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A. GIEDRAITIS-GIEDRIUS 

MIRĖ RAŠYTOJAS IR PEDAGOGAS

Jis nepriklausomoje Lietuvoje ir išeivijoje dirbo pe

dagoginį darbą, redagavo vaikų laikraštėlius lr yra su

kūręs daugybę kūriniių mūsų mažiesiems.

1977 m. ragpiūčio 29 d. 
Worcestery, Mass., mirė ra* 
šytojas ir pedagogas Anta
nas Giedraitis-Giedrius, su
laukęs 85 metų amžiaus. «

Jis buvo girnas 1892 m. 
balandžio 4 d. Lukšių kai
me, Jurbarko valse., Rasei
nių apskr. Velionis mokėsi 
Jurbarke, nuo 1909 m. tar
navo Maskvoje, 1916 m. įsi
gijo mokytojo cenzą, moky
tojavo Voronežo lietuvių 
mergaičių gimnazijoje, o po 
Pirmojo pasaulinio karo grį
žęs i' Rusijos Lietuvon, bu
vo vienas Jurbarko Saulės 
progimnazijos kūrėjų, mo
kytojų ir kun laiką net di
rektorius.

Vėliau jis ilgą laiką buvo 
Raseinių ir šakių apskr. 
pradžios mokyklų inspekto. 
rius, Kauno apskr. tyriau, 
šia? inspektorius, o pasitrau
kęs i Vakarus, mokytojavo 
Vokietijos lietuvių mokyk
lose, redagavo vaikam laik
raštėlius, buvo Vasario 16 
gimnazijos direktorius.

Atvykęs į JAV, gyveno 
Worcestery iki mirties.

Antanas Giedrius yra vie
nas iš žymiausių ir produk- 
tingiausių lietuvių vaikų li
teratūros kūrėjų. Jis yra iš
leidęs bene 33 vaikams kny
gas — pasakų, eilėraščių ir 
vadovėlius. Dar nepriklau
somybės laikais jis yra reda
gavęs Įžymiuosius vaikams 
žurnalus Žibulėli ir Saulutę 
ir išleidęs daug originalių 
savo kūrinių. Paskirus da
lykus jis yra spausdinęs Ži- 
didy, Vaire, Švittimo Dar
buose ir kitur. Jo originalūs 
darbai yra vaikams pasa
kos, atsiminimai, apsaky
mai, lietuvi'ki papročiai, di. 
daktinė literatūra. Tai — 
Trys pasakos, Devynios pa
sakos, Keturios pasakos, Iš 
mokslo dienų. Gailutė, Kris
leliai, Šviesos rate, Dorių- 
kas. Pašnekos, Murklys ir 
dar ilga eilė kitų kūrinių.

Antanas Giedrius savo 
tėvynės dvasią ir jurbarkiš- 
kį lietuvišką žodyną atsine
šė, savo kūriniuose ir į Vo
kietiją, ir i Ameriką ir tų 
savo kalbinių bei stilistinių 
vertybių niekad nei-sižadė- 
jo, nors jo jaunieji skaityto, 
jai gal ir užmiršo ar jau ir 
niekad nebuvo girdėję tokių 
autoriaus lietuviškų žodžių. 
Antanas Giedraitis-Giedrius 
liko ištikimesnis savo tėvy
nei ir kalbai, negu svetur 
užaugę jaunosios kartos at
stovai, kartais to baltaplau
kio vaidilos ir nepajėgę su
prasti.

j Taigi šiandien su liūdesiu 
įgalime tarti, jog mirė vie- 
; nas ipaskutiniųjų senovės 
lietuvių — baltaplaukis vai
dila, svetimame krašte 
skambinusis kanklėmis kiek 
nustebusiems savo tautos 
vaikų vaikaičiams.

Velionis 1966 m. palaido
jo čia savo žmoną, taip pat 
vaikų literatūros kūlėją ir 
mokytoją Iliuminatą Vasi- 
liauskaitę-Giedraitienę, pa. 
liko dukrą Grožvydą Chica
goje, Danutę Australijoje, 
seserį Moniką ir brolį Dzidą 
Bostone ir daug kitų gimi- 

Į nių.

Visiems jiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Velionis (palaidotas rug
sėjo 1 d. Šv. Jono kapinėse 
Worchesteryje.

Litvinovas dalyvaus
pabaltiečiu žygy

Povilas Litvinovas, žymus 
sovietinio režimo disiden- 

! tas, bus vienas iš pagrindi- 
i nių kalbėtojų Pabaltiečiu 
žygyje už žmogaus teises 

! rugsėjo 24 d. Washingtone.

į P. Litvinovas yra buvusio 
į Stalino užsienio reikalų mi- 
.nisterio Maksimo M. Litvi- 
!novo vaikaitis. Jis 1968 m.
Į (protestavo Raudonojoj aikš.

• tėl prieš sovietų vykdytą 
; Čekoslovakijos užpuolimą,
, buvo nubaustas ketverių 
•metų ištrėmimu į Sibirą ir 
1974 apleido Sovietų Sąjun
gą.

P. Litvinovas yra žinomų 
disidentų Sacharovo, Solže- 
nicino ir Kovaliovo rėmėjas.

Pagrobė vokiečiu
pramonininką

Rugsėjo 5 d. V. Vokieti
jos stambus pramonininkas, 
valdžios patarėjas darbo ir 
ūkio reikalams dr. Hanns 
SchJeyer, 62 m., grįžo namo 
į Koelno priemiestį, lydimas 
apsaugos automobilio. Ke
lią pastojo vaikų vežimėlis. 
Kai Schleyerio ir jo apsau
gos automobiliai sustojo, 
teroristai iš kulkosvaidžio 
pradėjo šaudyt. Keturi sar
gybiniai žuivo, o Schleyeris 
buvo pagrobtas.

j Vokiečių laikraščiui Bild 
,Zeitung kažkas paskambi- 
Ino ir pranešė, kad dr. H. 
• Schleyeris šiandien bus nu- 
' žudytas, jei nebus paleistas 
' iš kalėjimo teroristas And- 
reas Baader ir kiti jo bend- 

1 rininkai.

Sudie, žavioji vasara, palikusi tiktai neblėstančius atsiminimus!

INŽ. ALEKSANDRO LAPŠIO

Rugsėjo 3 d. po sunkios ir? 
ilgos ligos Bostone mirė di
plomuotas inžinierius Alek. 
sandras Lapšys, buvęs jud
ras ir šviesios dvasios šios 
lietuvių kolonijos narys, 
jautriai atsiliepdavęs į visus 
Lietuvos politinius ir mūsų 
visuomenės kultūrinius rei
kalus, kone kiekviename 
renginyje sutinkamas ir sa
vo tautiečių didžiai mėgia
mas. Taigi ir vėl liko padi
dėjusi gąsdinanti tuštuma 
mūsų gyvenvietėje.

Aleksandras Lapšys buvo 
gimęs 1905 m. vasario 20 
d. Kukų kaime, Žeimelio 
valse., Šiaulių apskr. Ligi 
1914 m. Lapsiu šeima gyve- 

! no Rygoje, o vėliau — savo 
ūkyje Lietuvoje. I? devynių 
vaikų Aleksandras buvo 
jauniausias. Jo vyresnieji 

į broliai nepriklausomoj Lie- į 
įtuvoj taip pat ėjo aukštas; 
i pareigas.
’ , i

Aleksandras Lapšys Lie
tuvos Universitete baigė in
žinerijos mokslus, speciali
zuodamasis elektros inžine
rijos sintyje. Studjuodamas 
jis buvo Plieno vvrijos na
rys. Didelę praktikos dalį 
atliko prie Šventosios uosto 
projektavimo. Būdamas ka- 

I rininku, velionis ėjo parei- 
Į gas Karo butų valdyboje, 
Antrame skyriuje ir krašto 
elektrinių jėganių kontrolėj. 
Išvengęs 1941 metų trėmi
mų, iki 1944 m. jis tęsė Birš- 

j tono hidroelektrinės stoties 
J projekto vykdymą.

Pasmerkė sovietų AMŽINAI ATSISVEIKINOM IR POETĄ 

PETRĄ PILKĄ

Praeitą sekmadieni, rug- Valst. leidyklos sekretorius, 
kol 1944 m. pasitraukė į 
Austriją, iš ten į Vokietiją, 
o 1949 m. atvyko į JAV ir 

Mass. apsigyveno Bostone. Nuo 
mirė, 1953 m. čia dirbo Lietuvių 

į Enciklopedijos leidykloje.

"psichiatriją“
I

Šiandien niekam nėra pa. 
slaptis, kad Sovietų S-goje 
sveikus politinius kalinius 
kiša i psichiatrines ligoni- 

; nes ir ten juos ”efrdo“ taip, 
'kad jie prisipažintų kalti 
tuo, kuo žvalgybos kaltina-

i mL
Ii ■ . -•
i šiomis dienomis Hava
juose posėdžiavo tarptauti
nis psichiatių kongresas, 
kuriame dalyvavo apie 4000 

i psichiatrų ii 63 valstybių.
I

Ta proga ten susirinko ir 
Pasaulio psichiatrų sąjun
gos generalinė taryba, ku
rioje kiekviena valstybė tu
ri savo atstovus. Taryba 121 
balsu prieš 66 priėmė JAV 
atstovų pasiūlymą pasmerk- 

! ti psichiatrijos piktnaudoji

ir sunkios ligos užkluptas, 
jis pajėgė atsitiesti ir čia 
dirbo savo profesijos dar
bą. Nuo 1951 m. jis priklau
sė ALIAS Bostono skyriui, 
kur ėjo įvairias pareigas. 
Velionis taip pat priklausė 
American Lighting Insti
tute, Nėw England Engi- 
neering Co., ir buvo Mass. 
valstijos regstruotas prafe- 
sionalas inžinierius. Jis dir
bo čia ir prie kra-to apsau
gos projektų, pav., Dew 
Line, Mid-Canada Line ir 
kitose nuo atominių puoli
mų apsaugotose centrinėse.

Be to, jis veikė ir Lietu
vių Bendruomenėje, PLIAS,' 
L. Piliečių draugijoe ir rė
mė kitas patriotines organi. 
zacijas.

j 1944 m. ragsėjo mėnesį 

1 pasitraukęs į Vakarus, gy- 
į veno Erfurte, Hanau ir eilė. j 
je kitų tremtinių lagerių. 
1949 m. atvykęs į JAV, nors '

sėjo 4 d., Bostono lietuvių 
koloniją sukratė visai ne. 
tikėta ir skaudi žinia, kad 
tos dienos lytą čia,
General ligoninėje 
poetas Petras Piką.

Tiesą sakant, čia beveik ; 
niekas iš pašaliečų ir neži
nojo, kad jis jau kuris laikas į 
serga, neįveikiamo plaučių 
vėžio graužiamas. Nežinojo
me ir mes net iki paskutinės i 
valandos. Visi tepažinome 
Petrą Pilką — tiktai tylų ir' 
nuo visuomenės erzelio pa
sitraukusį žmogų, o kartu 
ir draugiką, jautros širdies 
ir šviesios minties kūrėją. 
Seniai ir ramiai gyvenantį 
So. Bostono Thomas Park

mą politiniams tikslams, ne-' kalnelyje, gražiausiame ta- 
nurodant, kame taip daro- me rajone baltuojančiame 

name, po kuro langais ošia 
vešlių lapų medžiai, žydi 
įvairiaspalvės gėlės, o to
liau, kiek nuo pakriaušės 
akys aprėpia — tyvuliuoja 
mėlyna salelių pribarstyta 
jūros įlanka. Atrodė, jeg 
tiktai šiam tyliajam poetui 
čia ir atrinkta iseiviškojo Ii. 
kimo užuovėja, kuria viena 
jis ir džaugėsi, jokių kitų 
materialinių gėrybių ne- 

! trokšdamas.

ma.

Britanijos psichiatrai įne
šė papildymą. Jų rezoliuci
joje aiškiai minima Sovietų 
Sąjunga. Ir tas papildymas 
priimtas 90 balsų prieš 88.
.. "Sovietų atstovas dr. JSdu- 
ardas Babįjanas visaip įro
dinėjo, kad tie kaltinimai 
nėra pagi-įsti, bet dauguma 
tuo nepatikėjo.

Netenka milionų 
dėl šmugelio

j Bet velionis senų jaunys- i 
į tės draugų prisimenamas ne j 
toks jau vienišas — daug

Valstijos mokesčiai eiga-j linksmesnis, nevengęs pra 
retėms labai įvairuoja—nuo; mogos ir net aštresnio ko- i 
2 centų pakeliui N. Caroli-1 vingo žodžio. Kaip visada’ 
noje iki 23 centų Nevv Yor-5 žmogaus pavasaryje.. Jis f 
ko mieste. Tas labai skati- tok? dar buvo ir Bostone per | 
na šmugelninkus slaptai pirmąjį rašytojų suvažiavi- 
vežti cigaretes i? vienos mą ir vėliau. Tik paskui nu 
valstijos į kitą. Aišku, dau- tilo ir nuliūdo
giausia vežama iš N. Caroli 
nos, Virginijos ir kitų taba

Poetas Petras Pilka buvo j
, , 7. I gimęs 19O» m. rugpiucio 1 ;ko rajonų, kur mokestis ma. d Ga|ų viensėdy Balninkų! 

zesms. valse., Ukmergės apskrity.:
1939 m. baigęs Ukmergės; 
gimnaziją, liki 1934 ir. stu-1 
dijavo V.D.U. humanitari-l 
nių mokslų fakultete litera 

! turą, vėliau tarnavo Aukš

Sakoma, kad New Yorko 
valstijon slaptai įvežama 
ketvirtis visų ten parduoda
mų cigarečių, o New Yorko 
miestan — net pusė.

Velionis ragsėjo 6 d. buvo 
pašarvotas Caspero šerme
ninėje, kur 7 vai. vak. įvyko 
paskutinis atsisveikinimas, 
o rugsėjo 7 d. rytą iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios į 
palydėtas i Naujosios Kai-; 
va rijo? kapines.

Velionis inž. A. Lapšys 
paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Juoze Lapšienė-Ja- j 
tulytę. sūnų inžinierių ir jau-Į 
ną poetą Algi ir kitų artimų-; 
jų visiems jiem reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą

Rumunijos kovotojai dėl 
žmogaus teisių per pastaruo
sius šešis mėnesius beveik 
visiškai nutildyti. Suglam
žytas ir sąjūdžio vadas no- 
velistas Paul Goma, kuriam 
valdžia davė tarnybą vals
tybinėj bibliotekoj ir šeimai 
naują tūtą. tik be telefo
no. . Dabar ir jis tyli...

j tojoje karo mokykloj?, buvo
Tik New Yorke per metus 

šmugelninkai parduoda apie 
480 mil. pakelių, uždirb
dami milionus dolerių, o kai 
kuriose kitose valstijose te'atleisti Lancę 
biznis siekia bilionus, kurie1 
nusrėbiami nuo valstybės 
iždo.

Senatoriai ragina

/ Jupiterį skrenda 
antras erdvėlaivis

Prieš dvi savaites iš Cape 
Canaveral bazės iškilo į 
erdvę Voyrager II, kuris 
skranda į tolimas planetas 
Jupiteri Saturną, o praei
tą pirmadienį tuo pat tikslu 
pasiųstas į erdves kita? erd- 
vėlavi? — Voyager I, kuris 
pralenk? Voyager II.

Juose esantieji įvairūs, 
instrumentai rinks moksli
nes žinias ir jas persiųs i Že
mę. Tikimasi gauti ir iš ar
čiau padarytu Jupiterio ir 
Saturno nuotraukų.

Prez. Carteris svarbiom 
biudžeto įstaigos vir-ininko 
pareigom paskvetė buvusį 
bankininką Bertą Lancę. 
Dėl jo paskyrimo kilo dide
lių ginčų. Sakoma, kad Lan. 
ce nebuvęs padorus banki-Į 
ninkas, padaręs neleistinų ’ 
veiksmų.

Paskutinuoju metu net, 
du įžymūs senatoriai — de-1 
mokratas Ribicoff ir respub- i 
likonas Charles Percy —ra. Į 
gina prez. Carterj pasiūlyti! 
Lancei atsistatvdinti.

Nuo šio* savaitės Kana
dos keliuose įvedami atstu
mo ir greičio matavimai ki-, 
lometrais. Taip norima pa 
daryti ir JAV-se.

Pirmieji Petro Pilko? po
ezijos kūriniai pasirodė 
1932 m. Jis bendradarbiavo 
Lietuvos Žiniose, Kultūroje, 
o išeivijoje spausdino savo 
darbus kone visuose čio
nykščiuose mūsų literatūros 
almanachuose. Atskiromis 
knygomis yra išleidęs eilė
raščiu rinkinius: Penki 
fragmentai (1936). Dienų 
griuvimas (1937), Parduo
ta? vardas (1938), Žalioji 
primadona (1939), Žvaigž
džiu jieškojimas (1950) ir 
jaunimui Žvirbliai inkilė
liuose (1952).

Jis savo rinkinius išleis
davo labai mažais tiražais 
— vos ,po 190 egzempliorių, 
kai kada pažymėdamas, 
kad knyga nepardavinėja
ma. Dėl to ir poezijo? mė
gėjų liko mažiau pastebė
tas. negu kiti jo bendraam-
v • • -tziai.

Petras Pilka yra nepri
klausomos Lietuvos augin
tinis, tad ir jo poezijoi gyva 
anų laisvės dienų siela — 
kaimo gamta, jaunystės sva
jos, gyvenimo trapumas, ty
li kančia. O išeivijoje — ne- 
nu: .aldomas prarastos tė- 
vy\ės ilgesvs, nuo'irdžiau- 
šiai išsakytas kad ir šiuose 
posmuose:

Jei kas šiandie prakalbėtų: 
Ryloj grišim į namus — 
Sausos ša ko? pražydėtų 
Šitą rudenį prie: mus.

O naktis, iš Paukščių kelio 
Prisirinkusi perlų, 
Išbarstytų mūsų kelią 
Ligi Baltijos krantų.

Ir prie kapo kunigaikščių, 
Ties sraunios Neries krantu 
Verktų akmenys ant aikš

čių
Su mum i? kartu.

Jei kas iandie pasakytų: 
Rytoj grįžtam į namus — 
Auksu debesys čia lytų,
O ne rudenio lietus.

De ja. poetą? Petrą? Pilka, 
kaip ir daugelis kitų jo ben
drakeleivių kūrėjų, sugrįžo 
ne i tą Tėvynę. Visi jie su 
gėla širdyje nužengė į Am
žinąją...

Velionis rugsėjo 6 d. bu
vo palaidotas Wood Lane 
kapinėse. Everett, Mass.. pa
likęs liūdinčias žmoną Emi
liją, dukrą Luaną ir vaikaitę 
Lisą.

Visiems poete artimie
siems ir Lietuvių Rašytojų 
draugijai reiškiame giliau
sią užuojautą.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RUGSĖJO PROGA

Kiekvienerių metų rugsėjo mėnuo yra skelbiamas 
Lietuvių Bendruomenės mėnesiu. Tokio vaido yra ir šių 
metų rugsėjis, kurio- dienom, rodos, reikėtų ne tik garsiau 
kalbėti apie Lietuvių Bendruomenės idealus, bet ir pri
siekti, ką nors lietuviškajai išeivijai didžiai reikšmingo 
Įvykdyti. Kad tokia proga bent vienas mūsų žodis „stotų- 
si kūnu“...

Mes puikiai suprantame ir didžiai vertiname JAV 
LB Krašto valdybos entuziastų ir optimistų gerus norus 
ir gerą valią, kurią jie ir šiemet išsako redakcijoms iš
siuntinėtame specialiame rugsėjiniame rašte. Jie mus 
prašo pagalbos, ragina priminti visuomenei Lietuvių 
Chartoje minimas tautines, šeimynines bei bendruome
nines pareigas ir net pirštu jai parodyti tas vertybes, ku
rių reikia siekti.

Tikrai, net graudu...

Bet, deja, toji mūsų visuomenė, geriausiai pati ži
nodama bendruomenines pareigas, ne tik šalinasi nuo 
bendros veiklos, bet dar tą bendimomenę griauna, dekla
muodama tautines pareigas, girdimai ir regimai nutaus
ta, o vykdydama „šeimynines pareigas“ — kuria mišrias 
šeimas ir gimdo kitataučius...

Visi žino LB rašte pabrėžiamą tiesą, kad — „litua
nistinės mokyklos — išeivijos ateities užtikrinimo ga
rantija“, bet kaip ten dar beryškintume tų mokyklų tau-

(kaip jis norėtų nusikratyti kunigystes, kiek dėl to jau pri- išleido mimiografuotą pra-J 
sikamavęs, tačiau vis negalįs pasirįžti! Ir motyvavo rezig- ne.dmą, skirtą kongreso na- 
nuojančiai: „Dabar jau per vėlu. Kaip gyvenimas stums, riams, pavadintą „Report to Į 
taip eisiu“ (170 p.). i the Congress of United Sta.

j tes cn Implementation of 
Ir kai tokį gyvenimo stumties kelią viename rašinyje, the Finai Act of the Confe-

su skausmu apibūdinau, kaip liūdną žmogaus laužymą bol-rence on Security and Co 
ševikinėje sistemoje, tartum smegenų plovimo reiškinį, 
idėjų bei vertybių degredaciją ir jau sukulto puodo dar 
tolesnį trupinimą į miltus, — pasirodo, poeto svainis, atsi
minimų autorės vyras p. Slavėnas, tuo pasipiktino ir Aus
tralijos „Mūsų pastoges
kavo. Gaila, neturėjau laimės tos kontrakritikos ištisai i

operation in Europe: Fin 
dings and Recommenda- 
tions Two Years After Hel
sinki“

laikraštyje man aštrokai repli-’ bai!\ose dietose pi i-
.„imės tos kontrakritikos ištisai! raena™ P«^pauda Lietu- 

paskaityti, bet memuaruose idėta ios kondensuota santrau-j ma
ka su išvadomis. Ir tai yra pats aštriausias pasisakymas
visoje knygoje prieš mane vienintelį, taip „išsiskiriančiai“ 
nepalankų ir kiaurai klaidingą Putino likimo ir jo kelio 
linkmės aiškintoją.

Išbarė mano „kurpalį“.

kyklos Vilniuje už bažny
čios lankymą, Vatikano ra
dijo klausymą. Tap pat lei
diny supažindinama su Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika.

Nepatikau svainiui. Girdi, tą Putino laišką aš teskaitęs Į gu^aT^rašais
„apgraibomis“. Mano interpretacija buvusi „sauvališka“, ' 
išvados „akrobatiškos“, mano aiškinimo medžiaga „imta
iš sovietinių šaltinių“. O be to, aš pretenduojąs daryti „ne
klystamas išvadas pagal savo kurpalį“ ir „ignoruojąs Lie
tuvos dabartinę tikrovę“^ (401 p.)...

I
Žmonija, deja, dar nėra patyrusi, kad šaunusis Putino ’ 

svainis būtų atlikęs ir mums paskelbęs daug studijų apie! 
dabartinės Lietuvos tikrovę ir šiuo atžvilgiu virtęs išpru-Į 
susiu autoritetu. Tuo tarpu bolševizmo ir kultūrbolševizmo 
plėtotę Lietuvoje aš esu stebėjęs ir aprašinėjęs jau nuo 
prieškarinių laikų ir po to kone pastoviai sekęs toliau ligi 
pastarųjų metų, rašęs ne vieną šimtą straipsžfių ir viešumai

žmonių, kuriu Sbvietų Są
junga nei‘ leidžia išražiuo- 
ti pas savuosius i JAV. įdė
tos Amerikos Lietuvių Ta- 

Į rybos ir kitų nusiųstos pa

tinę vertę ar mokytojų pasiaukojimą, — vos trečdalis paruošęs keletą knygų tais klausimais. Taigi prielaida, kad 
čionykštės išeivijos vaikų lituanistines mokyklas lanko,

vardės.

Remia jaunimo žygį 

į Washingtoną

Bendras Pabaltiečių Ko
mitetas Wa?hingtone, kurio 
■pirmininkas yra dr. K. Bo
belis, vieną posėdį paskyrė

aš ignoruoju dabartinę Lietuvos tikrovę ir todėl nesu kva
lifikuotas teisingai įvertinti Putino gyvenimo ir laikysenos 

Į sąlygų, nieko daugiau neparodo, kaip tik retai prezentingą
1 svainio drąsą ir užsispyrimą „temptis prie išvadų pagal j Genys, kuris, pavaduoda- 

Neabejotinai nuoširdžiai ir su rūpesčiu veide LB 1 savo kurpalį“. | mas dr. K. Bobelį, tam kc-
valdybos atstovai prašo raginti visuomene remti kultu- J ! mietui pirmininkauja. Bu
rinę‘jaunimo veiklą, lietuvi ką spausdintą žodį, bei lie-! Savaime aišku, kad mes tą sudėtingą, kartais mįslingą! vo atvykęs ir Viktoras Na- 
tuvį rašytoją ir aplamai kūrėją, bet ir visa tai yra jau' sovietinės Lietuvos gyvenimą ir jos žmonių^žingsnius tega-
senos istorinės pastangos, kasmet užauginančios vis lie 
sesnį derlių.

ir jau net atsiranda balsų, norinčių tų mokyklų „amžių* 
sutrumpinti.

lime sekti vien iš tolo ir pagal fragmentus. Tad būtų keista 
ir naivu, jei kas pretenduotume jį tobulai pažįstą ir skubė
tume su „neklystamom išvadom“. Štai ir poeto svainis, 
tarkim, geresnis žinovas, turėjo griebtis tik kapojančių 

širdį visus tuos gražiuosius ir teisinguosius žodžius, ku- i kategoriškų teigimų ir nieko neįrodė. Ir jei aš savo anks- 
1-iuos mes jai bename i kairiąją ir dešiniąją ausi ir norėtų I tyvesnius samprotavimus dėl Putino norėčiau daug geriau
įžiūrėti visas tas tautines ir kultūrines vertvbes, kurias Pagrįsti, gal turėčiau vėl rašyti naują 500 puslapių knygą 

— dar vieną „Dialogą su lietuviais“ apie Lietuvą, dar kitas 
„Versmes ir verpetus“, dar papildomas „Paguodas“, „Lau 
mių juostas“ ar „Bastūno maištą“.

O, jeigu ta vadinamoji „visuomenė** tikrai priimtų į

kišame jai tiesiai po nosimi!.. O, jeigu!..

Ji būtų sukaupusi dešimties milionų dolerių fondą, 
įsteigusi bendi-uomeninę meno ir mokslo veikalų leidyk
lą, įkūrusi ir išlaikiusi profesionalų teatrą, pastačiusi 
lietuviško archyvo rūmus, apdovanojusi stipendijomis 
jaunus lietuvius mokslininkus ir menininkus...

O, ta patriotinė ir šneki lietuvių visuomenė!

ALTOS INFORMACIJA
Lankėti Antibolševikinių t Padėtis Lietuvoj reikalauja

tautų bloko pirmininkas

Dr. Anathole W. Bedry,
Deja, ji jau nebėra anas UNEROS marginiuoseĮ Antiboiševikinio tautų blo- 

ko pirmininkas, atvykęs is

genocido konvencijos

Šitokia antrašte Congres- 
sional Record rugpiūčio 5 d. 
išspausdino senatoriaus W.

JAV LB tarybos nutarimai
JAV Lietuvių Bendruo

menės VllI-ji taryba birže
lio 19 d. posėdžiavo Cleve- 

; landė. Svarbesnieji jos nu
tarimai yra tckie:

įpareigojamos pranešti litu. 
anistinio švietimo vajaus 
rezultatus JAV LB švietimo 
tarybai.

o

aptarti Jaunimo žygiui į 
Washin<rtoną.

Posėdžiui vadovavo dr. J.

kas. Jaunimo žygio į Wa- 
$I(n<gtona pirmininkas, ku
ris plačiai painformavo apie 
demonstraciias ir vvdoma
organizacin i zdai bą.

Bendro Pabaltiečių Ko
miteto nariai tam žygiui 
/•tai pritarė, pažadėdami 
savo tautybių paramą.

Posėdy dalyvavo ir kiti 
lietuviu jaunimo -veikėjai: 
B. Zdanytė, J. Vaičiulaitė.

Domisi informacijomis 

apie Lietuvą

Mihvaukee Electric Tool

• JAV LB taryba, išklau
siusi JAV LB švietimo ko
misijos pranešimą, konstan- 
tuojantį mokinių skaičiaus 
mažėjimą lituanistinėse mo- 
k.iklose, pabrėžia, kad litu
anistinis švietimas ir tauti
nis auklėjimas turi būti vi
sos išeivijos pagrindinis rū
pestis; LB taryba nutaria 
Įpareigoti LB krašto valdy
bą kreiptis ne tik į pačias 
mokyklas, tėvus ir tėvų ko
mitetus, bet ir lietuvių para. 
pijąs, spaudą, organizacijas 
ir ypačiai į Lietuvių Bend
ruomenės apylinkes, apy
gardas ir kitus LB vienetus, 
prašydama juos aktyviai 
dalyvauti lituanistinio Avie. 
timo išlaikyme.

• JAV LB taryba prašo 
LB apylinkes savo ribose 
suregistruoti visus lietuvių 
kilmės vaikus, nelankančius 
lituanistinių mokyklų, ir 
duomenis pranešti LB apy
gardos valdybai iki iki se
kančių mokslo metų pra
džios.

• LB apylinkių valdybų 
pareigūnus su bendradar
biais aplankyti visas apylin
kės lietuvių šeimas, kuriui 
vaikai nelanko lituanistinių- 
mokyklų, paraginti leisti sa-1 
vo vaikus į lituanistines mo- * 
kvklas ir duomenis pranešti 
savo LB apygardos valdy
bai.

• LB apygardų valdybos
jooooooooooooeoooooooooooc

PABALTIEČIŲ ŽYGIS

UŽ MOGAUS TEISES 

Kam tas žygis ruošiamas?

• Kultūrinio palikimo iš
laikymas yra labai svarbus. 
Universitetuose ir viešose 
bibliotekose sutelkta me
džiaga gali dė! per mažo 
naudojimo su laiku atsidur. 
ti pavojuje. Privačioms ko
lekcijoms taip pat yra su
naikinimo grėsmė. Tad JAV 
LB kultūros tarvba vra ipa- 
reigojama kreiptis į Lietu
vių Fondą, kad bent porą 
metų būtų skirtos didesnės 
sumos archyvams sutvarkyti 
ir išsaugoti.

o

• JAV LB taiyba nutaria 
pravesti JAV LB atstovų į 
1978 m. PLB seimą rinki
mus korespondenciniu būdu 
ir Įpareigoja JAV LB tary
bos įprezidiumą juos vykdy
ti šia tvarka:

a) Prezidiumas atsiklausia 
visų 81 JAV LB taiybos na. 
rių ir visų 68 JAV LB apy
linkių pirmininkų, kurie iš 
jų sutinka kandidatuoti į 
PLB seime atstovus.

b) Visi JAV LB tarybos 
nariai ir visi JAV LB apy
linkių pirmininkai iš kandi
datų sąra o išrenka 45 at
stovus į 1978 m. PLB seimą. 
Likusieji kandidatai tampa 
antrinnkais.

c) Prezidiumas įpareigo
tas šiuos atstovų rinkimus 
pravesti iki 1978 m. sausio 
31 d.

leooooeooocsoMesoeosceaear'

didele dalimi priklausys 
nuo demonstrantų skaičiaus. 
Todėl visi kviečiami .jame 
dalyvauti. Kas negali pats 
dalyvauti, prašomas para
ginti kitus.. Prašome ir auka 

demonstraciją paremtu, 
nes žygiui išlaidų bus ne
mažai.

PŽŽT egzekutyvinis 
komitetas

Corp. vardu į Altos centrą 
atėjo prašomas atsiųsti in
formacijų apie Lietuvą. Bu
vo nusiųsti leidiniai „Lithu-

reiškinį, senato posėdy. Se. ania“ ir ”Ba,tic State5“ 
natorius pažymėjo, kad jam J D. Martinkus, motelio sa. 
daro nepaprastą įspūdį lie- Į vininkas. Sunrise Beach, 

sutrumpintai vadinamam į tuvių tautos ryžtas išsaugoti i Mo., siekdamas savo sve- 
ABN, pavyko pasiųsti savo J laimes?-* • 4 - ~ • ~ ** ’ • čius aprūpinti medžiaga a- 
korespondentą į Belgrade _ . . . i įVe Lietuva, iš Altcs centro

New Yorko į Chicagą, ap-iProxmire (dem. Wisc.) pa
laukė Amerikos Lietuvių 
Tarybos būstinę. Jis pain
formavo, kad jų sąjūdžiui,

bėgiojantis išgąsdintas lagerinis žemaičio ar dzūko- ske
letas, dar gyvas silke, sojos pupelėmis ir paskutiniuoju 
prarastos, tėvynės cro gurkšniu. Šiandieninė mūsų „Vi
suomenė“ jau yra riebus, sotus ir dolerių migyje kriuk
sintis tingus gyvis, kuris nieko nebijo, jau nebenori lie
tuviškų kruopų patiekalo, o nuo anų apdainuotų rūtų, 
mėtų ir lelijėlių kvapo tiktai garsiai čiaudi....

; vykusius 'pasitarimus, ir ko- 
Na, gal mes ir per daug neigiamai nukalbėjome? ; respondentas galėjo sekti

Taigi — tegul mus bent paguodžia Bendruomenės Rug-1 pasitarimų eigą.

ABN sąjūdžiui priklauso 
34 tautybių, ir jų kongresas 
aukiamas spalio- 22-23 d. 

Sheraton viešbuty, Chicago- 
je.

j Dr. Bedriv Altoje turėjo 
pasikalbėjimą su dr. K. Bo
beliu. pareikšdamas norą, 
kad dr. K. Bobelis pirminin
kautų tame antibolševikinių 
tautų kongrese.

sejis:

Putinas visaip tebežydi

/

BRONYS RAILA

(Tęsinys)
{domi kontroversinė asmenybė 
Kad nelikti prie sukulto puodo...

Bet kai buvo paskelbtas pirmasis po karo Putino laiš
kas seseriai, kviečiąs ją iš „tremties“ grįžti į tėvynę ir ta 
proga pateikęs kai kuriuos grįžimo prasmės motyvus — tai Į garfauojama Lietuvių-uk- 
toksai laiškas ir jo motyvai, tegu tautiniu atžvilgiu savaip Į rainiečių draugija, nes abi 
reikšmingi, vis dėto man darė nesmagaus Įspūdžio. O tada, I tauta« jungia istorinė ura ei-
prisiminęs to meto (1947 m.) desperatiškas laisvės kovas

Primindamas okupantų 
boLeivikų įvykdytus masi
nius trėmimus į Sibirą ir ma
sinius žudymus, šen. Prox- 
mirė savo kalboje pabrėžė: 
'Atėjo laikas, kad mes pa

užsisakė didesni 
dinio „Lithuania**

kieki lei-

Ruošiamasi suvažiavimui

Amerikos Lietuvių Tary-
reikštume griežtą pasiprie- J bos centras ir skyriai ruo -ia 
šinimą tam genocidui“. Jis 
ragino JAV greičiau ratifi
kuoti genocido konvenciją.

Radijo žodis pavergtiesiem;

Kongresmanas Edv. J. 
Derwinski savo kalboje at- 

, . , ■ stovu rūmuose pasidžiaugė,
Dr. Anathole Bedriy, kur- ka(į nakčia į rugpiūčio 4 d. 

sai yra ukrainietis, pareiškė ■ buvo pravertas nutarimas, 
pageidavimą, kad būtų or- j kuriuo giriamos lėšos Ra

dio Free Europe ir Radio

Egzekutyvinis komitetas 
pabrėžia, kad žygis kuris 
įvyks Washingtone rugsėjo 
24 d., yra ruošiamas ne 
mums, lietuviams, latviams 

i ir estams, gyvenantiems iš- 
eiivijoje, bet mūsų paverg
tiesiems broliams už geleži-1 
nės uždangos. Turint tą į 
tikslą omenyje, visiems tu-Į

VI LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Lietuviu Bend.
retu būti aišku, kad žygj0 i ruomenės Bortono apygar 
proįrama pirmoje vietoje I .do.s Pe1tuvn! D_lena oslals, 

yra taikoma Washingtono
me

tais įvyks rugsėjo 18 d. Mai. 
ronio Parke, Shrewsbury, 
Ma., prie Worcerterio. Pra
džia 12:30 vai.

Programoje yra numatyta 
Brocktono lietuvių parapi
jos choro dainos, vadovau
jant komp. Juliui Gaideliui, 
Onos Ivaškienės ir Worces- 
terio tautinių šokiai, sporto 
žaidynės ir Gemos Duobai- 
tės-Phillips meno paroda.

Worcerterio LB apylinkės 
šeimininkės visus pavarins 
skaniais valgiais, veiks ba
ras, bus galima išbandvti sa
vo laimę ir kitose pramogo
se.

Ši šventė kasmet sutrau
kia minias jaunu ir senų iš 
arti ir toli. čia visi turi pro
gos susitikti seniai matytus 
bičiulius ir užmegzti naujas 
pažintis jaukioje Maironio 
Parko aplinkoje.

P. J.

spaudai ir Washingto-no po
litiniams vadams.

žygio rengėjai yra nema
žai šią vasarą apkeliavę po 
Ameriką, aiškindami pa'bal. 
t iečių kolonijoms žygio tiks
lus. I? ne vieno klausytojo 
mūsų žygio ambasadoriams 
teko išgirsti skeptišką: „O 
kas man ten bus įdomaus?“

Pabrėžiame, kad mūsų 
tikslas nėra suorganizuoti 
turistų ekskursiją, o sukurti 
rimtą politinį momentą, ku
ris turėtų Įtakos politinės jė
gos centrams, žodžiu, šis žy
gis nėra pramoginis (nors ir 
tam bus laiko Washingto- 
nan vykstantiems). Kiekvie
nas lietuvis, .jeigu jam rūpi 
dabartinė padėtis Lietuvoje 
ir jeigu dabartinė santvarka 
iam nepriimtina, turėtų 
jausti 'pareigą živgyje daly
vauti. Praleisti tiesiog auk
sinę progą iškelti Pabaltijo 
pavergimo klausimą tada, 
kai žmogaus teisės yra šių 
dienų mada ir kai Helsinkio 
sutartis bus nagrinėjama 
spaudoje, būtų tragiška.

si suvažiavimui, kuris Įvyks 
spalio 8 d. Sheraton Tower, 
9333 South Cicero, Chica
goje, III.

Altos centro būstinė

Amerikos Lietuvių Tary
bos centro sava būstinė, 
2606 West 63rd St., Chica
goje, jau baigta remontuoti. 
Dabar baigiama tvarkyti 
biblioteka ir archvvai, ku- 
rių per 36 metus yra gausiai 
prisirinkę.Liberty. Pabrėždamas šių 

institucijų svarbą, Derwins- 
kis pasirūpino, kad Congres- 
sional Record perspausdintų į 
Chicago Tribūne straipsnį: 
„Radijo bangos pralaužia 

Besirengdama Washing- į geležinę uždangą 
tone laikyti paskaitą JAV

tis ir bendros laisvės kovosĮ j • • •
tėvynėje, nemokėjau ir nenorėjau kitaip pažiūrėti Į Putino Įuzdav,n,ai- 
motyvus, kaip. tarkim, žymantiškai — ne iš prisitaikėlių iri ,t| akademikam
kapituliantų, bet iš laisvės kovotojų pozicijos.

Tas kvietimo laiškas ištisai paskelbtas šioje knygoje 
(396-98 p.), ir jis, deja, man nei šiandien daug geriau neat
rodo. Ypač jo antroji dalis, kur sesuo raginama grįžti tėvy
nėn ir ”... dirbti tai, ko reikalauja gyvenamasis momentas. 
Kitaip gyvenimas nuriedės savu keliu, o mes taip ir liksime 
prie sukulto puodo“... Nesistebėjau ir dabar nesistebiu 
tomis mintimis, neš jos buvo būdingos Putinui nuo pat 
jaunystės. Juk tai savaip panašios mintys į tas, kurias jis

universitetų moterų sąjun
gos susirinkime, Vytė Eva 
Migonis paiprašė iš ALTos 
atsiųsti 50 egz. brošiūros 
„Lithuania“, kuri jai pada
riusi labai gerą įspūdį ir no
rinti paskleisti ją tarp ame-

dar 1918 metais iš Šveicarijos dėstė laiške Vaižgantui — rikiečių akademikių.

Lietuvos reikalai kongreso 
studijose

Wa«4iingtone sudarytoji 
Europos saugumo ir bend
radarbiavimo reikalams ko
misija, pravedusi plačius 
apklausinėjimus ir tyrimus,

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

d ynas, V. Baravykas, nauja 
laida, anie 3L000 žodžių 
590 ps’. kaii.a &.0O.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir šlapobersk’e, apie 
27.000 žodžių 511 pal., kai-’ 
na $8.00. Žygio sėkmė ar nesėkmė kaina $8.00.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 
Orintait5s parašytas roma
nas Erelių kuorai, 384 psl.,
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jiems jau išvykus. O ir pati Izraelio valstybė aplamai Lie
tuvoj turi daug simpatijų.

LIETUVIŲ MENO 

GALERIJA MAINĖJE

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvo*!

SENOS VILTYS IR NAUJI DVELKIMAI 

NŪDIENĖJ LIETUVOJ

EITANAS FINKELŠTEINAS

(Tęsinys iš praeito numerio)

LIETUVOS LIETUVINIMAS? x

Pagrindinė Lietuvos gyventojų masė per dvi dešimtis 
pastarųjų metų dėjo viltis į palaipsni, bet nenukrypstantį 
krašto lietuvėj imą. Tas procesas vyksta trimis kryptimis: 
vadovaujančio ir administracinio aparato lietuvinimas, tau
tinės kultūros vystymas ir priaugančios kartos auklėjimas 
tautinėj dvasioj. Žiūrint formaliai, visomis trimis krypti
mis pastaraisiais metais pasiekta įspūdingų laimėjimų.f

Tačiau tas lietuvėj imo procesas vyko su centrinės val-

Pažymėtina, kad emigracija pastaraisiais metais tapo 
itin svarbiu visuomeninio gyvenimo elementu. Dalis norė
jusių emigruoti jau pasinaudojo Izraelio vizomis. Keli šim
tai šeimų siekia leidimų išvykti tiesiog į Kanadą ar JAV.
Tačiau būtų klaida manyti, kad bent keik žymesnis kiekis 
lietuvių siektų visiškai ir negrįžtamai palikti gimtąjį kraštą.
Jokiu būdu ne. Didžiausia lietuvių dauguma, gal išskyrus 
tik privilegijuotąjį elitą, geidžia iki 1940 metų buvusios
padėties atstatymo, kada kas tik norėjo, galėjo laisvai iš_. viso Pasaulio suvažiut^a, tik
vykti užsienin mokytis, uždarbiaut ar su giminėm pasima- j »a _ ’ .tin ĮV nedaug.
. .____ „„u,,; k. I Nežinau, ar lūs jau žinote,tyt, o paskui be kliuciu grįžt namo t, , . .. ,2J i į kad as šią vasarą (liepos 17

Štai šitokių fchvų eilinio piliečio kontaktų su išoriniu d.) čia (69 Cottage St.) ati

Beatričė Vasaris, Bosto
no Kultūros klubo pirminin
kė. atsiuntė Keleivio redak
toriui lak-ką, kuriame rašo
ma:

„Sveikinu iš Bar Harbor. 
Žavu čionai, ir žmonių iš

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UZ ŽMOGAUS 

TEISĖS

pasauliu valdžia ir stengiasi nieku būdu neleisti. Šiuo po
žiūriu Lietuvos gyventojai yra tokioj pačioj padėty, kaip 
ir visi kiti TSRS piliečiai, bet yra ir tam tikros specifikos, 
susijusios su ypatingu valdžios nenoru leisti kontaktų tarp 
eilinių lietuvių ir užsieniečių. Iš visos Lietuvos teritorijos 
svetimšaliams atviras tik Vilnius, gyventojų sudėtimi ma
žiausiai lietuviškas iš visų Lietuvos miestų. Be to. diploma
tai ir laikraštininkai netgi neturi teisės čia atvykti savais 
automobiliais. Lietuvą aplenkia bent kiek žymesnės ar 
tarptautinės parodos, jeigu jose dalyvauja žymesnis kiekis 
Vakarų atstovų. Apie Lietuvos izoliacijos laipsnį kalba štai

džios palaiminimu ir jos kontrollėje. Tuo ir buvo nulemta. šis epizodas, įvykęs tomis dienomis, kai buvo rašomas šis
visa jo esmė. Prie kiekvieno lietuvio vadovo, kad ir kiek jis 
turėtų pasitikėjimo, pagal privalomą tvarką, stovi jo pava
duotojas rusas. O kultūroj ir švietime tai, nepaisant jų ap
čiuopiamo išvystymo per pastarąjį dešimtmetį, vienintelis 
tautinis elementas liko tik kalba. Visais kitais požiūriais 
kultūra ir švietimas Lietuvoj maža kuo tesiskiria nuo to, 
kas kultyvuojama Uzbekistane ir Armėnijoj, Moldavijoj ir 
bet kurioj kitoj tarybinėj respublikoj. Gal būt, vienintelis 
dalykas, likęs valdžios dar nekontroliuojamas, tai auklėj i- 
mas namie.

Naminis, daugiausia priešmokyklinis auklėjimas puo
selėjamas taip, kad įskiepytų vaikams su lietuvių tautinė
mis tradicijomis suderintas savybes ir mąstymo būdą. Žino
ma, vienintelė kalba šeimoje yra lietuvių kalba.

Kalbos vaidmuo dabartinėj Lietuvoj, tiksliau, lietuvių 
tautos kovoje dėl savaimingumo, yra nepaprastai didelis. 
Suvokdami, kad kalba praktiškai yra vienintelis jų ginklas, 
lietuviai stengiasi ją išnaudoti ko efektingiausiai. Per pas
taruosius dešimt-penkiolika metų lietuvių ka?lba! tapo abso
liučiai viešpataujanti visose gyvenimo srityse. Lietuviškai 
kalba oficialiose įstaigose, Lietuvių Mokslo Akademijoje, 
aukštosiose mokyklose, daugumoje įmonių. Kalba padeda

dariau meno galeriją. Vieni 
demonstruoja, kiti rašo re
zoliucijas, o aš kitokiu būdu 
bandau Lietuvos vardą iš
kelti, parodydama mūsų 
žmonių sugebėjimus — dai
lininkų kūrinius.

Turiu čia nemažai pa
veikslų, skulptoriaus Vaškio 
kūrinių ir daug entuziazmo.

Žmonės ateina ir išeina, 
pasižiūri meno, bet drauge 
ir išgirsta, iš kur tie meni- 

kodėl jie

PAREMKIME ŽYGI UŽ ŽMOGAUS TEISES!

Pabaltiečių Žygi* už žmogau* teises įvyk* rug
sėjo 24 dieną Washingtone. Laika* greitai bėga —

Mielas lietuvi, prašome paremti šį mums vi- 
ižlaidų daug, pajamų įmažai. 
siems pasaulio lietuviams svarbų žygį.

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

čekiu* prašome rašyti: Baltic Human Right* 
Rally, Ine., vardu.

straipsnis. Kaimyniniame Minske tada vyko specializuota 
amerikiečių paroda "Technika ir butai JAV“. Daugelis atklydę,*
Vilniaus ir kitų miestų gyventojų tikėjosi joje apsilankyti jcla-
organizuotai ir tam įmonėse bei specialiose kontorose buvo! Man talkon labai gražiai 
nuomojami autobusai kelionėms į Minską šeštadieniais ir atėjo visi kaimyniniai laik- 
sekmadieniais. Tokios kelionės praktikuojamos labai daž-| ramčiai, net ir Mainės oficio- 
nai, bet kaip tik tomis dienomis, kai Minske buvo ameri-pas „Bangor Daily Nevvs“, 
kiečių paroda, visos įstaigos ir organizacijos gavo parėdymą • kurie išspausdino gražius 

’ Tik iietUvių
spauda dar nieko nerašė. 
Nepatogu pačiai sau rašyti

sustabdyti ar atšaukti organizuotas keliones į Minską. Ofi-i aprašymus, 
ciali priežastis buvo sakyta — gripo epidemija, bet niekas 
nė nebandė slėpti tikrosios priežasties.

Fooocooooooooooooooooooaooc

REIKIA GREITOS 
PAGALBOS

Gerbiamieji,

1977 metai yra lietuviams 
kritiški metai. Nauja prezi
dento Carterio valdžia iškė
lė ir teberemia žmogaus tei. 
siu reikalą. Šis jos pasisaky
mas kartu su artėjančia Bel
grado konfereficijta yra 
mums gera proga parodyti, 
kad Pabaltijo tautose yra 
varžomos žmogaus teisės. '

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga ėmėsi pastangų

Mooooooooeoeooeeoeoooooov

PABALTIEČIŲ ŽYGIS 
UŽ ŽMOGAUS TEISES

Egzekutyvinio komiteto 
posėdyje, įvykusiame rug
piūčio 24 d. Dietvo Apvaiz
dos parapijos kultūros cent
re, Southfielde, sudarytas 
bendras pabaltiečių garbės 
svečių sąrašas.

Į kongr. Blanchard žygio 
proga ruošiamą priėmimą 
rugsėjo 22 d., ketvirtadienį, 
nuo 5 vai. iki 7 vai. vak., iš 
kiekvienos pabaltiečių tau
tinės grupės yra kviečiami 
75 asmenys. Visus kviečia-

Tokių pavyzdžių būtų galima papasakoti tūkstančius.

Pačiu paskutiniuoju metu didelio atgarsio Lietuvoje 
susilaukė žinomo biologo ir kovotojo už pilietines teises.v ez^-
Sergiejaus Kovaliovo byla. Faktas, kad rusas disidentas' Čia svečiavosi (savo atos- 
palaikė lietuvių katalikų bažnyčią ir sumokėjo už tai savo į togas praleido pas dail. La- 
asmenine laisve, padarė didelį įspūdį Lietuvos gyventojų pę ir mane) Aušra ir Jonas 
masėse. Valdžiai teko griebtis priemonių sukliudyti solida-, Jurašai, lankėsi dail. Ignas 
rūmo su Kovaliovu demonstracijas. Visoj Lietuvoj tomis' su žmona bei draugais is 
dienomis buvo sulaikyta šimtai žmonių. Daugelį iššaukė į New Yorko, skuptoriuS Pet.
VSK, grasino, reikalavo, kad nė nebandytų pasirodyt by- ras Vaškys, dail A ida Kris
toje. Šiaip jau teismo rūmuose nuolatos buvojo apie penketą tolaitytė ir mano bendradar- (tone, D.C. 
dešimčių žmonių, prijaučiančių Kovaliovui ir protestuojan- kiai- Pabaltiečių 'alinimas dar

recenzijas“. Visą vasarą ir nutarė Puošti demonstrari muosius komitetas įpareigo-
esu be automobilio, todėl _  Pabaltiečių Žygį už į ja laiškais paskatinti savo

Žmogaus Teises. Gavus vi-»valstybės du senatorius ir 
sų visuomeninių ^rganiza- Į savo srities kongresmaną 
cijų pritarimus, buvo kreip- atsiliepti į kongr. Blanchard 
tąsi į latvius ir estus, kurie
sutiko^ kartu sū mumis ipasi^ 
dalinti darbais '̂

žurnalistų negalėjau atsi-

i» ■ <■
Šios dėmcįhstraeijos įvyks 

š. m. rugsėjo 24 d. AVashing-

kvietimą ir tame priėmime 
būtinai dalyvauti. Spaudoj 
ir tautybių atstovai gaus 
specialius kvietimus į prii* 
mimą iš žygio egzekutyvinio 
komiteto.

atskirti „savą“ nuo „svetimo“ gatvėje, krautuvėje, kelio- čių prieš jo nuteisimą. Teismo salėn niekas iš jų nebuvo Po Darbo dienos grįžtu į
nėję. Stengimasis visur įdiegti lietuvių kalbą kartais įgyja 
ir hypertrofiškų formų. Lietuviškai atliekamos ir rusiškos 
operos, nors visi dainininkai ir visi žiūrovai gerai moka rusų 
kalbą. Praktiškai bet koks lietuvis, net inteligentas žmo
gus, kalbėdamas su rusu, neišvengiamai leis pokalbininkui 
pajusti,.kad rusų kalba jam svetima. Visa tai siejasi su vie
nu dalyku — geidimu įtvirtint savo tautinį savaimingumą.

Valdžia, be abejo, gerai numano jai nepageidaujamą 
vaidmenį, kokį ima įgyti lietuvių kalba. Pastarajame XV 
Lietuvos KP suvažiavime buvo nurodyta, kad yra būtina 
sustiprinti rusų kalbos mokymą Lietuvoje. Išvertus iš par
tinės kalbos, tai reiškia, kad jie nepatenkinti ta aplinkybe, 
kad lietuvių kalba įgijo žymios įtakos ir tampa, jų nuomone,

įleistas, — ten su specialiais leidimais leido tik iš anksto Bostoną, bet galerija bus 
parinktą publiką. Pačiuose rūmuose nuolatos buvojo gero- atidaryta iki spalio mėnesio, 
kas kiekis vietos VSK ir milicijos aukštesniųjų pareigūnų. Mfat, kada išvažiuoja visi

^ . . . . _ , ' turistai su mokvklinio am-
O įstaigose ir Įmonėse, troleibusuose ir kavinėse zmo- žiaus vaįkai atvtžiuoja 

nės tuo metu atvirai svarstė Kovaliovo bylą. Žinoma, oti- fjsai kit(>kjos ,^ies įmonės
cialios informacijos nebuvo, visos naujienos buvo perduo- _ vyresnio amžiaus ir sto-
damos iš lūpų į lūpas. Tokiose sąlygose prie tiesos prisipai- resnė< kišenės
niojo visokių gandų ir neįtikėtinų istorijų. Bet, kokių įvairių Į
nuomonių ir sprendimų bebūtų buvę tuo reikalu prikalbėta,' . Aplamai, čia pravažiuoja

žmonių iš viso pasaulio: la
ranti gėda lietuviams. „Nemanykit, ne lietuviai teisia Kova- j ^a[ v o^iečių, japonų,
liovą , — suktelėjo Kovaliovo draugams vienas is buvusių "BjUe Nose
teismo salėje. O juk tenai buvo tik „atrinkti“ draugai! ■ • . - . ............... ..

visi vieningai tarė: Kovaliovo byla — nešvari išmonė, da-

nacionalizmo“ įrankiu. Tačiau tuo tarpu jie negali pereiti! Gal būt nemažiau atgarsio, kaip pati Kovaliovo byla, j tia.‘
keltu atplaukia iš Nova Sco.

į atvirą puolimą nei prieš tautinių kalbų vartojimą apskri
tai, nei vien tik prieš lietuvių kalbos vartojimą. Susidaro 
įspūdis, kad jie patys apsigando viso to lietuvinimo, kuris, 
jų apskaičiavimu, turėjo būti šmaikščiausiai sutaisyta prie
monė nacionalistinėms nuotaikoms užgniaužti. Kaip tik 
todėl jis vis dažniau ir dažniau griebiasi išbandytos prie
monės, — atkraustymo Lietuvon įvairių tautybių žmonių 
iš kitų šalies plotų. Nors toks perkraustymas ribotu mastu 
vyksta nuolatos, vistiek masinio atkraustymo grėsmė kabo 
kaip Damoklo kardas ant visų būsimos nepriklausomybės 
ir tautinio atgimimo vilčių.

SUBRUZDIMAI IR NUSIVYLIMAI

Žinoma, pagrindinė Lietuvos gyventojų masė daro 
viską savo savaimingumui išsaugoti, bet drauge ji puikiai 
suvokia, kad be rimtų ir žymių permainų pasauly ir ypač 
Maskvoj Lietuva nesusilauks tikros nepriklausomybės.

Tikriausiai kaip tik todėl slegiantį įspūdį čia padarė 
Čekų įvykiai 1968-tųjų metų rugpiūtyje. Tomis dienomis 
visi suprato, kad Prahos gatvėmis riedantys tankai traiško 
ne tik „Prahos pavasarį“, bet ir jų pačių tėvynės nepriklau
somybės viltis.

gavo ir akademiko Sacharovo buvojimas Vilniuje. Apie jo Į Kartu su laišku buvo at- 
atvykimą į Vilnių žmonės sužinojo iš užsienio radijo. Kaiį s}usįos Rangai- Dailv Nevvs. 
kurie pažino jį gatvėje, sveikino nusiiminėdami kepures. The Bar Harbor Times ir 
prašė sutikimo drauge nusifotografuoti. Žmonės ėjo prie Ellsvvorth American laik- 
teismo rūmų bent į Sacharovą pažvelgti. Daugelis tikėjo,’ raščių ištraukos, kuriose su- 
kad asmeninis Sacharovo įsikišimas sulaikys susidorojimą J glaustai aprašytas ne tik 
su Kovaliovu. Ir nors taip neišėjo, platus dėmesys Kovaliovo; galerijos steigėjos kelias
bylai, aiškus• nepritarimas susidorojimui su Kovaliovu iri nuo Lietuvos iki Bar Har*

ber, bet apibūdinti ir gale 
rijoje savo paveikslus ro
dantieji dailininkai: Pranas 
Lapė, Vytautas Ignas ir Vi
da Krištolaitynė. Taip pat 
pažymima, kad yra ir dai 1 i-

neslepiama jam simpatija daug ką liudija.

Visų pirma tai liudija prasidėjus nusivylimą tuo lietu
vinimo procesu, į kurį savo laiku buvo dedama tiek daug 
vilčių. Taip, iš tikrųjų, šiandien vadovybėse visur ir per
dėm yra patys lietuviai, bet ką tai pakeitė iš esmės? Ar gal 
nebe toks nuožmus tapo VSK ir nebe taip rūsčiai baudžia: ninku J Bagdono, A. Eis 
teismai? Gal nutrauktas kitų respublikų gyventojų per-• kaus, AT. Remeikos ir Vikto- 
kraustinėjimas Lietuvon? Gal būt nustojo smukęs gyvenimo! ro Vizgirdos darbų pavyz- 
lygis? Arba gal, pagaliau, pasidarė paprasčiau pakeliaut po - džių. 
užsienius? Ne, ne ir ne. Nieko panašaus neatsitiko. Vado
vaujantis pareigūnas lietuvis vykdo tą pačią politiką, kaip 
ir jo pirmatakas nelietuvis. Lietuvis administratorius nė 
kiek ne mažiau už nelietuvį susirūpinęs savo labu ir abe-

Iš kitos pusės, žydų Izraelin išvykimo sąjūdis, išvys
tytas 1970-77 metais, o Lietuvoj įgyjęs ypatingai kovingą 
ir masinį pobūdį, parodė opias tarybinio režimo vietas ir ga
limybę prieš valdžios norą pasiekti tam tikrų tikslų. Tas 
faktas suvaidino nemenką vaidmenį palankumui, kuriuo 
pasireiškė lietuviai išvykstančių žydų atžvilgiu. Daugumoje 
atvejų valdžia Lietuvoj vengė rengti mitingus išvykstan
tiems plakti, kaip tai plačiai buvo praktikuojama Rusijoj 
ir Ukrainoj. Jie baiminosi, kad toki smerkimai gali pavirsti 
solidarumo demonstracijomis. Bet lietuviai tokį solidarumą 
reiškė perdėm, tarnybose surengdami savo isvy Kstantiems

Lietuvių finansų koanr- 
tetas žygio išlaidoms pa- 

bą jau yra pradėjęs-, bet be,! <^en^i iki surinko 6,345 
jūsų paramos jis negalės jofd°L, Latviai ir estai savo 
tęsti. Numatyta lietuviams. ruožtu irgi vykdo vajų. 
sąmata yra $10,000. Tai di-Į . -.
dėlė suma. kuri turi būti la-į v!sus P?re™‘>
bai greitai sutelkta. . aĄul5omls s, svarbų tizdavunj.

; Aukas siųskite:

Mes, Lietuvių Lėšų Tel-» 
kimo Komitetas, sutikome’., 
jiems padėti. Todėl šiandien ’ i ’ 
ir kreipiamės į Jus. Lietu
viškas jaunimas darbus pra- ! žygio vykdomojo komite- 
dėjo, bet demonstracijos pa. | įo turimomis žiniomis, šios 
vyks, jeigu mes visi susivie- j vietovės organizuoja auto- 
nysime ir dirbsime kartu. įbusus į Washingtoną: Bo6- 

. Prašome padėti ir aukas! tonas, Bridgeport (Conn.), 
siųsti — j Chicaga, Glevelandas, Dėt-

_ ^roitas, Elizapeth (NJ.),
Juozui ,Ivanauskui, 1617 j Minersville (Pa.),

New Yorkas,
, Philadelphia, Torontas, Wa- 
! terbury.

Baltic Human Rights Ra- 
1617 Fairway Lane, Na. 

per ville, IU. 60540. .

Fairway Lane, Naperville, f 
Illinois 60540. 1

Pajamų mokesčio atleidi-
į mo numeris yra užsakytas, Sėkmingas žygis — pa- 
ir ji tikimės Jums pranešti galba mūsų persekiojamai 

tautai Lietuvoje. Todėl kiek
vieno lietuvio pareiga šia
me žygyje dalyvauti. 

Pabaltiečių Žygio 

Už Žmogaus Teises K-tas

greitoje ateityje.

Čekius rašyti: Baltic Hu
man Rights Rally, Ine.

Su gilia pagarba,

Dr. Joną* Valaitis,

Komiteto pirmininkas
, Pajuokos bijo net tas, ku- 
į ris jau nieko nebijo pasauly.

Be lietuvių kūrinių, ga
lerijoje yra ir amerikiečio;
Louis A. Meverio peizažų.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

(The Bicentennial Salute ' 
to the Captive Nations 1976,
123 psl., kongreso leidinys. 
Jame i spausdinta Paverg
tųjų tautų savaitės rezoliu
cijos tekstas, nuo 1970 m. 
prezidentų ir 1976 m. gu-

kolegoms šiltas išleistuves ir palaikydami su jais rvšius tarno Žmogaus Teisiu prisilnikymo sąlygom*

jingas visuomeniniams reikalams. Biurokratizmas, kyšinin
kavimas, abejingumas klesti, kaip ir pirma, o pastorėjo tik 
demagogijos, veidmainybės ir melo sluoksnis, kuriuo ban
doma visa tai uždengti. Šiandien daugeliui Lietuvoj jau 
pasidarė aišku, kad"litovizacijos“ vyksmas ne tik nepagydė 
visuomeninės dorovės, bet — tuo pavidalu, kokiu jis Įgy
vendinamas — jis greičiau tik padeda jos puvimui. O iš to 
lengva daryti ir daug toliau einančių išvadų.

’ bernatorių ir majorų prokla- į 
Taip, šiandien, kaip ir prieš dešimt ar dvidešimt metų, į macijos tuo reikalu, kai ku- > 

net kaip visoj savo istorijos eigoj, Lietuva nori visų pirma J, jų atstovų rūmų ir senato* '
išlikti Lietuva. Bet šiandien, kaip niekad praeity, lietuviui rių kalbos ir kt.
daros aišku, kad jų tautinis atgimimas ii valstybinė nepri-1 Keleiviui tą knyįfą at- 
Klausoinybe įmanoma tik tikros demokratijos ir nenukryps siuntė kongresinams h tm

Užsisakykite knygą , i

LIETUVIU DAINOS' AMERIKOJE

Surinko ir suredagavo dr. JONAS BALYS. 

Antrasis rinkinys: Lyrinės meilės, papročių, darbo.
švenčių ir pramogų dainos. •

Knyga turės apie 400 psl. ir 702 dainas su aiškinimais,
bibliografija, angliška santrauka ir kt.

Spausdinimas jau baigiamas. Užsisakant iki spalis 1 d.
kaina $6 (vėliau bus $8). Užsakymus siųsti:

LITHUANIAN FOLKLORE PUB.. 1105 Chiswell l-ane. 
Silver Spring. Md 20001

Pa laba Y.a daug dainų, užrašytu iš So. B«»t<»no lie
tuviu 1950 metais

ln<enh Moaklei,
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Pasikalbamas; 
Maikio sn Tėra

AR JAU KRYPSTAME } SAULĖLYDĮ’
Bostono lietuvių muzikinių rūpesčių temomis

OHIO VALSTIJOJE

Kaip paskiro žmogaus, 
taip ir visuomenės gyvenimo 
ir veiklos apraiškose vis ga
lima pastebėti kilimo, kul
minacijos ir kritimo fazes. Į 
Penktasis dešimtmetis (1950- 
1960) su gera šeštojo dalim 
Bostono lietuvių muzikinia
me gyvenime išryškino kili
mo, brendimo ir epogėjinio 
išaugimo laikotarpį. Aplamai 

į tai buvo ir kitų menų čia re
nesansinio pražydimo metas. 
Tada ne tik mūsų muzikos 
gyvenimas šauniai klestėjo

likti — sopranas Violeta 
Balčiūnienė.

Artima mūsų kaimynė, 
natūraliu savo balso ir inter
pretacijos šviežumu žavinti 
— mezzo sopranas Stasė 
Daugėlienė, kuriai rimtas 
darbas dar pridėtų didesnio 
brandumo ir rafinuotumo 
kvalifikaciją.

Gaidelio Vyrų Sekstetą 
ant savo malonaus tembro 
sparnų išnešus, bet jau priti-

CLEVELAND, OHIO 

Radijo programos vargai

'Viena pasaulio diena“

Linkėsime, kad netrukus 
ir jo bendradarbiai su nau* 
jomis jėgomis grižtų prie 
organizacinio darbo. O jo 
yra pakankamai ir bus dar 

j daugiau, nes kitas SLA sei-Dvidešimties tautybių kul
M .. - - , - ! tūriniai darželiai Cflevelan. i mas numatytas Clevelande.
Nors kivirčas su anksčiau de yra jdomi retenybė. To-į j reneimn našta euls ant 

vadinta ”visų tautybių stoti, kie darželiai, miesto valdy-« i .........
o dabar WZZPFM nė- bai pritariant, pradėti steig

ti 1916 m. viename parke.
Jų tikslas skatinti tautų bro-

mi“
ra baigtas, bet lietuvių radi 
jo valanda "Tėvynės garsai

Clevelando kuopos.

Papildė radijo iždą

ir' bujojo. Tada ir H. Ka«ns-P’s jaunas New
ko bei A. Gustaitienės atras
ti jaunieji vaidybiniai pum
purai Bostono Dramos Sam
būryje išsiskleidė. Tada ir T.

England konservatorijos gra- 
duantas tenoras Norbertas 
Lingertaitis, kurio solistinę 
ateitį galėtų nulemti tik ak-

Babuškinaitės baleto studi.; kaklus studijinis darbas riin- 
jos spektakliai grakščiai pi:tosios arimuose,
ruetais mum akį guodė. Žiū
rint iš netolimos perspekty- Pačiame savo vokalinių 

jėgų zenite, jau aukštokai 
žvaigždžių link paskridėjusi 

darosi, kad anuo- SOpranas Daiva Mongirdaitė.
j vos, tiesiog 
nuostabu 
meot Bostone mes turėjome 
net keturis chorus: Šv. Petro

neįtikėtina ir

Impozantiškos balsinės
par. mišrų chorą, vedamą: medžiagos savininkas bosas 

(komp. J. Kačinsko, nuo 1951 j Benediktas Povilavičius, ku-
— Tėve, i kokį žygį tu kovą su okupantu. Jaunimo Įmetu Bostono Vyrų chorą, o.rįam be tolimesnės plėtros

ruošiesi, šitaip kariškai nu- organizuojamas žygis į Wa 
siteikęs? shingtoną turi sutraukti ma.

ges šio krašto pabaltiečių.

1954 m. ant to choro pamatų perspektyvų grėstų muzika

toje pat stotyje laikinai jišką kultūrinę draugystę,
transliuojama sekmadie
niais nuo 8 iki 9 vai. ryto. 

Tautybių byla su ta stoti
mi yra arbitražo stadijoje. 
Arbitras yra Federalinė ko
munikacijos komisija. Jos' 
sprendimą bus galima 
skęsti teismui.

"Tėvynės garsų“ radijo 
Darželių federacija kas- j programos vedėjas Juozas 

met vis kitame darželyje j Stempužis su talkininkais 
ruošia "Vieną pasaulio die- sul'engė laimėjimų paskirs-
lią ‘ su menine programa ir 
paskaitomis istorinėmis te- 

, momis. Šiemet' toks rengi- 
| nys buvo liepos 31 d. žydų 

(hebrajų) darželyje. Prog- 
Clevelan.de yra 90 tayti-! ramoje dalyvavo jr Čiurlio

niu grupių. Pratęsto veiks-! njo ansamblio kanklininkai, 
mų ėmėsi 23 tautybės. Pas-, kuriems vadovavo Ona Mi- 
kutiniuoju metu bylą tęsti { kulskienė.
pasiryžusių bėra 12, turin-j
čių stipresnį užnugari, jų j Kultūrinių darželių fede- 
tarpe ir lietuviai. ‘ racijos komitete lietuviams 

' atstovauja M. Trainauskai-
Tautybėms simpatizuoda

mi, prie; stoties savininkų 
keistas užmačias yra pasi
sakę daugelis Ohio politikų, 
teisininkų, spaudos darbuo
tojų, Clevelando ir kai ku

te ir Alf. Mikulskis.

SLA 14 kuopos reikalai

Kuopos veikla buvo kiek 
sulėtėjusi, jos vadovybės

tymą. Tas vajus davė $1,735 
pelno.

A. Plavičiu*

WATERBURY, CONN. ’

Subatvakaris jaunimo 

naudai

Danutė VenclauskaitJė, 
kaip kasmet rudenį labda
ringiems ir kultūriniams 
reikalams, taip ir šiemet lie,- 
tunų jaunimo veiklos reika. 
iams ruošia subatvakari Jis 
įvyks rugsėjo 10 d., šešta
dienį, nuo 3 vai. popiet ren-

,, , - . - gėjos sodyboje, 89 Spindle
nų priemiesčių valdybų, kai kurių narių sveikatai Hill Road, Wolcott, Conn. 
Stoties saivminkus smerkia Į pašlijus. į Visi maloniai kviečiami

* 11* • v | o ypač laukiama tųj kurie
laužo savo miesto valdybai į fonsui Mikulskiui buvo pa- savo gera širdimi nori pa

remti mūsų jaunimo veiklą.

' Kor.

VERTA ĮSIGYTI 

Angliakasių Lietuva, di

delio formato. 344 psl., daug 
iliustracijų. Tekstas Vlado 
Būtėno, fotografijos kun. 
Algimanto Kezio. Labai tin
ka dovanoti. Kaina $20. 
Gaunama Keleivyje.

jo vieton įsikūrusį Bostono ilinis užšalima* iam užkoDta- duotą priesaiką. Mat, pra-i daryta sunki vidurių opera
-----  - - * i šydami leidimo stočiai veik. cija. Kiek anksčiau vicepir-

Įti ir jai sumoderninti, jie mininką Alfonsą Braziu-li 
solistinio i ‘:v*rt:*no’ kad stotis yra nuo-; ištiko širdies smūgis. Gar- 

lat ir tinkamai aptaurnauti 1 bes pirm. Feliksas Baraus- 
tautinėms grupėms. Hįtaip i kas, kadaise buvęs vienas 
jie nebūtu gavę leidimo, nes • žymiausių organizacinių šu- 
Clevelande ir apylinkėje lų ne tik kuopoje, bet ir ap-

Lietuvių Mišrų chorą, abu 
vedamus 
taip pat Nekalto Prasidėji

— Aš Maiki, esu pasiga- ,. . , .,
tavojęs i vainą su razbai-, Ž1"oma’ ir tu’ teve’ -vedamus komp. J. Gaidelio,
ninkais! “ padarytum, tame žygy daly

vaudamas, bet tiktai be šio
— Su kokiais plėšikais tu kando ir kitokių senobiškų

nori kautis- . ginklų, kurie tenai visai ne-
— Ogi su tais, kurie ru- reikalingi, 

bavoja Lietuvą kurie kora-i — Bet Maiki, savo uni-
anm o i Ainc io -iiiac ' /»____ _ • — _ * _ •  J '

me laiptelyje 

Taigi Bostone
mo par. Cambridge (dir. Iz. turto šiuo laiku tikrai nesto- 
Vasyliūno) ir Gabijos (dir. kojama. Talentingo ir ener-

voja žemaičius ir grūda juos' forma pasirėdyti aš vis dėl- 
be jokios kaltės i džėlas ir to norėčiau, nes ji labai pa- 
kreizhauzes. Į didina mano šlovę.

f
— Tai ar ruošiesi ekskur- ‘ — Nemanau, kad tau rei-

sij-on i Lietuvą? Žinok, kad kia ir šios senos uniformos, 
šitokio kardu apsiginklavu- ' nes su ja atrodai, tarsi pabė- 
šio ne tik Amerika neišleis, j gęs iš psichiatrinės ligoni- 
bet ir Maskvc-j tave areštuo- nės.

J. Dirvelio iki 1953) mišrius 
chorus. Šiame muzikinio su
klestėjimo periode Bostonas
ne tik pats intensyviai gėrė
josi savo solistais, bet jų me
no paslaugomis kartų kartais 
aprūpindavo ir kitus dides
niuosius bei mažesniuosius 
Amerikos lietuvių centrus.

tų ir uždarytų i beprotnami.: — Vaike, prašau 
— O ko man važiuoti į uniformos nešandyti, ba aš 

Maskvą? Argi tu nežinai, galiu tave patraukti į due- 
kad septemberio 24 dieną lių, kaip būdavo dar caro 
Baltijos jaunimo vaiskas vaiske! Be to. šiandien jau 
trauks i Vašinktoną, kur dau«- lietuvninku maršinio-.

Tiesa, pastaruoju metu 
manoime^ s°bstų čia turime žymiai 

daugiau, negu anuomet. Dė
kui Dievui, jų jau prisiaugi
nome kone visose balso kate
gorijose net visą būrelį. Ta
čiau jie, mum nedarant jokių

gingo vadovo rankose, su ne- 
prigesusio entuziazmo ugni
mi visų dalyvių širdyse — 
tai jau būtų bemaž pakanka
mas pagrindas elementari
niam operiniam solistų bran- savinta tautybių naudai 
duoliui sudaryti. Tačiau net Bet kuriuo atveju byla ga- 
ir neišdrįstam tiek užsimoti Ii užsitęsti kelerius metus ir 
ir nesigriebiant įgyvendinti, tautybėms atsieiti keliolika 
sakysim, lengvesnių operų j tūkstančių dolerių.

Lietuvių visuomenė kvie-

jau buvo užtektinai radijo 
stočių paprasto biznio rei
kalams. Todėl galima spė-

lamai Clevelando lietuvių 
kolonijoje, grįžęs iš slaugy
mo įstaigos, vis dar negali

boti, kad stotis gali būti nu- valdyti savo kojų.
Tik kuopos iždo sekreto

rius Povilas Šukys uoliai 
tvarko kuopos reikalus.

taip pat pilna ruskio špijo- ja su uniformom, tai kodėl 'organižuotų pastangų, yra
nų ir uriadninkų? Aš, Mai-'man negalima? Tu, tur būt, 
ki, stoju su visu jaunimu ĮJman pavydi šlovės! 
vieną glitą prie; vis’^s mask 1
vinius raudonsiūlius, kurie 
jau ir tenai yra pasistatę sau 
krepastį. . Aš,. Maiki, vakar 
jau Zacirkos saliūne nulai
kiau tokį kaistą spyčių, kad 
net visi frentai apsiverkė, 
o Zacirka pats savo kaštu 
visiems užfundino po. hai- 
bolę.

— Tai tu, matyt, esi gir

— Nurimk, tėve. Aš tau 
nepavydžiu nei šlovės nei 
tavo proto, ro tik noriu tau 
gera. Taigi -važiuok į Wa- 
shingtcną apsirengęs žmo-

palikti aklo ir kurčio mūsų

kad ir koncertinėje formoje! 
pastatymų, visą tą talentų 
pulką galima būtų gelbėti ir 
visokiais kitokiais būdais.

Pasaulinė ansamblinė (jau 
operų ir dainų literatūra 
mirgėte mirga daugybe pui
kių ansamblinių veikalų, ku-

čiama remti 
vynės garsų“

aukomis "Tė- 
programą.

Ką tik gavome

CHICAGOJE "KELEiVJ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

muzikiniams poreikiams liki- riais nuolat galima būtų pra 
mo valiai. Mat, dauguma jų,Įturtinti bei atšviežinti labai] 
grįsdami savo meninę egzis- jau nustekentas ir nutipen

tas mūsų koncertų progra
mas.

tenciją tais retais atsitiktinio 
sporadiško pobūdžio "pasiro
dymais“ mūsų organizacijų

1977-1978 METŲ 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ 6IOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18—$838.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės)
Gruodžio 21—;$ 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) I V I L N I Ų 
SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO 

Kaina r. uo $640.00 

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesi

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais

Smulkesniu žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė
Prie šią grupių galina jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu NEW YORKE
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approvai.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

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

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 ,psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai,

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

Radvila Juodasis, p a trio- 
tas ir protestantas, parašė 

‘ Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00. į

Vienos aistros istorija, į 
romanas, parašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.

Adomas Galdikas, 171 di
delio formato psl., dalis pa
veikslų spalvoti, Charlottes 
Wi41ard ir Waldemaro Ge
orge tekstas apie A. Galdi
ką ir jo kūrybą anglų kalba. 
Gera dovana kitataučiui.

Stasys Liepas 

(Bus daugiau)

PASAULIO LIETUVIU 
DIENOS

Jos ruošiamos 1978 m. 
vasarą Toronte. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (P. 
L.B.) valdybos pavedimu 
jas ruošia Kanados Lietuvių 
Bendruomenės (K. L. B.) kr. 
valdyba, JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės (JAV LB)

niškai kaip ir visi kiti. Ke- renginiuose, labai mažai te- 
lionė atsieis tik 25 dolerius, (turi, o dažnai ir visai neturi, 
o autobusas i eina nuo So- ’ muzikinio darbo. Mum gi ne- 
Bostono Piliečių Draugijos valia užmiršti, jog tai mūsų 

brangus dar neišsilukštenu
sių meninių galimybių loby
nas, kuris šitokioj padėtyj 
be sistematingai organizuo
jamos pagalbos nepajėgda
mas išvystyti savo pilno po
tencialo, yra verčiamas tik 
skurdžiai vegetuoti.

namų. Jei norėsi, rengėjai 
galės užsakyti tau ir nakvy.

dėjęs apie lietuvių, latvių ir! nę> Ar dabar supratai, ką
estų jaunimo, gyvenančio 
Amerikoje, ruošiamą žygį į 
Washingtoną, kur bus de
monstruojama ir reikalau
jama, kad Amerikos vyriau, 
sybė vestų neatlaidžią kovą 
ii' už Pabaltijo tautų teises, 
kurias okupantas laužo, ne
bodamas jokio Helsinkio

tau išaiškinau?

— Ne. Maiki, tavo išviro- 
zinimo aš dar ,vis tiek nega
liu gerai suprasti. Tai kaip 
mes ten vajavosime, jeigu 
negalima vežtis jokio zbra- 
jaus? Taigai reikia nors ak
menų i tarbą prisikrauti?

susitarimo, ir žmones grūda į — Nereikia ir akmenų, 
į kalėjimus. < Kovoje už žmogaus teises

— Dec rait, Maiki, aš 
apie tai ir mislinu. O kadan
gi buvo para uta, kad tam 
jaunimo vaiskui reikia ir se
nų generolų, tai aš ir esu pa. 
gatavas stoti Į mūšį.

daug efektingesnės kitokios 
priemonės — kultūringos, 
o ne chuliganiškos.

— Tai aš, Maiki, dar tu
riu pamislinti ir pasikalbėti 
su Zacirka.

Geiai, tėve, darai, kad 
tuo žygiu rūpiniesi, bet ne

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

karčiamoje apie tai reikėtų 
kalbėti ir ne senu kardu mo- 
sykuoti. Tenai numatytos
demonstracijos bus taikingo Jau galima gauti Prano 
pobūdžio, be jokių išsišoki- _ „ ....
mų ir peštynių. Mes tenai čePcno .pagytą Naujųjų 

pasirodysime kaip kultūrin. j laikų Lietuvos istorijos I to-
p, tautų atstovai paneša-, R viršeliai, 543 psl., 
mi tėf.yneje gyvenančius 1 ’
mūsų tautiečius ir vedančius kaina $15.00.

Dėl to bent daugumai tų 
U lentų visu aštrumu iškyla 
al.tualėjanti meninio atrofa- 
vimosi ar net surūdijimo 
problema.

i Štai visai gražus jų sąra
šėlis, kurį aš čia patiekiu al
fe betine tvarka.

Muzikos magistrė su dviem 
žymių konservatorijų diplo
mais rankose, apsišarvojusi 
stambiu vokalizmo žinynu, 
tik laukianti pastovesnių bei 
rimtesnių galimybių jį sce
noje praktiškai panaudoti — 
sopranas Ona Aleksaitė.

Nebe vieną kartą įrodžiusi 
savo muzikinį pajėgumą ir 
rafinuotiems uždaviniams at-

krašto valdybair 5. Arnai- Raina J16 00 
kos Lietuvių Fizinio Auklė- N.u^ju uikų Lietuvos
tTVt «t,<«POrtO istorija, I tomas, parašė
(SALFASS) centro valdy- Prluul, Cepinai, kieti ¥irie.

Kai, 543 psl., kaina $15,00.
Lėšoms telkti sudaryta PutinM mano *tsimim- 
Lėšoms t«wti suaaryta mu t M M

finansų komisija, kur. taip,Mvko4it^ės . Slavėnicn6s 
pasiskirsto par««oims: į at9imini^ai 447 ps, kaina

pirm. E. CupKnskas (PLB 
seimo atstovai), vicepirmi
ninkai — K. Dočkus (PLB 
atstovas), F. Andriūnas 
(JAV LB atstovas) ir kun. 
P. Ažubalis (DS atstovas), 
ižd. P. Dunderas (PSL žai
dynių atstovas), sekr. St. 
Dangis (PSL žaidynių atsto
vas) ir narys J. Vaičeliūnas 
(KLB atstovas).

kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

Miguel M&nara, 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.

MMOOoooonooMaooeoeooooeooooooooooooeoaaMr
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadioniaib 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

Clevelan.de
Clevelan.de
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KALENDORIUS

Rugsėjo 11 d. Sandaros sa
lėje, Brocktone Martyno 
Jankaus šaulių kuopos Tau
tos šventės minėjimas.

Rugsėjo 18 d. Maironio 
parke Shrewsbury, Mass., 
6-toji Lietuvių Diena. Ren
gia LB Bostono apygarda ir 
Worcesterio apylinkė.

MIRĖ SKAUTININKE 

ALDONA LABUCKA1TĖ

VOKIETIJA • Jie net rašo, kad sveikas 
*•' (žmogus gali sau leisti kas-

Gimnazijos remonto talka • dien išgerti porą kartų po
I mažą kiekį kavos ir alkoho-i psl.. Kaina $6.00.

Rugpiūčio 26 d. buvo iš-j Kaip jau esu Keleivyje ra- j iinių gėrimų ir tuo būdu pa. į Pagairė, premijuotas ro 
dalintos Lietuvių Piliečių rugpiūčio 1-14 d. buvo j lengvinti saivo širdies darbą, 
klubo stipendijos. Jas gavo yasarįo jg remonto talka, j Bet tų gėrimų piktnaudoji- 

Dirbo ne tik Vokietijos uni-įmas be abejonės yra labai 
versitetų lietuviai studentai, Į žalingas.
bet ir jųudraugair.vokiečiai,- _ . jausiąs premijuotas roma-

Regina ^uvo Siaurės ir Pietų Ame-

WORCESTER. MASS.

Klubo stipendijos

Amazonės džiunglėse, ro- ’
manas, parašė Jose Eustasio' 
Riveia, vertė P. Gaudys. 355

Pigiai parduodama 

L. Enciklopedija

Parduodama Bostone

17 klubo narių vaikai moks. 
ieiviai: Rosemary Anton, 

Rugsėjo 5 d. 12 vai. Mass. Zita Babickaitė, John Kas- 
General ligoninėje mirė per, Steiphen Kasper, Do 
skautininke Aldona Labuc- nald Krasinskas 
kaitė. Klimavičiūtė, Rimas Moli rikos, dirbo tarnautojai, dar-

Velionė bus pašarvota Emily Palubeckas, Michael bininkai’ mokiniai, tik pasi- 
ketvirtadienį ir penktadieni Parulis, Memv Valiūnas, §esta pensininkų.
Caspero šermeninėje, 187 Mindaugas Zenkus, Elin Zi
Dorchester St., So. Bostone, į delis, Katerine Berezo, Den

leistoji Lietuvių Encikiopel 
manas, paraše Jurgis Gliau- L™ , .
j o-A ii- s., -n dlJa (36 tomai). Teirautis da 2.0 psl., karna - $4.50. Fe]ik

Naujųjų met, _ ?fi4 R g R ,,
Birutes Pukelevicutes nau-Ma& ,e, 26!).1873;

Jų nuomone, normalus \ nas. 182 psl., kaina $4.50. 
alkoholinių gėrimų vienkar-Į
tinis kiekis — pusantros un-! i
cijos degtinės arba keturios 
uncijos vyno. IEŠKO GYVENIMO DRAUGO

* DKAVuiMO AGENTCRA

Lankymo valandios ketvir- Į nis Gorman, Alane Kosa- 
tadienį ir penktadienį nuo i netvski, Stenley Kosanows- 

Rugsėjo 25 d. 2 v. popieti 7 iki 9 vaL vak- ■ ki’ Susan Kosanowski.

S. Bostono Liet. Piliečių dr.
salėje LB rengiamoje Tau
tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

Rugsėjo 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je Stepono Dariaus posto j 
moterų vieneto 40 metų su 
kakties banketas.

Pamaldos bus šeštadienį 
9 vai. ryto Šv. Petro lietuvių ■ Mirė
parapijos bažnyčioje So. j
Bostone, o velionė laidoja- i _ __ , . _ T
ma Kalvarijos kapinėse’ Rugjnueio gale mne Juo- 
Rrncktftnp i zas Naujokas, Petras Šilale,

Į Mikas Lukas Irena Kazlaus.

Paskutinį vakarą gimnazi 
jos kuratorijos pirm. 
Bernatonis pasidžiaugė tokia 
sėkminga talka, jos dalyvius Į 
apdalino naudingomis kny- ‘

tėv.'

ROMANAI

gomis ir pareiškė viltį, kad 
ir kitais metais bus suorga-' niu,c 
nizuota tokia talka.

Lietuvė našlė ieško pagvve-j 
nusio. rimto ir blaivaus gyveni-)

i mo draugo.
Bus atsakyta Į kiekvieną rim

tą pasiūlymą.
lytiškus rašvti Keleivio adre-

Bolševikai susipešė

Martynas Mažvydas Vii
JUOZO Kralikausko Į su. pažv mint ant voko 'NAŠLEI 

premijuotas romanas, 307 j (35)
psl., kaina $6.00.

Vytautas Alantas, SVEN- —
TARAGIS, istorinis roma-

At'ieka Įvairių rūšių 
draurfinus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadvvay 

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

į

__ i kaitė • Aukstutienė, Anta- Tarp Vokietijoje bolševiku 
nas Giedraitis ir kt. Įtakoje esančio žurnalo ”Ne-

Lapkričio 12 d. North Ju-! muno kraštas“ ir "Literatū-
nior High (Oak St.) Brock- j Sudegė Olimpijos pastatas ros draugijos“ vyksta karas, 
tone Brocktono jaunimo* Iš "Nemuno krašto“ redakci-
ansamblio „Sūkurys“ ,pir- j Rugpiūčio 28 d. sudegė iki jos yra išmesti visi ”Litera- 
masis koncertas. Į .pamaty neblogai Įrengtas tūros draugijos“ šalininkai.

Lapkričio 27 d So Bos I su Penkiom š°kil3 salėm °" Ar ir lietuvius bolševikus i Cinzas 312 psl., įrišta, kai- 
tono Lietuviu Piliečiu ’ drau-Paį P“**“: esan‘ *K«o eurokomunizmo ba-i„a $6.00. 
gijos III aukšto salėje I.ie- 15 T“ t? ,Mal™mo cilos?

tuvos kariuomenės atkūri- k.°' V” °S V aS > ma sukakties minėjimas. ““T*"?. lĮ»ai.imus, katp :
į sunaikinti Amerikos kapita-, 

latvių moterų ansamblio! 197g m koVQ 12 d 3 vai ! lizmų. Metams bėgant, vie-’
•Melodija- koncertas, kurį . First & i ni Kremliaus viercs sekėjai
rengia N. Anglijos Baltų d-ja. i paseno, Joti isstvaznėjo tre. jo popiežiui pa-

ti atsigulė amžino poilsio, ... . , j .. , . „ .., - ~ -j reiškimą, kaa u atleistu išgaudami o pėdas po veleną, . J‘

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

Spalio 16 d. 3 vai. po pietų 
First & Second Church sa
lėje, 66 Marlborough Street,

Kun. V. Damijonaitis — 

atsisako kunigystės

Kataliku kun. V. J. Darni

nas, I dalis, 405 psl., kaina . KADA IR KAM PADARĖT 
minkštais viršeliais $5.00. _.

Šventaragis, II tomas,ro. ' SAVO TESTAMENTĄ 
manas, parašė Vytautas Tuo reikalu jums gali pa-

Į Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas

dėti teisininko Prano Šulo

Spalio 29 d. Balfo Brock
tono skyriaus vakarienė. 
Lapkričio 5 d. Lituanistinės 

mokyklos balius Chateau de 
Vilie restorane Randolphe.

Jeronimo Kačinsko kūri
nių koncertas Įvyks spalio 
30 d. 3 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje.

Lapkričio 6 d. So. Bosto- 
o Lietuvių Piliečių d-jos 
alėje Sandaros moterų klu- 
o banketas ir našlių kara- 
enės rinkimai.

zabeth Cox koncertas, kurį- jr ;parkag kunigo pareigų,
rengia N. Anglijos Baltų d-ja.: par(Juotas italams.

1978 m. balandžio 9 d. 3' Lietuviai cia vra

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa-

paruošta, teisėjo Alphonse saulinių žinių santrauka ir 
! peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis-į komentarai, muzika, dainos 

i ir Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai.

ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.Kiauros rieškučios, romą-' 
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl.. kaina $4.50.

Anatolijų* Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ. 254 psl. ro- j 
manas, kaina $5.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 

j kaina $4.50,
Rudenys ir pavasariai.

I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

Rudenys ir pavasariai, TT
dalis-, romanas, parašė Al
bina? Baranauskas. 317 psl, 
kaina $6.00.

Sunkiausiu keliu, roma
nas, parašė Jurgis Gliaudą. 
251 psl., kieti viršeliai kai- 
laida. parašė J. Gliaudą. 406 
na $5.00.

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205; 
psl., kaina $4.00.

Aidai ir šešėliai, premi-

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

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

! lemento forma $3.50. -Ji yra 
j gaunama ir Keleivio admi i Keleivis ir yra didelis lietu- 

* nistraeijoje. viškų knygų pasirinkimas.

Leidimo dar negavo, todėl 
ilieka gimnazijos tikybos mo- 

įdėjęjkytoju.
L

vai. po pietų First & Second i cĮaUg darbo ir nemaža ža-į 
Church salėje, 66 Marlbor- Į Įįukų. ’
ough St., smuikininkės Brigi-
tos Pumpolytės koncertas, 
kurį rengia N. Anglijos Bal-; 
tų d-ja.

tJ
Balandžio 9 d. So. Bosto

no- Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėje Minkų ra-

J. Krasinskas

VARPAS

Giliame skausme ir liūdesy 
mano mvlimo vvro

Ar skaitėte Varpo nr. 14?
,.. . . ii. . - , Jame rašo Juozas Audėnas,dijo 44 m. sukaktuvinis kon. [ VacIov« Čižiūnų dr. K»-

Certas- I zys Karveli., dr. Bronius
Kazlas. Antanas Kučys, 
Mečys Mackevičius, Romu
aldas Spalis, Aleksandras 
Solženicinas ir kiti. Būtinai

Romas Šileris

SU PROTU DAUG KAS 

GALIMA

Havajuose buvo tiriami 
7,705 japonai, kaip kava ir 
alkoholis veikia jų sveikatą. 
Tyrimų duomenys rodo, 
kad tų gėrimų saikingas 
vartojimas nesukelia šir- 
dies-kraujo apytakos ligų.

Tuos duomenis paskelbė

praslinko 10 metu nuo

inž. VLADO SIRUTAVIČIAUS

staigios mirties. Bet jo gaivinanti dvasios šviesa —į t
didis žmoniškumas, ištikimybės savo principams, lakios 
mintys, virtusios pavyzdingais darbais, visada išliks 
mano širdyje ir neblėstančiuose atminimuose.

Visiems mieliesiems Bičiuliams, kurie jo taip pat 
nepamiršo ir ji prisiminė spaudoje ar žodžiu, lieku 
nuoširdžiausiai dėkinga.

žmona

tinai, toriai rašo, kad ir kiti Ame 
Įsigykite tą numerį. Kaina j rikos ir Europos tyrinėtojai 
tik $3.50. Galite gauti Kelei-Į patvirtino Havajuose guu- 
vyje. I tus duomenis.

Naujosios Anglijos medici-| juotas romanas^arašė Va-i 
nos žurnalas. Sti-aipsnio au-! Cys Kavaliūnas, 234 psl.. ■

kaina $5 00.
Atlaidų pavėsyje, roma

nas. parašė Povilas Abelkis. 
467 psl. kaina $4.00.

bAVAUP AST l S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skauytojus apie vasaulinius Ir lietuviškuosia? į; 
(vykius, de<la daug ir įdomių nuotniuKy ir atvira; pasisakė 
anie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia fe 
Bie abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiemr 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška,, mūsų tt- į 

eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei iriė'a. r> SI 
suoniet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą  ̂
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-sc $10.09.

Adresas:
7722 George Street. I^iSal,e, P.Q. IISP Kt. CANADA

^coooroooooooooooooooooooeoooooooooouoouooooooooooec

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULfiS 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 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

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

I 1977—1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI J LIETUVĄ

lapkričio 13, 20 ir 27.............................................................$640.00 į

Vasario 5, 12. 19 ir 26............................................................. $669.00 |
| Kovo 5...................................................................................................$716.00 I
| Kovo 12, 19 ir 26 ..........................................................................$746.00 •
j Balandžio 2, 9. 16 ir 23  $746.00 į

šie specialūs (charter) skridimai Į Lietuvą yra ABC (Advance Booking Charter) 
rūšies. Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American Boeing 707 lėktuvu, pirmos klasės 
viešbučiai, pervežimai. JAV' išvykimo mokesčiai ir grupės palydėjimas. Visi rezervuoti 
skridimai išvyksta iš New Yorko ir grįžta į New Yorką.

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

| SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: spalio 9-17 — $S26.00, 

I Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj. 1 naktis Maskvoj.

d naktis i

rNAUJIEJI 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 lx>ndone.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road

Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

1 SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą caraavĮs lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTINIS MILIŪNUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fratercslinž organizacija — 

duoda gyvybės apdraud< ir ligoje paša.'pą. kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško peinn. o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse mHor.o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikabngiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki IIC.OOO.GC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdreudą — Ra, 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo etudijoron ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigią " ERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metama. tyr-gc

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 

amiians asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų lr draugijų nariams. Už $1,000.00 akeidenta- 
lėa apdraudos mokestis $2.00 J metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreiokttšs 
* kuopų ve’kėjus. Ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Geusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lltbuanian Allian^e ef America 
H7 30tb Street, N«r York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
Registruokitės vykti 

į Washingtoną

Lankėsi Prana# Čepėnas Užkandinė vėl veikia

Bostono A. Lituanistinės
Mokyklos mokslo metų 

pradžia

Bostono Aukšt. Lituanis
tinėje Mokykloje naujieji 
mokslo metai pradedami 
įugsėjo 17 d.

Pamokos vyks pernykštė
se valdiškose patalpose — 
Patrick F. Gavin School, 
215 Dorchester St., So. Bos. 
ton, Mass.

Prie lituanistinės mokyk
los bus ir vaikų darželis, Į 
kurį priimami -vaikai 5 me
tų amžiaus. Veiks taip pat ir 
klasė silpnai lietuvių kalbą 
temokantiems.

Rugsėjo 17 d. 9 vai. ryto 
bus pamaldos šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
o tuoj po pamaldų — moki. 
nių registracija ir pamokos 
mokyklos patalpose.

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Lietuvių darbininkų d-jos 
narių susirinkimas bus atei
nanti sekmadieni, rugsėjo 
11 d., 1 vai. popiet So. Bos

tono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

V. Aluza,
sekretorė

Padidėjo Mockų šeima
i j
1 Raminta ir Algis Mockai, 
gyv. Hanoveryje, Ma., rug-į 
piūčio 31 d. susilaukė antro 
sūnaus Andriaus. Motina ir 

j naujagimis gerai jaučiasi.

Į Laimingi tėvai ir seneliai 
• Kazimiera ir Kęstutis Kalė. 
dos Kolumbijoje ir Marija 
Mockuvienė So. Bostone, 
Ma. „ .

Kaip jau praeitą kartą 
buvo skelbta, j pabaltiečių 
įuošiamą Washingtone de
monstraciją —žygį už žmo
gaus teises — rugsėjo 24 d. 
yra pasamdytas specialus 
autobusas. Jis išeis penkta-1 
dienį, rugsėjo 23 d., 9 vai. • 
vak. nuo So. Bostono Lietu- Į 
vių Piliečių d-jos namų (368 
W. Broadvvay).

Kaina suaugusiems j abu 
galu $25, o studentams — 
$15. Rengėjai pasirūpins už
sakyti ir nakvynę.

Registruotis galima Ke
leivio įstaigoje.

Grįžo iš kelionių

Praeitą saivaitę grįžo į 
Bostoną dr. Juozas Girnius, 
dalyvavęs Studijų savaitėje 
Londone ir ten skaitęs pa
skaitą, o taip pat pakelia
vęs ipo Europą. Grįžo ir Bos
tono lituanistinės mokyklos 
mokytoja Ona Gimiuvienė, 
praleidusi atostogas savo 
vaikų šeimose Chicagos apy. 
linkėję.

Istorikas Pranas Čepėnas ,. So- Bostono Lietuvių Pi- 
praeita ketvirtadieni lankė- ,lecui d-jM užkandine vasa
ri Bostone io parašytos Nau.'1'08 metu buvo uždaryta, bet
jųjų laikų Lietuvos istorijos , U° , A Į1 vei-
reikalais. Ta proga buvo už- ’kla ^sta^emais m «*ma- 

sukęs ir į Keleivio įstaigą.
Pr. Čepėno istorijos pir

masis tomas jau yra išėjęs, 
jį galima gauti ir Keleivyje 
už $15. Antrasis tomas jau 
parašytas ir atiduodamas Į 
spausdinti. Autorius jau tu- • 
ri gurinkęs medžiagą trečia- į 
jam tomui ir tuoj imsis ra- j 
šyti ir šį paskutinįjį.

Inžinierių iškyla t
Rugsėjo 11 d. Nenortų va. | 

sarvietėje, Cape Code, bus; 

inžinierių iškyla.

IŠNUOMOJAMAS

4 kambarių butas So. Bostone.

Teirautis telefonu 268-2696.

Mirė

teisininkė

dieniais.

Plačiau — skaitykite 6 
puslapio skelbime.

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju Wor- 
cesterio šaulių kuopai už at
silankymą mano 75 metų 
amžiaus sukakties minėji
me.

I Taip pat noriu pareikši 
Anele padėką Providence Šv. Ka-Mirė

Kalinauskaitė. advokatų j para'iii jo? klebonui
Prano ir Kazio sesuo._ . , . . T _ ! kun. V. Martinkui uz pa

Taip (pat mn e Juozas Ba. J siaUg-as? rengiant sukaktuvi.
rusevicius, ilgametis oo. į nj 
Bostono laidojimo įstaigos Į * gu pagarba

Kazimieras Kriaučiūnas
savininkas.

Naujas Keleivio skaitytojas
Pranė Gailiūnienė iš Wor. į 

cesterio, Ma., užprenumera-; 
vo metams Keleivį savo sū
nui dr. Vytautui Gailiūnui 
Edmontone, Alb., Kanadoj.

Ačiū už paramą Keleiviui.

Bostoniškio J. Jašinsko 
parašytą knygą —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

DR. LAIMA ANTANAVIČIŪTĖ - ANTHANEY, 

dantų gydytoja,

praneša, kad atidarė savo kabinetą 

2210 Massachusetts Avenue,

Cambridge, Mass. 02110

MBTA važiuoti:

Ashmont - Harvard Line iki 
Harvard Square, iš ten 

North Cambridge autobusu 

iki Rindge Avenue.

Priėmimo valandos:

pagal susitarimą. 
Ofiso tel. 661-8442 
Namu tel. 646-6271

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

ne tik paruošia vaistus pagal receptus, suteikia profesinius 
patarimus, bet taip pat turi viską, ką jūs tikitės gauti geroje 
vaistų krautuvėje. Mūsų vaistinėje jūs laikomi ne tik paprastu 
pirkėju. Jūsų savotiškiems reikalams bus atkreiptas mūsų asme
niškas ir greitas dėmesys. "Receptu specialistai“. Darbo valan
dos: pirmadieniais—šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

7ra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces*
kario j Lietuvą ir kitas Rusi- 
jbs valdomas sritis- Čia kai-
k^ma lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienš

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Square 
Hardivare Co.
SsriBiakaa N. I. ALBk.Nl
»» kast rroadwat 
M»UTU BOSTON. MASS. 
fELFhONAS AN 8-414S 

Bstijunihi Mrorr Dalai 
Sianntna

Ktikiav Langams 
Visokie reikmenys oamaau 

Reikmenya p i am toriams 
ViantU rateiiea daiktai

Telefonas: AN 8-2806
\Dr. Jos. J. bonovan
Or. J. Pašakarnio

I p e d i n t s 
OPTOMETRiSlAS

Valandoe:
j nuo 9 vai. ryto fkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos:
, > kasdien 9*5

Penktadieniais 9-7 
šeštadieniais uždaryta

; Vedėja —-
Aldona Adomonienė

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

PETER MAKSVYTIS
Carpsater & BciMsr

49 Church Street 
E. Miltou, Mssn.

AtUekn visus pataisymą, rsmos 
to ir projektavimo darbas U Įsu-1 
to Ir viduje, gyvenamų namu tr 
Manio pastatų, pasai rdka-l 
lavimų. Saukite visados iki S va-1 
landų vskam. __

Telefonas 698-8675

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 i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.
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South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo
s LIETUVIŠKA UŽKANDINE 
S VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA’’, kurios 
metu visi gėrimai yra papiginta kaina.
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Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadway, South Boston, Mass. 02127
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B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją n 
eeptus ir tarime visus gatavus vaistas.

Jsi reik vaistą — eikit i lietuvišką vafctiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoaaa AN M0M

Nes 9 vaL ryte Iki 8 rei vw išskyras iventadienios (r
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TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(BUDOKIUTB) 

OHTOMETR1STI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais- -uždara 

445 BRCADWAY 
SOTTH BOSTON. MASS.
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NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

I 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732' l
—»»»»»»»» soossfo

South Boston 
Savings Bank

“ALHfAYS THE LEADER”

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

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

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

S k ambink ite

268-4662

"SAULES ŠERMENYS"

Tai visai neseniai išleistas

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 davanorr,«
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 1 plokftelfb( Kaina $g.00.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT &N’

$6. Paštu nesiunčiame.

V

MAIN OFFICE 
460 Wsst 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 . VVed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENES DAINŲ i STEPONO KAIRIO ATSI
PLOKŠTELE 

Keleivio administracijoje
I

galima gauti Lietuvos ope-

MINIMŲ PIRMASIS TO 

MAS "LIETUVA BUDO"

ro. »!!.«« Elzbieta. KardJ JAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—"TAU, 
LIETUVA" DAR YRA NE* 
DIDELIS KIEKIS. 480 PSLPaštu nftsiunitaae.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 

AND

TRAVEL INFORMATION ,

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraitus

Pristatymas greitas fe 
garantuotas

Prekės parduodamos nuio- 
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
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