, Kazys Balčiūnas, I-emont. 
III., Kristina ir Justinas Liau
kai, Woodhaven, NY. Elzbieta 
ir Pranas Nenortai, East Chica
go, IN, Bronius Kviklys. Chica-

mond Beach. Cal.. Bonaventūras 
Jablonskis. Aurora. III., M. Klei- 
naitis. Gulfport. Fla. ir Vaclovas 
Kazakaitis, Willowick. OH.

Stasys 
Mass. $3.

Baltušis, Dorchester,

rius, dr. Gediminas Balukas, go, III. ir Izabelė Sakadolskienė. 
Chicago, III., dr. Rimvydas Si- Chicago, UI.

Pagrindinė lietuvių gyventojų masė su užuojauta 
žiūri i jaunimo demonstracijas, bet aplamai joms ne
pritaria. Visų pirma, todėl, kad lemiamai lietuvių dau
gumai aiškus atviros kovos* visiškas beperapektyvišku- 
mas ir joje pareikalaujamų aukų beprasmiškumas. Ant-

Bet, nepaisant visų tų priemonių, taip pat nepaisant 
jaunimo neorganizuotumo, neturėjimo bent kokios prog
ramos ar nerealumo reikalavimų, lietuvių jaunimo protes-; . . . . .. . • ,• - ,• x .

, ,............................ i • •- L • -• j ha, nepaisant visų nepasitenkinimų, pagrindine lietuviųtas kartais įssiverzia aikštėn ir savo įega bei nuoširdumu _, /• a x • • mase šiandien uz viską labiau brangina pastovumą, tu-sukrečia visuomenę (irtai ne vien tik lietuviu visuome-’ . . • . . . \ .

AR TURITE ŠIUOS

Lituanistikos Instituto 

veikalus?

Lituanistikos darbai, III 
tomas, 307 p-1., kaina $8.00. 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr. 
Vincas Maciūnas paskelbė 
rašytojos žemaitės 27 laiš
kus su komentarais.

Lituanistikos Instituto\ nn • j - • i • • r- • i •- rimą gyvenimo lyg} ir tvaiką, vus tiek kokiomis sąlygo-nę). To įrodymas—19/2 metų įvykiai Kaune ir kituose • . o o * •• i • • , - • □T: . f o -j • • ‘,x •• * • - Imis tai palaikoma. Suprantama. Po trijų okupacijų, ka- j 1973 metu suvažiavimo dar
Lietuvos miestuose. Susideginimo aktai ir po to masines i .....................r. . . • u-;, .. ... u-j-- • .• iro, partizaninio priešini mosi, p.» masinių deportacijų n ' »ai, -n- psl.. Kaina
jaunimo demonstracijos, didvvnskos savo pobūdžiu ir di- ’ [ , . j - f šioi knve-oi vra išsnaus*’,. . , J L , .. .. , fcukstannų aulų lietuviu UuL* »J»b..i* piru.u karia p< ! KnJK”J .'Ia įspaus
dingos užmoju binoiysku. liudijimaslaiybiues .-aidžios ‘ • Ui •° K •* Ki ni tv a+ii /rirt-nn-i it I\rrrmf i i—.-mini n FlCTl.'OirHl
laikais gimusiu n ueiirif 1 etų iu i imiir tikro}, n

(Bu< daugiau)

iint »s z2 paskaitos, kurios 
Jbu.'o . k.jt-t .s r įiiėtams

<ilv;v/iM vjmo,
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DIDŽ. BRITANIJA

Posėdžiavo Jaunimo 

kongreso komitetas

PEDAGOGINIS INSTITUTAS IR Aš

VYTENIS SENUTA

Studijų savaitės metu Lon
done buvo susirinkę ir Jau
nimo kongreso komiteto at
stovai. Galutinai nutarta sei
mo laikas ir vieta.

Kongreso stovykla prasi- 
dėsl979 m. liepos 11 d. An
glijos Lietuvių sąjunga užsa
kė šalia Londono pilį, kuri 
talpina 400 500 žmonių. Sto-I 
vykiai vadovauti bus kvie-| 
čiama Elena Bradūnaitė iš!
Chicagos. Oficialus atidary-* 
mas įvyks liepos 14 d. Lon-j 
done. Ten jau užsakyta salė. į

Liepos 18 d. visa stovykla!
kelsis per kanalą į Ostendę.įVytenis Senuta’ gy' Brocktone’ 
Belgiją.

I Per tuos trejus studijų 
' metus mano tėveliai ir aš 
I 'susidraugahome"* korės- 
pondenciniu būdu su abiem 
mano mokytojais, o ypatin
gai su direktoriumi Ignu Se- 

į rapinu. Aš buvau nustebin- 
į tas jo pasišventimu, kantry- 
; be ir rūpesčiu. Jo laiškai, 
} nuoširdūs ir taktiški patari
mai, paskatinimai ir ipagy- 
rimai priversdavo mane dar 

t geriau ir sąžiningiau darbą 
j atlikti. Klausiau tėvus, ar 
j daug tokių mokytojų buvo 
Lietuvoje? Gavau atsaky- 
mą, kad Lietuvos mokytojai 
ne tik mokė, bet ir auklėjo

Jaunimui bus patarta įsi
gyti traukinio papigintą bi
lietą keliauti po Europą, ir 
galės vykti, kur norės. Turis
tinė kongreso komisija duos 
informacijų, tikimės, kad 
jaunimas sugebės susirasti 
tą, ką norės.

Bet kongreso atstovai vyks

* Mass., vienas iš buvusią pavyz- • jaunimą nuoširdžiai ir su 
dingiausią Bostono Aukšt. Litu- J meile. Toks man vaizdas 
anistinės Mokyklos abiturientą, liks visą gyvenimą apie di-
dabar labai gerai baigęs Peda
gogini Institutą.

rektorių Igną Serapiną 
Man ne tik reikėjo rašyti

ir studijuoti, bet teko atlik

SANTAROS-ŠVIESOS 24-TOJO SUVAŽIAVIMO,

įvykstančio 1977 m. rugsėjo 8-11 d. Tabor Farm, 'Mich., 

PROGRAMA

Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d.
2 vai. popiet — Pokalbis su Tomu Venclova.
8 vai. vak, — Aijvydas Žygas: "Dainos iš Suvalkų 

trikampio“.
Zita Krukonienė: "Dzūkiškų, žemaitiškų ir aukštai

tiškų dainų skirtumai“.
Penktadienis, rugsėjo 9 d.

10 vai. ryto— Tomas Remeikis: "Politinė vizija lie
tuvių studentų literatūroje“.

2 vai. popiet— Eglė Žygaitė: "Prof. Algirdo Juliaus 
Greimo įnašas į lietuvių mitologijos studijas“.

Violeta Kelertienė: "Prof. A. J. Greimo semantikos 
Įnašas į šiuolaikinį pasakojimo teorijos supratimą: kom
piuterio generuoti tekstai“. (Sesija skirta A. J. Greimo 
60 m. sukakčiai atžymėti),

8 val.vak. — Antanas Melninkas: "Viduramžių ir 
renesanso miniatiūros teisiniuose rankraščiuose“.

Perkūnas Krukonis — "Manoji Lietuva“.
Šeštadienis, rugsėjo 10 d.

Prieš trejus metus, birže
lio mėn., baigiau Bostono 

! Aukštesniąją Lituanistinę 
Mokyklą. Turėjau garbę pri-i studijų dienas Bonnoj, ku- • ,. , , , , . ..

, ... įimti brandos atestatą is mo.nos tęsis iki liepos 26 d. C.aikyk|os direktOTiaUs« poeto
dalyvaus 120 laisvojo pašau- Antano Gustaičio rankų. Krėvės gyvenimą, kūrybą 

— Tegul Visagalis tave noriu ženytis moterį, katra jąunimo atstovų. Kongre- -pas jgp alingas momentas > ir j° filosofiją. Ir tada pajų-
globoja, Maiki! Man reika- moka tikrą vyrą šienavoti 
linga tavo pamačia. taip, kaip tikros žemaitės

* tai daro. O aš pasistanavy- 
— Kokios pagalbos tu iš siu jai būti taip pat tikru 

manęs nori, tėve? iglūželninku ir pakarniu vy-
' ru.

— Ogi sumaniau ženytis, •
ir tiktai tu gali man pama-' — Ne, tėve, Keleivis to-
eyti susirasti vierną prisie- kiais kvailais skelbimais 
gą. j nesiverčia.

v
— To dar betrūko! Tavoj — Maiki, tai tu ir tavo ga- 

amžiuje galvoti apie vedy-'zieta nesupranta tikro lie- 
bas yra neišmintingiausias1 tuviško ir žemaitiško reika- 
dalykas. Ar tik nebūsi per. lo!
daug gyvatinės išgėręs?

I — Tėve, tavo sumanymas
— Nausa, Maiki, ipas tave j nieko bendra neturi su be

eidamas, nė vienos čėrke-! tuviškumu. Tai seno pensi- 
lytės nekaštavojau. Noriu ninko sapnas.
kalbėtis su tavim, čystą gal. i
vą turėdamas. : — Maiki, aš matau, kad

tu neįžiūri pro kevalą paties
— Tai apie ką? riešuto vidurio. Aš gi noriu
— Aš tau tik sekretnai ženytis ne sau. Aš noriu pra- 

pasakysiu, kad tą pagundą tęsti mūsų pakaleniją, kad 
man sukėlė mano Susiedas lietuviška tauta neišnyktų 
Gudrėnas. Jis daug jaunes-J Juk dabar mūsų vaikėzai že-

so uždarymo iškilmės yra nu- lydėjo mane visą vasarą. I ^u, kad galiu būti mokyto- 
matytos liepos 27-29 dieną,'Vasaros metu mano mama jas. Manyje vėl atsinaujino
Frankfurte.

Dabartinėmis kainomis at-jginį Institutą ir paragino, 
stovo išlaidos — apie 300 kad aš įstočiau. Manyda- 
amerikoniškų dolerių. Studi- mas, kad tai yra trumpas, 
jų dienose nedalyvaujančių
šiek tiek mažiau. Į aukščiau 
minėtą sumą neįeina atskri- 
dimo ir išskridimo išlaidos.

Taigi, jaunimas gali pra
dėti taupyti pinigus ir ruoš
tis taip, kad 1979 m. liepos 
11-29 d. galėtų dalyvauti 

lietuvių jaunimo

Į paminėjo man apie Pedago-1 mal°nus įspūdis, kurį

kokių šešių mėnesių, kur
sas, aš nutariau įstoti. Ga
vęs reikiamą medžiagą ir 
programą sužinojau, kad 
tai bus maždaug trejų-ket

10 vai. ryto — Delija Valiūkėnaitė: "Išeivijos lietu
ti ir praktiką mokykloje, j vių literatūros kritika, iš anglo-amerikiečių perspektyvos 
Aišku, aš truputį nervinau- j pažvelgus“.
si, bet stebėtina, kaip tai bu- į 2 vai. popiet — David Fainhauz: "Pogrindinės perio- 
vo lengva. As turėjau išaiš- dinės spaudos atsiradimas Lietuvoje 1861-1864 metais“, 
kinti Bostc-no Lituanistinės 3:30 vaJ. popiet— Tomas Venclova: "Rusai ir lietu, 
mokyklos VIII skyriaus mo- vjaj“
kiniams rašytojo Vinco Or)fanizacinis

8 vai. vak. — literatūros vakaras. Pakviesti dalyvau
ti: Živilė Bilaišytė, Marius Katiliškis, Austė Pečiūraitė, 
Liūne Sutema, Rasa Šilėnaitė ir Tomas Venclova.

Bernardo Prapuolenio "Du plius trys“.

Sekmadienis, rugsėjo 11 d.

10 vai. ryto — Živilė Bilaišytė: "Antano Škėmos 
struktūros ir simboliai“.

Suvažiavimo metu vyks paroda, veiks spaudos kios-

pergyvenau prieš trejus me 
tus baigdamas Bostono 
Aukštesnių ia Lituanistinę 
Mokyklą. Tikiuosi, kad tas 
jausmas lydės mane ir to
liau. Tačiau kartu atsirado 
ir kažkokia tuštuma, liūde
sys, kaip tai būna baigiant

vėrių metų "universitetas“., kitas mokyklas, žinant
Tai mane pritrenkė, tačiau 
trauktis jau buvo per vėlu.

Pasaulio
kongrese.

Romas Šileris

nis už mane. bet jau pensi 
rinkas. Ir jis, kad tu žino
tum, susiieškojo tokią viež- 
lyb’ą, skaisčią gražią ir nuo- 
bažną našlytę, kad ir mano 
širdis padabnos užsimanė.

— Tai kuo jau tavo ta pa- 
geidžiamc-ji turi -pasižymė
ti?

— Ji turi būti graži, bago. 
ta ir protinga lietuvaitė.

— Tu. tėve, turi gerą šei 
mininkę, pas kurią gyveni, 
ir kitokios materi’lkės tau 
visai nereikalinga. Nekvai- 
liok!

— Maiki, tu esi dar bloz- 
nas berniokas ir nieko neiš. 
manai, ko vnemam vyrui 
reikia. Man reikia ne gas- 
padinės. kuri išvirtų šolderį, 
o prisiegos, kuri mane uvo- 
žotų, visur lydėtų ir visokias 
linksmybes man išprovytų.

— Aš tėve, piršliauti ne
moku ir į tavo kvailiojimą 
visai nenoriu kištis.

— Čia, Maiki, ne durna- 
vojimas, bet rimta diela. Ir 
tu labai nesunkiai gali ją su 
prasti ir sutvarkyti.

— Kaip tai?

mjasi ainses, žydelkaites, 
čigones ir indijones, lyg su 
menturiu mainydami mūsų 
žemaitišką kraują ir gimdy
dami net lietuviškus neg
riukus. Tai aš noriu už juos 
ipasiapieravoti, kad bent 
Plungės žemaičių anūkai 
nebūtų geltoni ar juodi. Ar 
tu supranti mano apierą?

— Niekus tauški, tėve. 
Eik i'simiegoti, o -pasikal
bėsime rimčiau kitą kartą

— Maiki, matau, kad tu 
nenori girdėti teisybės, kaip 
ir so'vietskoj Lietuvoj! Gut 
bai, jeigu jau taip!

AUKOJO KELEIVIUI

LB Bostono apylinkė .... $25. 
J. Ekelevich, Inverness, Fla.,

$15.

"MERGAITE Iš GETO“

Paskubėkite įsigyti šitą R. 

Spalio romaną, nes jo netru

kus nebebus.

Kaina $3.00.

■+♦*»**»*»* ♦ffttT—TTfrR’

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 

Orintaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 384 psl., 

kaina $8.00.

Po $4.
R. Kilikauskas, Fairfax, 

Va., K. Giedraitis, Montreal 
ir A. Užupienė, Manchester, 
Cc an.

A. Zamžickas, Columbus, 
OI io, $3.

Po $2.
A. Pauliukaitis, Toronto, 

Oi;t., L. Jakaitis, Hornby, 
Oi t. ir M. Samkovas Chica
go, III.

Po $10. , Po $1.
B. Sviklienė, Worcester,j A. Švagždis, Brighton, Ma. 

Ma. ir P. Šveikauskas, West M. Coler, Walling Port Ct.,
Roxbury, Ma.

L. Baranauskienė, So. Bos
ton, Ma. $7.

B. Minderis, Worcester, 
Ma. $6.

Po $5.
A. Lukas, Detroit, Mich, 

J. Navas, Auburn, Ma., A.
— Ogi paimk, va, ir pa- ,Masalskis, Bayonne, N.J. ir 

rašyk Keleiviui garsinimą, jS. Šidlauskienė, Roslindale, 
kad aš, ščyras tavo tėvas, Mass.

V. Oželis, Malartic, Pa. Que. 
S. Kunkulis, Niagara Falls, 
N.Y., R. Yakavičius, Bristol, 
Conn., K. Naudžius, Sutton, 
Ont., A. Meškus, Ft. Lauder- 
dale, Fla., T. Kersavage, Oly- 
phant, Pa. ir S. Dagilis, Van- 
couver, B. C.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Administracija

Gatvės berniuko nuotykiai, 
parašė R. Spalis, antroji lai.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai,

Rudenį tikiuosi pradėti ^95 psl., kieti viršeliai, kai-1 da. 527 psl. Kieti viršeliai 
na $10. kaina $500.

kad jau daugiau į jas negrį 
si...

Rudenį atėjo pirmas y mok^oja'uti (gi ne be reil<a 
rasas temų o su jomrs kartųjį . į?rfaeogin; In

^istitutą!). Mano noras—tap-i 
'^ll: ti geru mokytoju, kurių Į 

mums reikia, jei mes nori

temų o su jomis 
ir sąrašas taisyklių, kad, 
pav., temas reikia ra 
jablonškine rašyba, rašinys 
turi būti būtinai bent penkių 
puslapių, žinoma, gali būti 
ir ilgesnis, bet ne trumpes
nis ir kt. Aš gi iki šiol tik 
vienų kartą savo gyvenime 
rašiau ilgesnę temą. Na, gal- 

i vojau, ir įkliuvaiu!..

me, kad mūsų jaunimo šir
dyse taip pat degtų meilė 
Lietuvai.

Aš raginu kiekvieną rim. 
tą jaunuolį įstoti i Pedago
ginį Institutą ir su Maironiu 
tarti:

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

Prasidėjo darbas — pa-ir , , , .
i ra iau pirmąją temą. Išsiun. H ^ro^ai- 1 vyr3-
čiau ir laukiu rezultato: pen~i Gal vuoti mokslu atkakliu, 
lietukas ar dvejetukas? p„Į Paimam arklą, knygą, lyrą 
kelių savaičių gavau pirmą į els,m Lietuvos keliu, 
savo pažymį — penketuką.

Aš nustebau, bet kartu 
sustiprėjo pasiryžimas dirb
ti toliau. Tą pasiryžimą vis

Ką tik gavome
Radvila Juodasis, patrio- 

stiprino mano mama, kuri tas ir protestantas, parašė
yra litulanistinės ntokyklos 
mokytoja, žadėdama, rei
kalui esant, padėti. Ir taip 
pradėjau savo Pedagoginio 
Instituto studijas korespon- 
denciniu keliu. Skaičiau, ra. 
šiau, vėl skaičiau, klausinė
jau patarimų, taisiau, per- 
rašinėjau, tbet buvau savo 
darbu -patenkintas.

Temų buvo įvairių,— vie
nos įdomios, kitos šiaip sau, 
o trečios tiesiog nuobodžios, 
įdomiausios temos buvo a- 
pie lietuvių papročius, mi
tologiją ir istoriją. Nuobo
džiausia, aišku, buvo gra
matika. Tai nebuvo trečio 
ar ketvirto skyriaus links- 
niatvimas, bet gilios anali-

Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

Vienos aistros istorija,
romanas, iparašė Migelis j 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.
' Adomas Galdikas, 171 di
delio formato psl., dalis pa
veikslų spalvoti, Charlottes 
Wi'Hard ir Wa Įdėm aro Ge
orge tekstas apie A. Galdi
ką ir jo kūrybą anglų kalba. 
Gera dovana kitataučiui. 
Kaina $16.00.

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M.

1977-1978 METŲ 
EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Rugsėjo 18—$'838.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $li58.00 (dvi savaitės)
Gruodžio 21—4 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTER.1;) Į V I L N I Ų 
SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO 

Kaina nuo $64 0.00 

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais

Smulkesnio žinią ir registracijos reikalu kreipkitės į: 
TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė
Prie šią grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu NEW YORKE
’rices are based on double occupancy and are subject to 

changes and/or Government approval.

dorintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

zės. Kelių gramatinių temų į Mykolaitytės • Slavėnienės 
ra'iniai buvo daugiau nei*atsiminimai, 447 psl., kaina 
40 puskapių. Tiesa, taip pri- kietais viršeliais $9.00,
pra tau rašyti, kad net 20 
puslapių tema buvo niekis. 
Man net gaila mano moky
tojų, kad jie turėjo skaityti 
ir taisyti tas mano temelės. 
Literatūros ir gramatikos ra
šinius taisė Pedagoginio In
stituto direktorius p. Ignas 
Serapinas, o istorijos— gar

sioji dr. Vanda Sruogienė.

minkštais — $8.00,
Miguel Manam, 6 pa

veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vir
kau, 94 psl., kaina $4.00.

Sauja skatikų, premijuo
tas romanas, parašė Kazys 
Almenas ,249 psl., kaina $ 
5.00.

MMaooOTMoaMeeoooeooooooeooooooooooooaaMf
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 va L vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

v
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Vietinės žin ios
I KALENDORIUS

noooooocoooooooooooooooaos
Dėkojame

JAV LB krato valdybos 
•vicepirm. Rimas Česonis at
siuntė $25 auką. Tą sumą 
sudėjo JAV LB 8-sios tary. 
bes nariai.

Nuoširdžiausias ačiū!

Mūsų padėka

{ Rugsėjo 11d. Sandaros sa
lėje, Brocktone Martyno 

muouuoouooooauooooooooooo'’ Jankaus šaulių kuopos Tau-
Neblogai vyksta ir vasarą tos šventės minėjimas.

Rugsėjo 18 d. Maironio
Rugpiūčio 18 d. buvo mė- parke Shrewsbury, Mass., 

nesinis So. Postono Lietuvių b-toji Lietuvių Diena. Ren- 
piliečių d-jos susirinkimas. Bostono apygarda ii
Jame pagerbta viena mirusi orcesterio apylinkė, 
narė, priimti du nauji nariai, Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 
jauni vyrai. Nors vasarą daug *'*• Bostono Liet. Piliečių di. 
'kas miestą apleidžia, bet fin. LB i engiamoje Tau-

Paskutinė “Garso Bangų“ 

programa

Užmirštas veikėjas

Buvęs įžymus veikėjas Jo-

siems sveikinimų Keleivio 
redaktoriui Jackui Sondai, 
SLA prezidentui Povilui iri

Praeitą sekmadienį buvo nas kirvelis dabar užmirštas. {Gertrūdai Dargiams, vice- 
transliuota paskutinė ”Gar-į 27 metus buvo Lietu- prezidentui Aleksandrui Ca- 
so Bangų“ FM radijo prog- klubo pirmininku, 30 pikui, pasveikinusiam net iš 
rama anglų kalba. Radijo metų Aušrelės choro vedėju. eicarijos.
stočiai darant naujus per- Buvo metas, kada jis turėjo, 
tvarkymus, ši 5 metus labai net du orkestrus. Kiek gerų

J. Krasinskas

veikalų jis yra pastatęs ir ki-i 
tų reikšmingų renginių su- —

sekr. A. Druzdžio paruoštos 
Lietuvių radijo rugpiūčio birželio ir liepos mėnesių ( 

14 d. gegužinėje Romuvos apyskaitos rodė, kad ir tie i 
parke dovanas laimėjo: au- mėnesiai baigti kad ir ne su , 
tomobili — Joan M. Hanson dideliu pelnu.
iš Danvers, gintarinius karo- Nariams ruošiamas Šurumį 
liūs S200 vertės J. A. Rasys burum bus spalio 16 d. 
iš Cambridge, S100 inaša So.
Boston Savings banke — Irę-: Nauji Keleivio skaitytojai 
na Mickūnienė iš Jamaica 
Plain, kelionę autobusu į N.;
Y

tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

Rugsėjo 25 d. So. Bostono kiek vėliau. 
Lietuvių Piliečių d-jos salė-Į 

1 je Stepono Dariaus posto!
! moterų vieneto 40 metų su- 
i kakties banketas. j
i Spalio 9 d. 3 vai. popieti 
So. Bostono Lietuvių Pilie-1

sėkmingai transliuota lietu 
visko turinio programa da 
bar nutraukiama ir gal bus ruošęs! 
atnaujinta tik tolimesnėje t . .
ateitįvje. Apie nuveiktąjį f Atsimenu Ozforde ukimn- 
”Garso Bangų“ kolektyvo Įko sodyboje buvo surengta 
darbą plačiau -parašysime j g^^žinė lėšoms Dariaus-,

WORCESTER, MASS. 

Gegužinė klubo kieme

Rugpiūčio 21 d. Lietuvių |skambėjo
aikštėje buvo milžiniška ge-J _ _.J & 1 Joną Dirveli

i

Pigiai parduodama 

L. Enciklopedija

Parduodama Bos:, ne iš
leistoji Lietuvių Enciklope
dija (36 tomai). Teirautis 
adresu: Feliksas Zaleckas, 
264 Bovven St.. Sc. Boston, 
Mass. 02127. tel. 269-1873.

Geri žodynai
H D

Anglų-iietuvių kalbų žo
vykas. nauja

CC žodžiu 
kaina S-r.OO.

Baravr’’-dynas, V
(Girėno skrydžiui sutelkti. |
'Ten Jono Dirvelio vadovau-,' * v 
jamo choro daina "Lėkit, lė-Į L ietuviy.angIq kalbų žo
kit, sakalėliai, į tą mylimąf dvnai redagavo Kursą vi

,šalį, kur mūsų sesutės žalias; naitė ir SlaooberskS. api. 
rūtas ravi“ ir kitos garsiai1 97 non žodžių 511 psl., kai

ia. arie 
-i

3 >.

DKAUinMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu*.

BKONIS KONTR1M
598 Brnadway

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

< -
:: <> ■ - <«
k
«I

, čių d-jos trečiojo aukšto sa- 2 T , , . ” ° ■ Joną Dirveli prisiminus,-H-- r - - , guzine. Jos dalyviu automo- . 1
Emilija Barauskienė V<“*° rudens biliams pastatyti šv‘. Vincen-!“an «ada Jo- dabor

be sveikatos žmogaus.
Wocesteriečiai Putname

na $8.09.

lYMiivc pastatyti
ir atgal — Jakimavičius iš į Brocktono, Mass., užsipre- i ^Spali^ie d 3 vai do Dietų to ligoninė užleido savo aikš

RrnrVtnnn rnriiia Kristina1 numeravo metams Keleivi,' p , tenrocKtono, r<aaiją ^risima, T v«First & Second Church sa- Lę-
Mitkienė iš Wabano, pusme-J0 ^yietelaitis, Ya.- Marlboroueh Sti
tinę šukuosena — Bernard į ravjlle 30 13> Australijoje, Gegužinėje susirinko tūks
Krumins iš Dorchesterio,! ^Prenumeravo

koncertas.

Australijoje,‘lėJe’ 66 M^rlborough Street,
net dve. ^atv^ moterų ansamblio .. . 

is L’orcn_esteno’jjjemg metams> ] “Melodija“ koncertas, kurį anCiai
pietus dviem žmonėms . . rengia N. Anglijos Baltu d-ja.
Rodonis Farms iš HudsonoJ . Sveikiname savo naujuo-

Įėjimo dovanas laimėjo: į skaitytojus.
-n ‘ 077000 i Tuo pačiu kviečiame iri T , .-. _ , T ., ... . vakare uuu a iki aoO gal. benzino — nr 077382.1 r., _ ! Lapkričio o d. Lituanistines ,, , ... , - , • •. , , , v kitus susidomėti musu laik-> / ,, , ,. , klubo saleje buvo šokiai,maisto dalvku krepšį — nr ... ... .. .. *. . į TnokvklfK halmc uiatnan do J

' Oz.„n.. rasciu, kalbančiu tiesiau irOz <261. kilimėli — nr 036606 , . ,. ..., . skirtmgiau, negu kita spau.dažus — nr 077425, S5. gry-!da s > & 1
nais nr 077298. j

Šių metų gražuole "Miss,
Lithuania of N. E.“ teisėtai

Spalio 29 d. Balfo Brock
tono skyriaus vakarienė.

Matulaičio senelių namuo-- 
se savo saulėlydžio dienas; 

jaunimo ir senimo, leidžia ne vienas buvęs Wor-
Muzika buvo girdėti visame cesterl° veikėjas - Juozas 

j Glaviekas, Petras Alavošius, 
j J. Matačinskas, Elžbieta Ma
žeikienė ir kt. j

Moksleiviai j mokyklas 
Vėl prasideda nauji moks-, 

lo metai, moksleiviai išvyk-į 
sta į pasirinktas mokyklas j

mieste.

Vakare nuo 5 iki 9 vai.

pripažinta Marytė Bizinkaus- 
kaitė iš Brocktono, kai pa
aiškėjo, kad publikos išrink
toji Jean Sedar yra iš Kali
fornijos, o ne iš N. Anglijos.

Šokių varžybas laimėjo: 
Mamės ir papės polkos — 
Stasė Vaičienė iš Dorcheste
rio su Walteriu Rupšiu iš 
Brockton. jaunimo polkos —1 
Marytė Bizinkauskaitė iš 
Brocktono su Juozu Dapšiu 
iš So. Bostono, valso — Lilija 
Ivaškienė iš Duxburv su H. 
Grevv iš Randolpho, tango — 
Ona ir Petras Radzevičiai iš 
Brocktono, tvisto — Janet 
Strazdas su Edvardu Sklutu 
iš Brocktono.

Dėkojam gegužinės šeimi
ninkui Vytautui Jurgėlai, 
šeimininkei Monikai Plevo- 
kienei, vartų tvarkytojai — 
Irenai Williamsonienei ir vi
siems jų padėjėjams, progra
mos vadovėms Onai Ivaškie- 
nei ir. Gitai Kupčinskienei ir 
jų sambūriams, visiems, ku
rie Įsigijo laimėjimo tikėtus 
ir jų platintojams. Onai Mu- 
činskienei už jų tvarkymą, 
tiems, kurie dovanojo gegu
žinei valgių ir visiems gegu
žinės dalvviams.

mokyklos balius Chateau de 
Ville restorane RandoJphe. . ..
Lapkričio 6 d. So. Bosto- mo PrisldeJ° «• L*tuvių mo

lo Lietuviu Piliečiu d-jos ten* klubas valgiais,
'alėje Sandaros moterų kiu- kuriuos gegužinės dalyviai mokslo žinių semti 

o banketas ir našlių kara- sudorojo apsilaižydami.
enės rinkimai. • Padirbėjo ir Lietuvių klu-

Lapkričio 12 d. North Ju- pū-m Petras Balčius bei,v T , . ... isūnus Elvardas yra valstijos inior Hi«h (Oak St.) Brock- valLbos nariai Vytautas N' 2’ kur J'S stud‘juos ]au 
kolegijos profesorių, Za- Lne &oekton<.tautinių šo- ^Jon7 S^tus, o Dan.ehus!
leekai jau turi o dukteris ir i«« sambuno Sūkurys pu . Vytautas Ilg0.
tik dabar susilaukė sūnaus, j mas*s koncertas, 
kuriam davė Jono Edvardo! Lapkričio 27 d. So. Bos ; 
vardą. Savo Įpėdiniu džiau- Į bm° Lietuviu Piliečiu drau-į 
giasi ne tik naujagimio tė-; III aukrto salėje Lie

tuvos kariuomenės atkūri-'
ma sukaktie? minėjimas. (III aukšto salėje‘Minkų ra 

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. I dijo 44 m. sukakti  ̂inis kon.
do pietų First & Secondcertas.
Church salėje, 66 Marlbor

Prie šito renginio suruoši-

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse’ 
peržiūrėta, ”Suduvos“ išlei 
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Turi seniai lauktą sūnelį

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 13S0 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

Steponas ir Valentina Minkai

Bostone
karaliaus“

žinomo ”dzukų 
Felikso Zalecko

vai, bet ir senelis.

BROCKTON, MA.

Jaunimo ansamblis Sūkurys 

vėl pradeda darbą

(nas. A. Zenkus, L. Banketas

ough St., estės pianistės Eli-; i 
zabeth Cox koncertas, kuri 
rengia N. Anglijos Baltų d-ja. 

1978 m. balandžio 9 d. 3Po trumpo vasaros poilsio 
vėl prasidės šio sambūrio 
darbas rugsėjo 8 d vakare ivaL P° PietP First &
North Junior High School :Church “^je, 66 Marlbor- 
patalpose, 108 Oak St., to- !ough St> smuikininkės Brigi- 
mis pat dienomis irvalan-pos Pumpolytės koncertas, 
dom, kaip praeitais metais, (kurį rengia N. Anglijos Bal-!

Ansamblio Sūkurio šokių! tų d-ja. 
vadovas Vytautas Bruzgysj Balandžio 9 d. So. Bosto-1 
dalyvavo Lietuvių Tautinių no Lietuvių Piliečių d-jos1 
Šokių Instituto suruoštuose
kursuose rugpiūčio 21-28 
dienomis Dainavoje. Pagili
nęs ir suderinęs turimas ži
nias, jis vėl energingai 
žengs Į darbą, ruošiant pro
gramą sambūrio renginiui 
lapkričio 12 d. Brocktone.

Geriausios sėkmės Suku-
nui.

E. Ribokienė

vroooTOooooooooooooooooooeeoooooooeeuoouaooooeooeecC

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 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columhian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 Tel.: 848-6000

f

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

Ir mano vaikaičiai Dovy-!ramento forma $3.50. Ji yra 
das Krasinskas išvyko į Col-j gaunama ir Keleivio admi Keleivis ir yra didelis lietu 
gate universitetą Hamiltone, i nistracijoje. viškų kn\gų pasirinkimas.

17 m. lankys Worcesterio 
valstijos kolegiją. Malonu 
būtų sulaukti, kada ir jis 
baigs aukštąją mokyklą.

Dėkoju

Nuoširdžiai dėkoju mane 
prisiminusiems ir atsiuntu-

■'nr TTT TTt >17 T7 V7 Vi't V? 7,-Į'

JIB

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS J

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-; 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-1 
sų užsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu — JIB LABO-“ 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB1’ 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont., Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė- Chim^o 
ir kitur.

>********a»-<»»»-»—-»-rrr—rrrrr rrrrrrrrfrr rrrrrrrrr<r>ni<>

1977-1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

į- Lapkričio 13, 20 ir 27.........................  $640.00
Vasario 5, 12. 19 ir 26...................................................... $669.00

{ Kovo 5.................................................................................... $716.00
Į Kovo 12. 19 ir 26................................................................$746.00
| Balandžio 2. 9. 16 ir 23  $746.00
L i

šie specialūs (charter) skridimai į Lietuvą yra ABC (Advanee Booking Charter) 
rūšies. Kainon Įskaitoma pilna kelionė Pan American Boeing 707 lėktu\u. pirmos klasės 
viešbučiai, pervežimai. JAV išvykimo mokesčiai ir grupės palydėjimas. Visi rezervuoti 
skridimai išvyksta iš New Yorko ir grįžta j New 7 orką.

Kelionė: 1 naktis Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Leningrade.

i s

i
SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: spalio 9-17 — $826.00, _ J naktis j

Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktvs Vilniuj. 1 naktis Maskvoj.
I_____________________ _______ _______________

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1,120.00 

— 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte 

ir 2 naktvs Londone.
L
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road

Newton, Ma. 02168 

(617)—969-1190

1

b AVA11 P AšT I S

Nepriklausoma
LIETUVA

jiformuoja saauylojus apie oasaulinius Ir lietuviškuosius w 
Įvykius, dtzla daug ir įdomių nuotraukų ir atvira: pasisuk* £jĮ 
e-»ie visus mūsų visuomeniniu; bei kultūrinius klausimus

S jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia 3 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem? 
■svarbia problema. t:
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų I* fa! 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbio bei idė’a. v* fal 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymas' 
— lietuvybės ir Lietuvos. £

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A d r e s a s :
7722 George Street. IaSalle. P.Q. HSP

SLA

IC4.

R
g

CANADAg
S____ _____ HNy Ni- N7 ’D’ T,' O N".’ -C'

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą caraavta lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau tuup SEPTYNIS MlLIUNUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalicš organizacij* — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, Dee, SUSIVIENIJIMAS neieško p«*ino, o teikia 
patarnavimus savitarpmėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse mHoro dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi- Kiekvienas 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikabngiausiaa 
apdraudsm duo $100.00 iki $1C.(MM).OC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudė — Ka_ 
dosrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią T ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metama. ‘

S1*A—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariama. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudoe mokestis $2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų ve’kijus, lr jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas mforcnadjaa, jeigu 
parašysite:
Ltthuantan Antante uf America
BT7 West 3Mb Street, New York, N.Y. lftdftl
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SVARBI INFORMACIJA ĘOSTONIŠKIAMS

zuoti jaunimas. Tačiau žygy 
je dalyvauti raginami visi— 
maži, jauni, viduramžiai, Rugsėjo 10 d. šv. Kazi- 
seni. Žygio tikslas—suburti miero bažnyčioje Brocktone 
kuo didesnj skaičių lietuvių, Kristina Baltaitė ir dr, Al- 
latvių, latvių ir estų prie girdas Adomonis sumainys

Bus lietuviška šeima Bostono lietuvių parama 

Vasario 16 gimnazijai

Vienintelė laisvajame pa
sauly tokia mokslo įstaiga— 
Vasario 16 gimnazija — 

žiedus. * šiuos mokslo metus pradėjo
Jaunoji Tufs universitete p 2^ d. Šiemet gim

i Linkolno paminklo Wa 
f shingtone, parodyti, kad
i mes esame jėga, j kurią mū- x : . inaziioie

Pabaltiečiu žygio už žmo- galu—2.5 dol., studentam— Į sų priešas negali nusispiauti. (studijuoja mediciną, o jau-- negu 
15 dtol. Komitetas
pins ir nakvynės V

gaus teises vietinis Bostono 
lietuvių komitetas jau susi 
formato iš sekančių asme 
nų: M. Žiaugra, pirm.; G.

daugiau mokinių 
negu pernai, nes iš Ameri'

tone užsakymu. 
Kadangi visi

pasirū- j Jei demonstracijoje daly. ™sls medicinos mokslus yra kos ir‘Kanad’os ko nau. 
/ ashing-į vaus tik keli šimtai ar net lba|ges Montrealio universi- j 2o moi(jnj„ 0 laukiama

f .iii. • _____ i_ix _ __ i* -lofon chm motu atlieka rvri- , . ---- *jtik ir vienas kitas tūkstantis į tete»° šiuo metu atlieka pri
n^caVvmai»— savo Pareig°s nebūsime j valomą praktiką Carney Ii- 

yiB j O + irvVin CTmntSr, i ĮfJOninAlP Bostone.Gavelis, vieepinn.; B. Ado-į, . ,-f- ,-x I atlikę. Šokių šventėn į Chi- [goninėje Bostone.,X. . v t...... ai., turi būti patvirtinti is anks-l * m

kelių ir iš Pietų Amerikos.
25 metai Bostone vei 

kia tai gimnazijai, šelpti bū.

DR. LAIMA ANTANAVIČIŪTĖ - ANTHANEY 

dantų gydytoja,

praneša, kad savo kabinetą atidaro 

2210 Massachusetts Avenue, 

('ambridge, Mass. 02140

MBTA važiuoti:
Ashmont - Harvard Line iki 
Harvard Square, iš ten
North Cambridge autobusu 
iki Rindge Avenue.

Priėmimo valandos:
pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 661-8442 
Nemu tel. 646-6271

mavičiūtė sekr.; V . Jurgėla L fcječiame Bostono lietu-! ca^ suvažiavo 12,000 lietu-Į Jaunosios motina Danutė h elis Nr. 120, kuriam vado-

vietams! Jau laikas, kad tie 
akiplėšos nuo mūsų susi-j

384
THE APOTHECARY

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

vas.
i šitokios pigios kelionės į 

Komitetas rūpinasi, kad! yyashingtoną parūpinimas 
kuo daugiau Bostono ir apy-! g komiteto- pareikalaus ne-; lauktų ne tik kovingų zo- 
linkių lietuvių Washingtono'mažai lėšų. Nėra kito būdojdžių, bet ir šiokio tokio 
demonstracijoje dalyvautų, j joms sutelkti kaip tik Jūsų i veiksmo. Partizanai aukojo 
Tuo tikslu užsakė autobusą, aukos. Norint nenorint to-! savo gyvybę. Iš mūsų tesrei- 
kuris išvyks is So. Bostono j dėl ir kreipiamės į visuome- ■ kalaujama tik vieno savait-
(Broadway ir E gatvių kam-1 ne prašvdami paremti ši di 
po) penktadienį, rugsėjo 23 : delį žygį. Aukas taip pat 
d., 9 vai. vak. Kelionė truks; siusti Keleivio adresu, če- 
apie 10 valandų. Autobusasjkius išrašyti ižd. Vytauto' 
iš Washingtono išvyks sek-! Jurgėlos vardu.

galio laiko ir kelių dešimti 
nių dolerių!

niai gyvena Montrealy. j surinkta ir gimnazijai pa- 
Sveikiname jaunavedžius1 >15s^a 9,450 dolerių. Kiek-

ir linkime jiems ilgu, laimin-' ™,na? būreb? na'7s moka 
dolerį per menesį ir tuo pri
sideda prie vieno mokinio 

laikymo.
Aukos ir toliau priima

mos Keleivio redakcijoje

Mirė M. Vidugirienė

Rugpiūčio 11 d. Beverly 
Shores, Indianoje, mirė Ma-
rija Vidugirienė, 77 m. am-1 gį GriežėsJurgelevičiaus 
žiaus. Ji paliko Westone,;

madieni, rugsėjo 25 d. ryte.;J Pabaltiečiu žygį už žmo-

Kartojame, kad registra
ciją atlikti ir aukas įteikti 
galite Keleivio įstaigoje.

Autobusu kelione į abu gaus teises pradėjo oigani- j Bostono vietinis komitetas jautą.

Mass., gyvenančius sūnų 
Viliamą, marčią Ireną ir a- 
nūkus Aušrą ir Vilių, ku
riems reiškiame gilią užuo-

nori prįminti, kad jums vaistu pagal receptus paruošimas yra 
mūsų svarbiausias patarnavimas, (todėl skambinkite mums. kai 
jūsų gydytojas išrašys jums hormonu ar kurių kitų .gydomųjų 
dalykų. Mūsų vaistinė skirta žmonėms .tarnauti, o ne tik pre
kėms pardavinėti. Nepamirškite, kad receptų išlaidos nurašo
mos nuo mokesčių. Vaistinės darbo valandos pirmadieniais-penk
tadieniais nuo9 vai. rvto ikiS vai. vakaro.

„Suvažiavę iš visų Atlan-’ Laišką pasirašė 34 asme- 
to kampų Puntuko stcvvk- nys.

Is Puntuko Atlanto rajo- los štabas, skautės ir skau-i 
no stovyklos gavome šitokį į tai siunčia Jums didelį glė-1 Nuoširdžiai dėkojame už 

1 laišką: bį skautiškų sveikinimų.“ sveikinimus.

Sveikino skautai

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

1VORCESTER, MASS. 
Tet SW 8*2868

/n yienintelė oficiali Įstei
gs Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
tario į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jot valdomas sritis- Čia kai-!
bama lietuviškai, netarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare
H ardu: ar e Co.

Saruiiaka* N. J. ALEKNA
SW EAST BBOAUWAT 
fcOUTV BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414)8

Ba&janiLi Mcore DaAal 
T'opi«ro« Sianoms

Stiklai Langams 
Vl*-'kle reikmenys narnami

Keikraenyo p i am kariama 
Visokia raležiea daiktai

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakarnio

P® DINIS 
METR1STA8

Valandos:
nuo 9 vsL ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

Meooooooooooeoooooooooeoooeeooiaeaocoeonoooooooooooe

ary'B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaisins, iipildome gydytojų re 
esptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką mistiną.
Bet. Emanuel L. Roeengard, B. S^ Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
Telefonai AN MOTI

Nse g vaL ryte iki 8 vrL vw išskyrus šventadienine Ir

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

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

Skambinkite

268 -4662
Įk^-e e r e f

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-T 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė
M##****#*#*##***#*#*#****##******

PETER MAKSVYTIS
A BriMer

«> 
i!

«9 Church C. Mlltou,
Atttsfcs visos pek— 
to ir projekts’itno darbus tt len
ko ir vfcrajs, gyvenamo namalr 
Manio pastatų, purei Jura reika
lavimą- Saukite visados iki S ve- 
landų vakaru.

Telefonas 698-8675

Mseaaaaaaaea****ssseassssaaaa*
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTŠ) 

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

jjirrfrrrrrr-r-rr-••■■■■■■■•■«■«»

Hueesaaa»aa»« e ***********
NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732
MO.--- .------------ff fff f f|j f f J, J J J J J

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistai

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanorns 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina —

$6. Paštu nesiunčiam?.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS 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 į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston' 
Savings Bank

ULMYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
440 We«l Broadw«y 
South Boston
9 AM to 3.30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
266-2500

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. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATSI
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
MINIMŲ PIRMASIS TO-

į MAS "LIETUVA BUDO“ 
galima gauti Lietuvos ope-i
re. „lirtė. Elzbieta. Karde-!JAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 
jų plokštei?. Kaina $6 00. Į LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paltu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS 480 PSL-

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NUO t- VAL. DiENOS IKI 6 VAL VAKARO

LIETU VISK I PI ETO S

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

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

"T " " , — ■,------- ■ ■ -------
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

«Mew***************************************************************

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce*ter, 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
tinis gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

B BOSTONO J LIETUVĄ 
ir lutus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas Ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuio- 
mintomi* kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 ▼ai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 raL ryto iki 2 yal. p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadmay 
So. Boston, Mass. 02127 

TaL 26&-006S
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