
n.AJ-
•t

j.. ruSLlC LI3aAXY 
C J?LET SO’JARE 
-.'6. j.i; 17,liASS. KELEIVIS

THE TRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLV
SO. BOSTON, MASS., 1977 METŲ LAPKRIC1O-NOVEMBER 1 

telefonu: 268.3071 Second-claaa poetago paid at Boston. Massacnusetts
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Tai praneša I.P. žinių agentūra ir JAV radijo stoty*. 

Žinią patvirtina ir sovietinė TASS agentūra. Riaušėse da

lyvavę dešimtys tūkstančių žmonių.

International Press žinių M mįrį>
agentūra ir JAV radijo sto- j 
tys spalio 30 ir 31 dienomis1 dr. V. Didžys 
pakartotinai paskelbė žinią,' 
kad spalio 10 dieną Vilniu
je k'lusios plataus masto an
tims skos riaušės, kuriose 
dalyvavę apie 15,000 žmo
nių.

Riaušėse minia šaukusi 
”Rusai e’kite namo!“ ir ki
taip keikusi okupantų.

Spalio 21 d. Melboume 
mirė dr. Valteris Didžys. Jis 
buvo gimęs 1896 m. lapkri
čio 16 d. Angerburge, Gum
binės apskr., Karaliaučiaus 
srityje. Baigęs Tilžės gim
naziją, mediciną studijavo 
Berlyne ir Miunchene. Nuo 
1924 m. gydytojo praktika 
vertėsi Klaipėdoje, ėjo ir

SLA ir Sandaros veikėjų suvažiavimas 1977 m. rugsėjo 18 d. Gertrūdos ir Povilas Dargių sody
boje netoli Pittsburgho, Pa. Pirmoje eilėje vidury sėdi SLA prez. Povilas Dargis.

geležinkelio ruožo gydytojo 
Tomis pat žiniomis rusai i pareigas, uoliai dalyvavo 

neramumus jėga numalšinę, j lietuvių visuomeniniame są-
ir buvę daug areštuotų. ! jūdyje. €

Po to okupantai, ginkluo
ti kulkosvaidžiais, keturias 
tį’enas patiuliavo Vilniaus 
gatvėse, kad neramumai 
nepasikartotų.

Masinės riauiės prasidė
jusios, kilus muštynėms fut. 
bolo žaidynių metu tarp lie
tuvių ir rusų komandų. Tai
gi v'sų neramumų kibirkštis 
Įsiskėlė lietuvių jaunimo 
eilėse, ir liepsna persimetė 
Į platesnę visuomenę.

Sovietų žinių agentūra 
TASS tą žinią taip pat pa
tvirtino, tik ipabrėždama, 
kaip ir visada tokiais atve
jais, jog tai buvęs "huliga- 
nų išsišokimas“. Deja, neį
manoma net naiviausiam. 
žmogui patikėti, kad staiga j 
Vilniuje būtų--pakilusi net' 
15,000 ”huliganų armija“...

Apie kilusius Lietuvoje 
neramumus ir Įtampą net 
Kaune mus buvo paseku
sios ir kai kurių ekskursan
tų žinios, bet jos iki šiol iš 
kitų šaltinių dar nebuvo pa
tvirtintos.

Vokiec ams užėmus Klai
pėdą, 1939 m. persikėlė į 
Kauną ir čia ėjo geležinke
lio ruožo gydytojo pareigas, 
kol 1944 m. pasitraukė i Vo
kietiją. Vokietijoje buvo 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
vicepirmininkas, rašė ir pa
dėjo redaguoti jos Krivulę. 
1949 m. atvyko į Australiją.

Velionis buvo geras lie
tuvis, malonus žmogus. Jo 
liūdi ne tik jo žmona Liuda, 
duktei-ys Rūta Vasauskienė, 
Ieva Arienė ir sūnus Marty
nas su šeimomis, bet ir visi’! 
tie, kurie su velioniu drau
gavo ar dirbo bendrą darbą.

Vėžys mėgstąs 
Kaliforniją

A.P. agentūra skelbia, 
kad Los Angeles ir San 
Francisco apylinkėse susir
gimų plaučių vėžiu procen
tas esąs daugiau nei du kar
tu didesnis už vidutinį JAV’ 
ir keturis kartus didesnis už j 
Chicagoje susirgimų skaičių. 
Dėl to esąs kaltas tuos Kali
fornijos miestus užgulę 
"smogas“.Aišku, dabar bus naujų! 

suėmimų, teismų, o nemaža 
riaušių dalyvių ar tik įtaria
mųjų vėl dings be žin'os so
vietų kalėjimuose, kaip \ savo žmonos 
(po Kalantos susideginimo. Į
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PRO RAUDONĄ RŪKĄ

Artėjančios Spalio revoliucijos sukakties proga Va

karu spauda iš arčiau žvelgia j Sovietų imperijos giltinf- 

nius griaučius,, išryškindama šio totalistinio režimo sie

kius, silpnybes ir ateities perspektyvas.

Juk teroro imperijoje Į 
kiekvienas laisvės balsas j 
yra rež'mo užliejamas krau-t 
ju ir ašaromis.

!

Homoseksual isto
nešventina kunigu

Jėzuitų ordino Nevv Yor
ko provinc’jos iviršininkas 
pranešė Thomui Svveeiiniui, 
37 m. amžiaus, kad jis nebus 
Į-ventinamas kunigu, ka
dangi pats pris ipažino esąs 
homoseksualistas.

J ugosla vijos diktatorius 
Tito turi rūpesčių ir dėl sa
vo žmonos. Ji kaltinama, 
kad per daug kišosi į gene
rolų paaukštinimą ir dar dar 
kita p paveikusi valstybi
nius reikalus savo .protekci
jomis. Ji buvo tardoma ir 
dabar esanti namu arešte.

Sovietai stato raketų]

submariną l

Svveetin iš jėzuitų nesu-1 
tinka savanoriškai pasi- Į 
traukti.

Sovietų Sąjunga stato di
džiausią povandeninį laivą, 
kurs bus apginkluotas ne
mažiau kaip 24 toli skren
dančiomis raketomis, turin-j 
čiomis po kelis atominius’ 
užtaisus.

Lietuvoje mirė
V. Keturakis

So Bostone gyvenąs And
rius Keturakis gavo iš pa
vergtos Lietuvos telegramą, 
kad ten spalio 29 d. mirė jo 
brolis Vincas, sulaukęs 72 
nii amžiaus. t

Bolševikams antrą kartą! 
okupavus Lietuvą, dar ka
rui vykstant, jis buvo išvež
tas į Srb'ro koncentracijos 
lagerius, kur išbuvo ilgiau 
kaip 10 metų. Su palaužta 
sveikata grįžęs į Lietuvą, 
apsigyveno Aleksote ir įsi
darbino ka:p šaltkalvis ma
lūne. Šią vasarą broliui lan
kantis Lietuvoje, skundėsi 
susilpnėjusią sveikata t; ne. 
paėjus nei porai mėnesių, 
iškelialvo amžinybėn.

Tai dar viena Sibiro lage
rių auka.

Olandijoje pagrobė
stambų biznierių

Praeitą savaitę buvo pa
grobtas turtingiausias Olan
dijos biznierius Maurits Ca-į 
rans. Manoma, kad tai esąs j 
darbas Vokietijos teroristų J 
gaujos, kurios vadas Baader; 
nusižudė kalėjime, sužino
jęs, kad jo bendradarbiai, 
pagrobę lėktuvą, yra Soma
li jo j e suimti.

Už Caransą reikalauja
ma. kad mūtų paleistas po
licininką nužudęs vokiečių 
teroristas Folkerts ir kad at
sisakytų sosto karalienė Ju- i 
liana. !

i

Sovietai išmėgino
galingas bombas

Semipaslatinsko srityje. 
Sibire, sovietai išmėgino dvi 
naujas galingas atomines 
bombas. Jų sprogimas bu
vęs tarsi smarkus žemės 
drebėjimas.

Pakels soc. draudimo
mokesčius

Socialinio draudimo įstai
ga dabar išmoka daugiau 
negu gauna pajamų. Trūku
mą dengia ė atsargos kapi- į 
talo, bet ir jo amžiams ne
gali užtekti, todėl rūpinama
si kaip nors garantuoti to 
fondo ateitį.

Buvo sumanymas į šį so
cialinį draudimą įjungti ir 
valstybės tarnautojus, kurie 
dabar pensiją gauna iš at- 
sk’ro fondo, bet kongresas 
tą sumanymą atmetė.

Atstovų rūma.j šiomis die
nomis nutarė pakelti socia
linė draud’mo mokestį. Da
bar samdinys ir samdytojas; 
moka po 5.85°^. Ar’-ščiau-i 
šia suma, nuo kurios moka-1 
mo į soc. draudimo fondą, j 
yra $16,500. Per ateinan 
čius 10 metų mokamas pro 
centas bus pakeltas 'ki <5 
7.1 ir auk'čiausia suma iki 
$42,000.

Nuo 1982 m. bus leista 
pensėinkui uždirbti, nenu
stojant pensijos, neribotą 
sumą.

Senatas yra priėmęs; kito
kį nutarimą. Koks bus galu
tinis sprend’mas ir kokį su
tiks pasirašyti prezidentas, 
dar paaiškės tik vėliau.

Kalėdų dovana
!

Anglijos seniam
Britanjos darbiečių vy

riausi bė nutarė sumažinti į 
mokesčius seniems p lie-į 
čiams ir skirt- pašalpą staty
bininkams.

Ta "dovana“ būsianti be
veik du bilionai dolerių.

N. Zelandija priešt
m Monterių

Protestuodami prieš JAV 
dar nepagamintą vadinamą 
neutrono bombą, sovietai 
patys dar labiau stiprina sa

li atominį apsiginklavimą.

. i
Naujoji Zelandija nelei-1 

džia apsigyvenri Belgijos j 
miiionieriui Vietorui Woro. i 
ųuieriui, nes jis savo profe
sija nurodė "įr.ilionierius“, 
o tokos profesijos pagei
daujamų imigrantų sąraše 

nėra.

Nenusileiskite! —
sako Sacharovas

Garsusis mokslininkas ir 
kovotojas dėl žmogaus tei
sių ir laisvės akad. Andre
jus Sacharovas kreipės į 
Helsinkio susitarimus pasi
rašiusias valstybes, iškelda
mas tų susitarimų pagrindi
nę mintį — jog tarptauti
niam saugumui yra būtina 
pagrindines te’ses (netruk
domą pasikeitimą žniomis, 
teisę keliauti užsienin, sąži
nės laisvę ir kt.) turinti vi
suomenė.

Sovietų Sąjungoje tokių 
teisių nėra. Jis išvardina ten 
vykstančius nusikaltimus 
prieš žmogaus teises ir tiki
si, kad laisvojo pasaulio at
stovai. suvažiavę į Belgra
dą, nedarys daugiau nuolai
dų Sovietų Sąjungai, reika
laus, kad būtų pale’sti iš ka
lėjimų "protestuotojai“, pa. 
lengvinta emigracija ir iš
vykos į užsienį, leista laisvai 
skleisti užsieny spausdintas 
knygas, laikraščius.

Lenkų disidentu
manifestas

Varšuvoje pasirodė po
grindy išspausdintas naujas 
žurnalo Glos numeris, ku
riame vra ir “Demokratinio 
sąjūdžio manifestas“.

Jam' smarkiai puolama 
vyriausybė, reikalaujama at- 
statv.i "suverenines ir de
mokratines teises, tikėj’mo, 
minties, žodžio, informaei- 
ios, sutrinkimų ’r darbo 
laisves“.

įsakmiai pabrėžiama, kad 
išolė-ta teisė streėuoti. ne
leidžiama laisvų darb’ninkų 
susi vien :jimų, reikalaujama 
nanaikinti snaudo« cenzūrą 
ir pakeisti rėkimų tvarką.

Ta manifestą pasirašė 
110 asmenų, ju tarne tokė 
žinomi asmenvs, kaip ‘stori, 
ko’ Jan Josef IJpski, Adam 
Michnik, sociologas Jacek 
Kuron ir kt. Yra ’r grupės 
amnestuotų darbininkų pa
rašai. r

Į Sovietų Sąjungą toliau 
nuo jos ribų gyvenantieji 
žmonės žjvelgia gana skir
tingomis ak mis, tad ir skir
tingai ją regi. Vieniems, 
tarp jų ir mūsų "pažangie
siems“, ji yra jau įsikūnijęs 
"žemės rojus“, polit’nės sis
temos pavyzdys visam pa
sauliui. Kitiems — politinių 
ir ekonominių eksperimentų 
laboratorija, pagrindinis 
ramstis "išsilaisvinimo Ko
voje“, iškėlusi svarstykles 
"teisybės deivė“, egzotiškas 
ridikų kraštas. O daugu
mai šią pasakų šalį geriau 
pažinusių — ta,i naujoviška 
t’rcnija ir senoviška vergija 
vienuose valstybės rėmuose.

Pastaruoju metu, priartė
jus Spalio revoliucijos 60 
metų sukakčiai, daugelis va
kariečių bando į Sovietų 
Sąjungą pažvelgti iš arčiau, 
net iš jos vidaus, ir pateikti 
k’ek galima realesnį vaizdą. 
Šiandien, i klausę Sovietijo- 
je ilgiau pagyvenusių ame
rikiečių ir kitų Vakarų žur
nalistų bei diplomatų bal
sus, galėtume pažymėti to
kias svarbesnes nuomones:

Ta’, kas vadinama Sovie
tų Sąjunga, iš tikrųjų tėra 
Rusija, revoliucijos metu ir 
vėliau jėga prisijungusi visą 
eilę kaimyninių tautų ir bu
vusių nepriklausomų vals
tybių.

Sovietinė komunistų par
tija savo pagrinde yra rusų 
nacionalizmo tinklas, kuris 
laiko aprezgęs ir pririšęs 
prie "motinos“ Rusijos ki
tas tautybes.

Galutinė partijos tauty
bių politikos tikslas — tą 
etninį "mažumų“ elementą 
be didesni;) pasipriešinimo 
surusėti, pradedant nuo vi
suotinio "valstybinės“ rusų 
kalbos įd egimo, kurios pa
galba tas skirtingas tautas 
turėtu paskandinti ir rusų 
“kultūra“.

šios rusų pastangos kol 
kas susiduria su nemažomis 
kliūtim’s. Pirma, nevisiško
se tautose, jaučiančiose ru-

ii
A. Čepėnienę ištiko
š irdies sm ū gis

Albiną Čepėnienę, stori- 
ko Piano Čepėno žmona, 
gyvenančią Worcestery, iš
tiko antrasis širdies smūgis.

Linkime ligonei kuo grei
čiau pasveikti.

sinimo pr e. artą, o ir Vaka. 
rų demokratijų nenustelbia
mą įtaką, nepaprastai stip
rėja nac.cnalistiniai sąjū- 
dž ai ir politinės laisvės troš
kimas. Antra, neru s.kųjų 
Sovietų Sąjungos tautų gy
ventojų prieauglis pastebi
mai didėja, ir rusai netoli
moj ateity atsidurs mažu
moje. Bet iš šios statistikos 
Soviet jos stebėtoja’ dar 
nedaro toli vedančių šviesių 
išvadų, nes visą pelitinę ir 
karinę jėgą pasiglemžusi 
mažuma, nesant demekrati. 
nės santvarkos, dar ilgai ga
li valdyti ir spausti gyven
to jų daugumą.

KGB ir ateity bus vienas 
svarbiausiųjų sovietų politi
nės ortodoksijos saugotojų 
visuomenėje ir ypač kariuo
menėje, kuri totalitarinės 
santvarkos kra tė yra riena 
svarb’aus’ų pajėgų, galinčių 

'sugriauti dabartinį režimą, 
j
■ Sovietų totalitarinio reži
mo amžių pratęsia ir pačios 

• iūsų liaudies vergiškumas, 
i nes ji savo istorijoje niekad 
'nėra pažinusi vakarietiško
sios demokratijos ir visada 
buvo valdoma savo vyriau
sybės bizūno.

Didžiausiu sovietiniam re
žimui pavojumi Vakarų 
žurnalistai laika Rusijos sa. 
te.itines valstybes, valdo
mas tik prievarta primestos 
ii skystos komunistinės biu- 
įokiarijos, kuri ir pati nėra 
ištikima savo "didžiajam są
jungininkui“. Be to. iš šių 
satelitų nesulaikomai sun
kiami į Sov etų Sąjungą ir 
komunistiniam režimui la
bai kenksmingi Vakarų kul
tūros “nuodai“, kuriais gai
vinasi disident niai sąjū
džiai.

Spalio sukakties proga 
Vakarų žurnalistai gana iš
samiai apč’uopia ir sovietų 
ekonominį bei karinį pajė- 

Į gumą. o taip pat pateikia 
įdomiu Sovietijos vidaus 
vyven’mo faktu, išrvškinan- 

. čių šios imperijos gyventojų 
nuotaikas ir jų masės inte- 

į lektualėi Ivgi.
į

Žinoma, visa tai mums 
nėra jokia naujiena, bet 
svarbu tai, kad tokios ’ Nevv 
York Times“. “V.S. Nevvs“, 
"Chris'ian Science“, “\Ya- 
shington Post“ bei Vakarų 
Europos spaudos informaci
jos liud'ja vakariečių akių 
pra viešėjimą. Be to, šiuo 
metu dažniau prisimenamas 
ii sovietinis Pabaltijo na- 

»v ergimas.



Puslapis antras Svz. DLgx Vy. « Nr. 4g 1977 ui. lapkričio, i

APGAILĖTINA ŠVIETIMO ŽIBURIO 

PRIETEMA
DIDIS KŪRĖJAS, KURI NUMARINO 

TOT AUSTINIŲ REŽIMŲ REPLES
Atrodo, kad šiandien, susitikus bet kurios lietuvis-1 

kos organizacijos atstovą, reikia klausti ne „Kas gero?“,} 
■o tiesiai: „Kokia nauja velniava atsitiko?“ Labai gaila,' 
kad tokiu nemaloniu klausimu jau tenka užkalbinti Ir! 
JAV LB Švietimo tarybos nai-}. Mat, jau ir tas mūsų lie-! 
tuvi'lkosic-s šviestos ir šilimos židinėlis pastaruoju metu ‘ 
pradėjo irgi aitriai rūkti, nes emigracinis velnias ir jo 
žarijas jau užliejo savo biologiniu vandenėliu...

Turimą informaciją apie JAV LB švietimo tarybos 
įskilimą mes kun laiką net vengėme spausdinti, vis t'.- i 
kėdamiesi, kad gal dar tas visas šurmulys vėl gerai baisi- • 
sis. Deja, iškilus tam Įvykiui jau ir kitoje spaudoje, de- i 
dame ir mes bent tą nuo švietimo tarybos pirmininko Į 
nuskilusių je bendradarbių pareiškimą, nors ji lydi dar j 
apie 6 puslapių JAV LB pirmininkui Alg. Geeiui Įteik-: 

.tas memorandumas ir kiti susirašinėjimai su smulk'ai i 
išklostytais kaltinimais ir reikalavimu Br. Juodelio pa-i 

•sitraukimo.

Iš tų pareiškimų ir "antipareiškimų“ ryškėja, kad 
Švietimo tarybos pirmininkas Br. Juodelis be tarybos 
žinios ir pritarimo ar su ja pasitarimo ėmę§ skelbti litu- Į 
anistinių mokyklų „reformaciją“ su mokslo metų skai- j 
čiaus trumpinimu ar saro- "bendraraštyje“ net ir apsime- j 
lavęs, o nesusipratimui aiiklnti sušauktame posėdyje, j

’ MIUNCHENE GARSINA 

• LIETUVIUS

j Elena Vasyliūnenė iš Vo. 
j kietijos atsiuntė tokį laišką:
I I

Miunchene, Vokietijoje,} 
Herkulio vardu didžiulėje}

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

„TILTŲ STATYBA“ — IŠ PRAEITIES

'Kultūrinė izoliacija tarp j „Su didžiausiu susido- 
J niria-in ! SSSR ir Lietuvos pamažu mėjimu ir akilumu seka ge- 

L-nnncje-n „o ' pradeda mažėti. Be abejonęs,1 nausieji lietuviškosios inte-AUIlLt I ietį. „lt V dZ.UU J d p d* | ..
! saulinės ižymenvbės. Skei-;tai yra paskutinių metų pa- ligęntijosatstovaą kultūrinę 
* b'mai yra duodami išanks- sikeitusių užsienio politikos statybą SSSR-e. Daugelis jų 

sąlygų pasekmė. Jeigu dar savo nugara patyrė visus ca- 
Į sį skaitome' dvi lietuviškas; prieš kelerius metus pas mus rinės santvarkos malonumus, 

I sparčiai buvo kultivuojama asmeniškai matė žiaurią Ni- 
visuomeninė opinija, jog vis- kolojaus satrapų kolonizato-

i to. Įžymybių tarpe i mene-

kas, kas tik sovietiška, yra 
verta pasmerkimo, jog So
vietuose tėra tik vienos nei
giamybės, jeigu dar neseniai

rišką praktiką ir todėl la
biau, negu bet kurie kiti mū
sų užsieniečiai svečiai, gali 
pastebėti, koki praraja ski-

Į pavardes.
• Lapkričio- 1 d. koncertuo- 
j ja Lilija Šukytė su Miun- 
scheno r i’haimonijos erkest- 
j ru. Statoma Brahmso ”Re- 
! puiem“, kadangi lapkr'čio 
i 1 d. vra Vėlinių dienos išva- 
' karės.
| Antroji lietuviška pavar-jnet falsifikuotų, šmeižiančių 
į dė — Saulius Sondeckis —Į faktų nieko teigiamo nebuvo 
S lapkričio 17 d. dir'guos Vii-j skelbiama, o Į žmogų, išdrį- 
Į niau= Filharmonijos oi kęst-’ susi pasakyti vieną kitą tei- 
! rui. O gruodžio- 1 d. pasiro- giamą žodi apie SSSR, buvo
i dys su tuo orkestru Hambur
ge.

i Prie didžiųjų Miuncheno

mūsų spaudoje apie SSSR iria mūsų šalyje dabartinį 
be Įvairiausių neigiamų ir amžių’ nuo 'praėjusio am

žiaus".

„Apie tai kalbėjo Lietuvos 
kultūros veikėjų delegacijos 
pirmininkas prof. M. Biržiš
ka pirmąją atvykimo dieną 
sovietų spaudos atstovų priė
mimo metu, apie tai kalbėjo

žiūrima kaip Į politinį nusi
kaltėlį, tai dabar ta iš tikrų
jų neprotingai šališka ten
dencija ir pas mus ima po I taip Pat tą pačią dieną ir su- 
truputį mažėti“. Įsitikime su sovietų meno bei

‘literatūros atstovais VOKS- 
e. Du kartus jau buvo p. M. 
Biržiška Sovietų Rusijoje —

šių metu spalio 16 d. sukako lygiai 30 metu, kai mirė įžy- j m esto CpetTCS ITIHIU vra -- 
trumpai tariant,— Juodelis įžeidęs tarybą, taryba įžei-: musis lietuviu poetas, dramaturgas, kritikas ir teatro meno ugdy-1 habn tos t 1 po- Šukytės 
dusi Juodelį, taikintojas Alg. Gečys įžeidęs irgi tarybą, i tejas profesorius BALYS SRUOGA, besulaukęs tik 51 metą am- ! nuotraukos. Jj da:nuog Ri- 
O taryba, pasitraukdama iŠ tokio nevaisingo posėdž'o, i Saus. Visame šiame Keleivio numeryje nesutilptu tik trumpai’»pg!^ °P€r°.lej * X-
buvo apkaltinta „Alg. Gečio ir jo posto bei asmens įž ei-) suminėti šio didžiojo lietuviu kūrėjo ir intelektualo darbai iri ,. pagim-Į
dlrnu“... ' Į nuopelnai mūsų kultūrai. Jie tra suglausti Lietuviu Eneiklope-1 ?'"e’e 'g’ .. _ . 1»» ir 1925 m. Sis jo atsi-

1 ' * iko smauo 14 d. Tai graikų) Iskursitiezcdziai? IsTys..lankymas SSSR^ _ iš eilgs
j Iiavienės ir Narkeliūnaitės j įre^jas, įr kiekvieną kartą 
Į redaguojamosios ir Brookly-; tvįrteja jo įspūdžiai. Tat — 
ne leidžiamos Vienybės ? įspūdžiai aoie didžiuli kūry- 
Ne, ne, ne. Jų kilmę šiek tiek jbinį pakiIima ir apie gran. 
jau išduoda sestasis citatos idiozinį kūrybinį darbą Ge_ 
žodelis ( Lietuvos ). aip, is rįausįerns naujos, atgimstan- 
tiesų, tai citata iš straipsnio,'—^ LįetUvos žmonėms im-

Kadangj mes jau seniau esame pasisakę prieš bet j Nepriklausomybės dienas atgal į rusiškąjį nelaisvės režimą, na-, vinimo Komitetui, vacl.nosi ’ parašyto Lietuvoje, žinoma' “ ..............

Rezultate — iŠ Br. Juodelio vadovaujamos Švietimo dijos dvidešimt aštuntame tome, jie dažnai prisimenami mūsų ! jnitolc^’n'o turinio onera 
tarybos pasitraukė net 8 ilgamečiai ir svarūs švietimo į spaudoje, o spalvinga prof. dr. Balio Sruogos asmenybė yra pla- !
darbuotojai. ’ viai atskleista apie šimto jo artimųjų ir jj gerai pažinusiųjų ,

Neabejojame, kad šito Šviesių žmonių kivirčo der- stambioje knygoje “Balys Sruoga mūsų atsiminimuose“.
liūs vėl tebus t'k naujas maišas juodų dirsių, kurias mū- 1 šia kūrėjo mirties proga tegalime tik su skaudžiu sielvartu 
SU Spauda vėl galės malti ištisus metus. ' širdyje išgyventi vėl atmintyje atgijusį būdingą mūsų tautai

Gaila. Labai gaila. ■ velionio likimą, vedusį jį iš carinės priespaudos per šviesias Vv

TAUTOS FONDO 
VADOVYBĖ

Fondas, kuris reikia iėlas 
ansiam Lietuvos Išlais-

koki lituanistinio švietimo laiko trumpinimą ir tuo pačiu 
prieš tautinio nuosmukio didinimą, o taip pat nesame 
šalininkai jokios organizacijos vadistinės struktūros, tad

ciškąją žmonių skerdyklą ir pagreitintą mirtį vėl sovietų oku
puotame Vilniuje, atskirtam nuo šeimos ir artimųjų.

Visiems—šiandien laisviems, sotiems, save pasigerbiantiems

ponuoja ta nepalaužiama e- 
ne SSSR okupuotoje, o ne- nergįja> kurį jaučiama Sovie. 
priklausomojoje, - prieš ke- tu §alyje kiekviename žings. 
turiasdešimt su viršum me- nyje minties šviežumas> į. 
tų. Straipsnis anais smeto- vairumas ir savotiškumas tu 

J ninės diktatūros“ laikais net- metodų? kuriaig naudojasį
rr Juozas H-ne,1Š k°kl°sovietiškoji visuomenė, siek- 

Vaičel ūnas, sekr. Eomual-j ,4PY ”e IS„ .. 71 ini° dama, kad kultūra isiskverb- 
da š'dlauskienė, direktoriai* Priekal° ’ ° * fas?stu- "en‘ tu i pačias liaudies masių gi- 

Antanas Firavič us, Ig- Į fuJ0S aprobuoto, demokra- Rq pasim;ky_

Tautos Fondas. Fondo na
riu suvažiavimas ta varda
klek pake’tė, ir dabar tas

nenorėtume savo ilgesn'ais komentarais perpildyti ir i ir savo bei savo palikuonių ateities garantijomis apsirūpinu- J? i

taip jau pilnos.ir dar įskilusios „tremties ašaruvės“. Gal j siems—telieka akyse bent čia perspausdinama Balio Sruogos’* ^..yl* 17n
• būtų galima tik linkėti, kad susipykusi šebnvna vėl grižtų ; Štuthofo nacių lageryje iškentėtą kančių vaizdo iškarpa — sąži- į jy^a-^G:ed’" P in1

prie bendro stalo, bendru mediniu šaukštu ataušintų nės gyvybei palaikyti... 
perkaitintą taurinių kopūstų sriubą ir pasist'prinusi im- į miško“.

-tusi jos laukiančių neužvilkinamų darbų.

Tarp kitko, šią liūdną istoriją balg'ant, mums kyla 
ir kiek linksmokas klausimas. Ar kartais taipusavio ne
susipratimų nepadidina ir pernelyg skambūs, gausūs ir 
pagal kategorijas bei pavaldumą išrikiuoti mūsų „Švieti
mo ministerijos“ pareigūnų titulai? Va, tik ap'e 30-čiai;

Tai jo paties atsiminimai iš “Dievų

7 <_3 , J-V"l • V • x.w***xw*^. ^7 X. .***\^i*
Rytmetį, visom kolonc-m išėjus į darbą, lagerio kie- j nas Gasikūnas, Kazys Jan-1. ai pažangiosios visuome pasisavinti ir tiems

me „iš kažkur“ Ii lenda šmėklų minia. Keista ji tokia! - kūnas ir ALg s Vedeckas. jnes u t1™0 visaip pa o- Lietuvos kukūros veikėjams,
Neina, bet slenka. Pamažu pamažėl!, be jokio gar-i Fondo vaidyba: pirm.— -

so, nelyginant praskriejančio debesėlio šešėliai, t Ignas Gasu:una=, '-cepirm.
Slenka... kadaise, gal ne taip seniai, buvę žmonės.! atstcvJ'b « !r rei-

mokyklų, kurios visos su tėvų komitetų parama pačios Į Turėję pastogę, namus, tėvus, seseris, brolius, gal žmoną,. vlcepirm r/aiaus
valdosi, Švietimo taryboje yra: Pirm.ninkas, vdcep.imi. J vaiKUs. Tuiėję Tėvynę, tuiėję gyvenimą valią,- jadvyg.a Vvtuvienė, sekr. į laisvoje Lietuvoje parašyta-;

iraus mėnesinio žurnalo . . .A kurie savo gyvenimą pasven-Kulturos , redaguoto vieno v. . A ,...... i u- cia gimtosios tautos mtere-didziuju Lietuvos valstybes , ,,, , , A . . su tarnvbai ...
įkalams Juozas G.edra tis, • kūrėjų, pirmojo teisingumo ‘

reikalams! ministro Petro Leono. Tame

ninkas, sekretorius, iždininkas, knygyno vedėjas, spe-ils’svę, troškimus! ĮMatiia Noreikienė, ižd. Vy- me straipsnyje kiek toliau 
porinama šitaip:

Štai. neseniai Sovietuose

cialių mokyklų ir kursų departamento direktorius, aukš- į Slenka jie susikibę viens į kitą, vienas antrą palaiky- i tautas Kuba. fin. sekr. Al- 
tesniųjų mokyklų departamento direktorius, pradžios! darni, vienas antru ats.remdami. Niekas jų neberagina, s dona Katinienė, narys in- 
mokyklų departamento direktorė, priešmokyklinio švie-! niekas jų nebemuša. Jiem viskas pasauly jau: vis tiek formacijai kun. Kornelijus
timo departamento direktorė, rytinio rajono mokyklų ! pat. i Bučmys, OFM, narė . šuo-, lankėsi grupė Lietuvos Vyt. anuOmet „Kultūros" zurna-
inspektorius, vakarų rajono mokyklų inspektorius, reli-j Ju klumpės jau nebėšlepsi. Jie jau nebeturi jėgos | menin'am- r š'ams Marga-jDid. Universiteto profesorių:las tęsiasi dar toliau, bet 
nio auklėjimo vadovas,, tautinio muzikinio lavinimosi j kojas nuo žemės pakelti. Ji'ėkoja^ velka žeme taip lėtai, Į rita Samatienė, teis nė patą-į <m. Biržiška, Vac. Biržiška, į mums jau pakaks to. ką čia 
vedėjas, tautinių šokių lavinimo vedėja ir dar eilė komi-! kad net čiuožimas mažai tes'girdi. Vieni ant krūtinės pė.ia oi Ejen?. A mamenė. i v. Krėvė-Mickevičius, !g-j prieš akis turime 
sijų, administratorių, vedėjų... į nuknarinę galvą, kartais dar žvilgčiodami į žemę. kar-' ' ^r^_BaiKunas yra Jonynas, B. Sruoga ir

O, Jargutaliau! Jono B’liūno „Liūdnos pasakos“ Juo-■ tais — visai niekur nežiūrėdami. Kiti — apsiblaususio- klir“-a- - ’ e> pnnmmnAU, Aueustaitis). Jie Soviet
zapotos žodžiais tariant: „Tiek daug ponų!.. Kokie gra-'171 is ūkanotom s akimis dairosi aplinkui, nieko nematy

Citata iš sovietinės “Lite- 
raturnajos gazietos“, kurią 
su aprobatu mums pateikė

Pr.

.žūs!..“ O provincijos lituanistiniu mokyklų "liaudies lik-i darni, nieko nesuprasdami, nieko neben'orėdamL Kiti
tarnos“ dažn'aus'ai teatpažįsta f k du: paslaugųjį Antaną 
Kareiva, kuris mokykloms užsakytus vadovėlius atsiun-

o Petras Minkūnas — garbės 
nariu

Augustaitis). Jie Sovietuose į o tai — tos pačios frazės 
buvo sutikti labai palankiai' įg sovietinės savigyros leksi- 
ir draugiškai. Tat galima jkono, tos pačios didžiulio

vėl atsilošė ant savo draugu, užmerkė akis lyg grabe —į ATSIUNTĖ PAMINĖTI į sPr?sti net Sovietų spau-, kūrybinio pakilimo“, "gran-
ir vos vos velka save tokias sunkias kojas. Veidai, vei- • dos atsiliepimų. Štai SSSR Į diozinio darbo“, “nepajau

čia, ir malonų Petrą Pupių, kuriam už tuos vadovėlius nu- į dai! Vienas už kitą baisesnis, vienas už kitą skaudesnis, 
siunčiami surinkti p'nigai...

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Pone Redaktoriau,

Malon'ai prašome įdėti į
Jūsų redaguojamą laikraitį 
si mūsų pareiškimą:

. Nepritardami Br. Juode
lio, Švietimo tarybos piimi-Į 
n’nko, vedamam švietimo j 
nuosmukio propagavimui, i 
protestuodami' prieš nede- ’ 
mokrat šką nesiskaitymą su Į 
savo paties pasirinktų narių . 
nuomonėmis, 0 kai kurių už, 
savo nuomonės parei kimą; 
net posėdžiuose užgaulioji-j 
mą. už nelygų traktavimą ( 
ne tik švietimo tarybos na
rių, bet ir mokyklų bei jų i 
vedėjų, nuo 1977 m. rugsė-į 
jo 27 d. iš švietimo tarybos; 
pasitraukiame.

Juozas Masilionis,
ŠT Aukštesniųjų mokyklų 
departamento direktorius

Irena Pemkuvienė.
ŠT Pi-adž'cs mnkvklu 
departamento direktorė

Juozas Plačas.
ŠT Švietimo leidinių 
komis7jos p'rmin’nkas

Sofija Jonyniene,
ŠT Švietimo leidin:ų 

komisijos narė
Stasė Petersonienė,

ŠT Šviet'mo leidinių 
komisijos narė

Faustas Strolia,
ŠT Tautinio muzikinio 

la. nimo vedėjas

Petas Pupius,
ŠT Iždininkas

Janina Juknevičienė,
Priešmokyklinio švietimo
departamento direktorė

Praise the Lord Ali You) Sovietiškų Rašytojų Sąjun-
Literaturnaja

------------, ------j—i nauons uv e sier virg.nia, . , « ,ino-
į nejudėtu, jeigu jie būtu numirėliai! i . w , ,, , jgazieta (1935

Numi.ėlis — ko gi iš jo benorėti? Jam ivfea vis tiek Mane V>'tell> aS' 3o2 P8'-’ Infls'I Profesorių atsilanky

Į tuos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti, jeigu kojos ( Nat;cns by Sister Virginia ;gOs. ,
................... • J o Jgazieta (1935 m. 35 nr.)

į pat. Bet kai toks veidas dar eina į darbą!

ziamos energijos“ putos, tas 
pats suokimas apie “tautų 
draugavimą“ (šiandien tebū
tų pakeista paskutiniojo žo
džio priesaga — Į “draugys
tę“), na, ir pagaliau visai tas

m o Sovietuose metu suruoš- 
Ji gaunama adresu: susitikimo VOKS-e proga

Vy

įrišta, kaina su pe1 siuntimu
i Kokį moralinį, kokį istorinį pateisinimą būtų galima $8.00 
I sugalvoti tiems, kurie k:tus tokia lengva širdimi siunčia į V-h^inia Marie
į koncentracijos lagerius? Jokios politinės, jokios religi- 'Į?1*1’ C^arJPs VlI5a’

i nės. jokios pasaulėžiūrinės idėjos jų niekuomet nepatei- 
' sins! Jie savo žmogiškąją menkystą galėtų atpirkti tiktai 
tuomet, jei patys savo dienas baigtų tose pačiose sąlygo-

Ehnhurst, Pa. 1841 B.

, se, į kurias kitus tremia, besivadovaudami pamišėli-ko- i krūtine, veidu prie žemės. Lyg sustingsta valandėlei
rinis idėjinėmis fikcijomis! Kitaip — amžių prakeikimas 
Į slėgs ne tik jų atmintį, slėgs ir jų palikuonių palikuonis

Įdėjo straipsnelį, pavadintą į pats įprotis pasigautosios ar 
Tautų draugavimas“. Jame į pasigauti norimosios žuve- 

rašoma: į lės tikrųjų žodžių necituoti,
bet tik „atreportuoti“ "apie“
ką ji kalbėjusi.

Tik, žinoma, anos "žuve-
Šiui pulys jį nukreč.'a. Pakelia galvą. Baisiai, baisiai išsi- __broliai Biržiškos. Krė-
ilgus.'os akys. Nė žodžio nepratara. Nesudejuos. Lūpos 

Slenka, slenka... Visokių tjautų, visokių profesijų į net nesujudės, šliaužia tylėdamas kur nuošaliau. Į pa-
i žmonės. Į lageri prieš mėnesį, prieš du ar tris atvyko gi 

■ jie visi sveiki!
: Naujokui arčiau prie jų ir prieiti sunku, — pūvan-
(čių lavonų tvaikas. Rankos — žaizdotos, kojos — žaiz- 
j Jotos. Po žaizdas painiojasi įvairūs parazitai, i kuriuos 
• tie buvę žmonės nebekreipia jokio dėmesio.

Slenka, slenka... Taip pamažu!
Kartais vienas, kartais kitas išsiskiria iš minios. Pa

tvorį. Į barako pasienį. Prišliaužia. Atsigula. Užmerkia 
akis. Dabar jam: absoliučiai visa vis tiek pat.

Kitas gi ir iš minios nė kiek nesiskiria. Krinta že
mėn ir guli. Jo kaimynai neturi jėgų, neįstengia jį pa
kelti. Slenkantieji iš paskos užkliūva už jo. Knapsi. Vie
ni dar sugeba šiaip taip perkelti per jį koją, kiti — ir to 
nepajėgia. Knapsi ir griūva viršum.

vė, Jonynas. Sruoga, Augus
taitis — niekuomet ant "tau
tų draugystės“ meškerės ne
užkibo, o jei trumpam ir už
kibo, tai sugebėjo kablį lai
ku išspjauti, kol dar nepra
dėjo jis žeisti smegenų jau
triųjų vietų.

O vis tik — faktas lieka 
faktu, kad minėtieji vyrai 
vienu laiku "bendradarbia-

Slenka, slenka... Kokia daugybė jų! Šimtas, kitas, 
sverdukuliuoja, lyg galvodamas ir negalėdamas nuspręs- i trečias.
ti, kas jam dabar daryti. Žengia žingsnį į šalį. Kitą. Pa-J Tai — lagerio klipatų komanda. Ji — taip pat dar- 
linksta ant kelių. Atsiremia rankomis į žemę. Paropoja; bo komanda! „Eina“ „darbo dirbti“, „darbo“ — atitin- vo su bolševikinio tautų ka 
keletą žingsnių. Apsidairo pamišėlio akimis. Priglusta kamo jos pajėgumą. į (Nukelta Į 3 puslapį)
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

PYKSTA DĖL TEISYBĖS

Komunistai labai supyko 
ant JAV delegacijos Belgra
de pirmininko Arthuro 
Goldbergo net ir dėl to, kad 
jis perskaitė Prancūzijos 
komunistų laikraščio ”L’Hu

DABARTINIAI SANTYKIAI SU LENKAIS

Poetas-disidentas Tomas Venclova, lankydamasis Stu
dijų Savaitės metu Londone, davė spaudai ir radijui kelis 
pasikalbėjimus. Vėliausiame pasikalbėjime su lenkų žur
nalistu K. Okuliczu, jis papasakojo apie padėtį Lietuvoje

Štai ir musų kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko diena!

Šaknys visada lieka 

Lietuvoje

Lietuvos filharmonijos ka* 
merinio orkestro dirigentas 
ir meno vadovas Saulius 
Sondeckis spalio 8 d. "Lite. 
ratūros ir meno“ savaitrašty 
atsako Į to laikraščio jam 
duotus kelis klausimus.

Štai kelios ištraukos iš tų 
atsakymų:

” Gaila, kad dar ne visada 
gausu klausytojų retos akus
tikos mūsų filharmonijos 
didžiojoje salėje. Todėl kai 
kurių net įžymių pasaulyje 
pripažintų atlikėjų rečita
liai ruošiami mažojoje, net 
200 vietų neturinčioje salė
je. Deja, ir ji dažnai būna 
tuštoka. Tuo taupu vos vidu
tinį lygį pasiekę vargoninin
kai triumfuoja, sulaukę an
šlago Paveikslų galerijoje 
ar mažojoje baroko salėje... 
Paradoksalu, bet taip yra. 
Kaip tada suprasti — mėgs
ta žmonės muziką ar ne? Ar 
visada sugeba pasirinkti tik-

(Atkelta iš 2-ro puslapio) į rąją vertybę, škirdami savo 
' laisvalaikį muzikos kiaušy-

manite“ protestą Cekoslova- ir aP‘e dabartinius lietuvių-lenkų santykius.
~ * A mm m mm m » . Cz' fll w« 1 « m 1.1 . irt, a ,

kijai
Laikraštis prrotestavo dėl 

to, kad Čekoslovakijos val
džia neįleido jo korespon
dento į teismo salę, kur bu
vo teisiami 4 asmenys. (Vie. 
nas iš kaltinimų jiems buvo, 
kad jie į užsienį persiuntę 
cenzūros vietoje uždraustus 
spausdinti rankraščius).

Minėto protesto baigia
mieji žodžiai buvo tokie:

Atsakydamas Į K. Okuliczo klausimus, T. Venclova 
pasakė, kad šiuo metu lietuvių tautos atsparumas rusifi
kacijai yra tiek stiprus, kiek jis buvo prieš 30 metų. Rusų 
gyventojų procentas Lietuvoje didėja, bet kai kuriais atve
jais pastebimas atvirkščias procesas. Pavyzdžiui, Vilniaus 
miestas per pastaruosius metus po truputį lietuvėja. Šiuo 
metu Vilniuje yra 40-50% lietuvių, Klaipėdoje — 60%, 
Kaune — 85-90' {. Bet geležinkeliuose vyrauja rusų kalba. Į 
Daug mokyklų yra su rusų dėtomąja kalba, bet lietuviai 
už Lietuvos respublikos ribų (pav. Gudijoje) neturi lietu
viškų mokyklų.

Krašto industrializacija, kuri suriša Lietuvą su kito-
"Grtežtai protestuojame ‘ mjs sovietų respublikomis, yra viena iš sovietizacijos ir •

"TILTŲ STATYBA“...

Įėjimo viršininkais. Ir kas iš 
to? Ogi nieko, išskyrus, kad 
to fakto užtenka geram spy
riui šiandieniniams mūsų 
politiniams fariziejams.

Taigi, "Laisvajai 
vai“, "Dirvai“, "Naujienoms 
ir "Varpui“ (Antano Kučo, j 
ne Vinco Kudirkos) vis nesi

i

liaujant pliekti mūsų studen- i 
tus, akademikus ir profesio-

mui .
(Mums atrodo, kad mi

nios veržiasi į Paveikslų ga
lerijoje — Vilniaus katedro
je — vykstančius vargonų 
muzikos koncertus, viešai 
pabrėždami religinei muzi- 

Lietu- kai dėmesį ir pačios Kated
ros tikrąją bažnytinę paskir
ti, kurią tarybinė /valdžia iš- 

' kreipė. Kel. red.).

dėl neleidimo mūsų kores
pondentui dalyvauti teismo’ 
eigoje ir neleidimo mūsų 
skaitytojams žinoti tikrą 
tiesą iš pirmųjų šaltinių a- 
pie bylą dėl žmogaus teisių, 
dėl kurių ir mes kovojame“.

Čekoslovakijos atstovas 
tuoj atsiliepė, kad čia Gold- 
foergas „kišasi i mūsų vidaus 
reikalus“, nors Goldbergas 
perskaitė tik prancūzų ko
munistų protestą, nuo savęs 
nieko nepridedamas. 

VODKOS TURISTAI

J rusifikacijos priemonių. Miesto gyventojų aprūpinimas 
nėra pakankamas, bet kiek geresnis negu Rusijoje. Kaimas 
degeneruoja, gyventojų skaičius mažėja, vyksta demora
lizacija.

Mokyklose, įskaitant ir Vilniaus universitetą, aplamai 
paėmus, viešpatauja lietuvių kalba. Bet esama rusiškų mo
kyklų ir rusų grupės aukštosiose mokyklose.

— Kokie yra santykiai tarp lietuvių ir lenkų, ir ar 
lenkai Lietuvoje lietuvėja?

— Vilniaus apylinkėse ir pačiame Vilniuje gyvena 
gan daug lenkų. Dauguma iš jų — "tuteišai“, kalbantieji 
lenkiškai-gudišku dialektu su lietuviškų žodžių priemaiša. 
Jie turi gan miglotą tautinį susipratimą. Lietuviai juos 
laiko suslavintais broliais, kuriems būtų natūralu ir pagei
dautina grįžti į pirmykštę kultūrą. Manau, kad tam yra

Visos dainos bus dainuo
jamos lietuviškai.

Gale bus atliktas motetas 
Te lucis ante — mišriam 
chorui ir mažam kameri-

i niam orkestrui.
Abiems ansambliams tal

kininkaus mūsų smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas, atlikda
mas violos partijas.

Kadangi programa labai 
sudėtinga, koncertas prasi
dės punktualiai.

Taigi dėmesio verti ir šios 
/ programos atlikėjai, kurie 
Į liudija, kaip rimtai sveria- 
j ma komp. Jeronimo Kačins
ko kūryba ir amerikiečių 
profesionalų muzikų.

Telieka tarti: geriausios 
sėkmės!

VYT. ČEKANAUSKAS —

LIETUVOS KONSULAS

Lietuvos atstovas dr.S. A.

uauuiict giiz-ui i uiiiiiyhiię is. ui lui d. iviaiictu, i\.ctu vciiii via’,. , , .
pakankamai pagrindo. '’Tuteišu“ dalis (ypatingai Traku kiV laun! IaJ”( vainike n, ir
r r ° *• j r o «. nounL’cnnfn ita U'tll n

Ar numanote, kame tokius ir Giedraičių apylinkėse) lietuvėja, bet didesnioji dalis —

Vis dėlto iš savo patirties 
Sovietų Sigoje ir užsienyje 

nalus, ekskursuojančius net- į g Sondeckis daro išvadą, 
gi ne SSSR, o tik jos užgrob- ! j.a(j „Vilniuje publika yra 
toj mūsų tėvynėj Lietuvoj, aukšto lygio“.
ir noriu tarti, kad štai, ponai,
atkreipkite pagaliau savo dė- S. Sondeckis kelia klausi- 
mesi į aną (Jums jau seniai mą, ar "ne per retai koncer- 
žinomą, bet pro sukąstus tus lanko patys muzikai? Ar 
dantis vis veidmainiškai nu- i ne Per reti juose svečiai mū- 
tylimą) sąrašėlį daug didės- į S^1 muzikos mok\ mo Įstaigų 
niu ir garbingesnių ”kultū-1 m°ksleiviai ir studentai? Ką 
riniu bendradarbiautoju“ bei į sakyti, jei į kitų įespufolikų 

kompozitorių autorinius 
koncertus neateina net mū
sų Kompozitorių sąjungos 
nariai. Didžiulė muzikos mo-

sutvėrimus galima sutikti? 
Nuvykite į Estijos sostinę 
Talliną, ten vasaros metu su
tiksite pulkus suomių, kurie i 
ir vadinami vodkos turistais.

Juos čia traukia svaigiųjų 
gėrimų pigumas. Talline 
tuos pačius gėrimus galima 
gauti už pusę kainos.

Įvairių sukakčių minėji
mų mums tikrai netrūksta.
Jų mes iškilmingai atšven- 
čiame ir vedybinių, ir skyry- 
binių, ir tarnybinių, ir dory- 
binių, o net ir nedorybinių.
Ir vis su paliaupsinimais 
O kartais tikrai vertą rimto
dėmesio žmogų ir užmišta- j Bačkis 1977 m. rugpiūčio 26 
me. Be to, jis ir pats nenori j diena raštu pranešė Vaisty
ki.,., šlovinimų“, -jokių į(bės Sekretoriui, kad Vytau

tas Čekanauskas yra paskir
tas Lietuvos Generaliniu 
Garbės Konsulu Los Angeles 
ir parašė jam suteikti pripa
žinimą.

garbės piliečius įrašymų, jo-

paauksuotų nresto raktu, o, 
nelisdamas publikai į akis, 
tyliai dirba d:džiai vertingą

"tiltų statytojų“ už šiandie
ninius Šatus. Pikūnus ir 
Kondratienes. Ir sakau jums,
kad tol negalėsiu tikėti Jūsų i ’ ūag0 armija> pa 
reiškiamų pažiūrų bei taria-, mokinių ga.
mų žodžių tiesumu, atviru- į jr etįucĮų sraute, jau už- 
mu bei nuoširdumu, kol Jūs, į mjršo, kuriuo keliu sukti i 
pasmerkę Šatus, Pikūnus ir* filharmoniją... Todėl šian- 
Kondratienes, tuo pačiu ne-' dien> kalbant apie mūsų 
pasmerksite ir Biržiškų. Krė-i klausytojų ugdymo proble- 
vės, Jonyno, Sruogos ir Au-; mas, tenka prisiminti seną 
gustaičio! Ir
cento už Jūsų 
išveisti bolševikinę propa 
gandą iš LB Švietimo Tary
bos leidžiamu vadovėliu šva-

su žymia valdžios parama — pereina į rusų kalbą. Esama
taip pat ir tautiniai susipratusių lenkų, bet Lietuvoje jų' ^VQ kūrybini darbą, 
mažai. 1 “

— Ar lietuvių, gimusių po 1940 m., nusistatymas lenkų 
tautos atžvilgiu yra skirtingas nuo to, kuris buvo 1920- 
40 metais?

— Taip, nusistatymas yra skirtingas. Šiais laikais 
lietuviai turi simpatijos jausmą Lenkijai. Lenkijos katalikų 
Bažnyčios, lenkų darbo klasės ir intelektualų laikysena 

Vizos suomiams nereikia, kelia lietuviuose susidomėjimą ir net pasigėrėjimą. Lietu- . . , •
Vasarą iš buomijos į lallinąj vių inteligentija dažnai mokosi lenkų kalbos, nes tuo buduj 

fUri galimybes gauti žinių iš pasaulio ir pasaulinės kultūros. '
Kai kur dar galima išgirsti senosios neapykantos aidų, bet . . . ,

vaitgalius praleisti Talline. jie kasmet vis labiau nutilsta (stipriau jaučiama išeivijoje). 1 * 1978 m- Lietuvių skautų
--------- Aišku, Vilniaus klausimu lietuviai neis į kompromisus . Tr nJ3rtina i s^Jun^a mini savo 60 metų

(taippat, kaip ir lenkai neitų, pav. Krokuvos klausimu). Xunelė žmrn'u nasišovė' veik,os sukaktį. Ta proga 
- Ar Tamsta numatai realias galimybes artimiausiais | S jįbilieju atž,™ėti ne pra-i 1'u°®iamos. ** didelės sto- 

metais Lietuva, atgauti nepriklausomybę? , ]:aįbomis į. opcKnų bei Gar,; vykios: viena Australijoje,
— Manau, kad butų tokia galimybė, jeigu Maskvoje ‘ bėg japo ju<xjraščio įteiki-|lta Amenkoje. 

ir visoje Rytų Europoje įvyktų permainos. Negaliu būti 
pranašu.

— Ar Tamsta nemanai, kad sovietų valdžios žlugimo 
atveju, sąjunginėse respublikose gali kilti visa eilė terito 
rinių ginčų, kurie atitrauktų tų tautų pajėgas nuo išorinių

plaukioja specialus laivas, 
todėl suomiams lengva sa- 

_ ti Talli
Čia vasaros teatre didžiau

sią pasisekimą turėjo veika
las "Vodkos turistai“.

"Mums, atlikėjams, nerei. 
kia kritikų—autoinspekto
rių, fiksuojančių tik mūsų 
pražangas, jas mes kur kas 
geriau patys suvokiame.

tol neduosiu nė j lotynišką posakį: "Gydyto-j Mes norime išgirsti mąstan-
ūsų kampanijos j jau, pagydyk pats save“. čio, turinčio idėjų, talentin- __ .
fmihino co žmoe-aus samDrotavimu. ue-*

S.
džia

Sondeckis nusiskun- 
dėl nebuvimo geros

ruma bei nuoseklumą, kol kritikos, nes konservatorijoj
Jūs nesusibausite iš tų pačių 
vadovėlių išprašyti ir "ben- 
dradarbiautojų“ Krėvės ir 
Sruogos
kūrybos pavyzdžius.

j e muzikologai 
kritiko veiklai:

neugdomi

"Kritikui reikia įgimto ta- 
gausiai pateiktus > ]enf0? ne mažesnio, kaip ir

| jo nagrinėjamam objektui 
, , , .. . I atlikėjui... Kritikas privalo

sakysite, kad. JieT ■|au'ne tik komentuoti faktą, bet 
mirę , tai priminsiu Jums jr suvokti reiškinių esmę,
Jei

tą skandalą, kurį prieš kele
tą metų sukėlėte dėl vieno 
vienintelio Kosto Kubilinsko 
eilėraštuko vaikams, tilpusio

atskleisti juos, pirmas pa
stebėti, o gal net numatyti 
mūsų atllikėjų veiklos kryp
tis. Kritikui taip pat svarbu

'Rūtelės“ vadovėly. Kostas! suvokti, kurioje muzikinės
Kubilinskas tada jau irgi bu
vo seniai miręs. O jei sakysi
te, kad anie garsieji kultūri
ninkai — Biržiškos, Krėvė, 
Sruoga ir kiti — prieš savo 
mirtį "išvydo tiesą“ ir "atsi
vertė“, tai ką Jūs žinote, kad 
ir Pikūnas, Šatas, Kondra- 
tienė, Avižienis, Gimbutienė, 
Kliorė, ir kiti, jiems pana
šūs šiandieniniai "bendra- 
darbiautojai“ irgi prieš mirtį 
"neatsivers“ Jūsų pageidau
jama prasme?

Dažnai skaitai pradedan 
čiam gabiam ar net talentin
gam jaunam atlikėjui skir
tus superiiatyvus ir -galvoji 
— kokia meškos paslauga. 
Meno viršūnės tolimos ir 
sunkiai pasiekiamos, o dar 
nenupelnyti pagyrimai įpa
reigoja, todėl anksti uždėta 
Monomacho kepurė dažnai 
būna nepakeliama plonam 
kaklui. Kritikas pinnas turi

T . . . T . . .pastebėti naujas rvškias in-
Je, jau neišeina Jums la,- divWualvbes. įkelti jas, pa- 

kytis logikos be, nuoseklu-! trauk(j ,pUblikos rtėmcsj be, 
mo, tai gal is viso bent va
landėlei nustotume šaukę
apie “bendradarbiautojus“ ir 
"tiltų statytojus“ — dahar 
tinius ir.. senuosius?

Viena tokių "ramiųjų as 
menybių“ čia pat yra ir

Valstybės Departamentas 
1977 m. spalio 6 d. raštu at-

įžymusis mūsų kompozito sak^ Lietuvos atstovui, kad 
i-ius Jeronimas Kačinskas, VYtautui Čekanauskui yra 
kuris, nieko iš mūsų nerei- i suteiktas pripažinimas Lietu- 
kalaudamas jau vien savo ivos Generaliniu Garbės Kon- 
buvimu mūšų tarpe pats di-jSulu Los Angeles mieste.

SKAUTAI VAŽIUOJA

Vis dėlto š:e Ralendori- Į AUSTRALIJĄ

į mu, kaip tai būtų okup. Lie- Į šeštoji LSS Tautinė sto- 
Įtuvoje, o tik plačios progra.! vykia Australijoje įvyks be- 

'°imos šio jubiliejinio kompo-,'siartinanč'ų Kalėdų metu. Į 
J-i’zitnrinnc kūriniu knnrprtn iu iš Amonl-nc :no/>i<iliii

pavojų, ir tuo būdu neleistų sustiprinti savo nepriklausomų

į zitoriaus kūrinių koncertu.: ją iš Amerikos specialiu 
Toks koncertas ir Įvyks lėktuvu niošiasi skristi 114 

sekmadieni, lapkričio 20 d. asmenų — 14 svečių ir 100 
3:00 vai. popiet Lietuvių Į skautų ir skaučių su vado- 
Piliečių Draugijos trečiojo
aukšto salėie.

Deja, tas gali įvykti. Ypatingai, jeigu totalitari
niam režimui pavyktų suklaidinti žmones. Nema*ss« jokių 

niu pažvelgti Į sunkų atlikę- tarp Baltijos kraštų, bet kitų nesusipratimų gali būti. j gja proga žvilgtelėkime
jo darbą ir jo rezultatus.: Tam išvengti teigiamos Įtakos galėtų turėti auklėjimo ir j jr j tikrai Įdomią tame kon- 
Tokioje kritikoje neliks vie- saviauklos darbas, prie kurio ir išeivija, diskusijomis ir j certe atliksimą komp. Jei o 

tarpusavio informacija, galėtų prisidėti.

go žmogaus samprotavimų, 
kuris padėtų nauju žvilgs

tos panegirikai, kaip ir bu 
kam kategoriškumui“.

Baigdamas pasikalbėjimą, 
S. Sondeckis painformavo, 
kad ši sezoną jo orkestras 
turės daug išvykų — į V. i 
Vokietiją, Bulgariją, Rumu
niją, Olandiją, Belgiją ir 
Liuksenburgą. "Bet gastro-

nimo Kačinsko veikalų pro-
Šis pasikalbėjimas buvo išspausdintas Londono lenkų į gramą. Štai: 

laikraštyje "Tydzien Polski“ š. m. spalio 15 d. numeryje, j Saksofonų kvartetas Nr.
j 2, parašytas 1976 m., kuri 

išvykęs j V. Europą, aplankė Į Sros Berklee Muz'kos Role-AUSTRALIJA

Ir čia moka vogti

Liepos 30 d. Sydnejuje1

ir minėtą valogų muziejų, su 
kuriuo vėliau palaikė šiltus 
santykius.

tlk kūrybinio darbo skaudžiai nukentėjo melbur% Valonai atsiminė jį net po
žiedai o to darbo šaknvs vi- niškis prekybininkas A. Vai- 45 metu.
sada Leką L.etuv oje, sena- tiekūnas, atsivežęs varžyti- 
jamė mūsų Vilniuje“, sako

hierarchijos pakopoje šiuo Į jj?. "Grįžę iš koncertinių ke- nese ,p^rd“otl Persiskll ^lll_ 
metu yra atlikėjas, ir iš tųįlionių drauge su Maskvos ma; lsilauz? vagys išnešė jo 
pozicijų vertinti jo meną. kameriniu choru i plokšte- Prekl4 uz keliasdešimt tūks- 

les Įrašysime F. Šuberto Mi- tančių dolerių.
šias G-dur, o kiek vėliau vii- 
nieč:us pakviesime į A. Vi- į * * *
valdžio koncertų ciklą, skir.!
tą 300-sioms kompozitoriaus,

,0“
Surado ir Australijoje

"Mūsų Pastogė“ rašo, kad 
bartinis Sydne, 

viu klubo skaityklos vedėjas

BALFO ŽINIOS

metinėms «
Nijolę Sadūnaitę paleido ' 

iš kalėjimo
T. . . .Česlovas Liutikas šiomis die-; Klimui, Balfui paskyrė $

Nijolė Sadūnaitė, kun uz nomįs gavęs valonų muzie- 5,000. K. Degutis žadąs už- 
Lietuvos Katalikų Bažn> čio> jaus, Lįege mieste, Belgijo- rašvti Balfui ir didesnę dali

kartu protingai jas auklėti, 
padėti joms tobulėti

Kritika 
na. bet —

atlikėjams būti-

vais. Ekskursijai vadovauja 
v.s. R. Kučienė, gyvenanti 
Chicagoje.

gijos dėstytojai, sudarą nuo 
latinį šių instrumentų an
samblį, pasižymėjusį Bosto
ne ir apylinkėse.

Toliau — solistė Birutė 
Aleksaitė atliks tris J. Ka-f 
činsko liaudies dainas, pa-j 
rašytas sopranui solo, klar
netui, stygų kvartetui ir for
tepijonui.

Po to, — Emmanuel Ko-

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirė A. Žaleduonis

Spalio 17 d. mirė ilgai sir
gęs senas Keleivio skaityto
jas Adolfas Žaleduonis. Pa
laidotas Hudscne Tex., kur 
gyvena jo duktė Genė De 

j Valcaurt su šeima.
.Jiems reiškiu gilią užuo

jautą.
«. J. Alešickas

aoe?‘QOQrxr7^x.^JO»aDU

....• Balfo direktorių suva
žiavimas buvo spalio 22 d.)
New Yorke. j legijos profesorė smuikinin-

• Balfas Vasario 16 gim-; kė Dorathy Balęs ir pianistė 
nazijai remti kas mėnesį Į dr. Lily Owyang atliks sona-

Į duoda $200. ! smuikui ir fortepijonui.
1 ~ , • 1 Smuikininkias Izidorius
• Balfo 132 skyriaus sek

retorius, , . . „ , . T. . Kazvs Degutisdabartinis Sydnejaus Lietu- u^inįnUu. |
VluhA vprlpiaę f . * 1 1 -ljant Balfo veikėjui Mykolu.

Kronikos 
nubausta
darbu stovykloje, jau paleis tz • u
ta ir pabirta Krasnojarsko P8™1’ ^v,e imas buvęs pa- 
srityje odenos mokyklos va- 'sn<stas' Šiaulius, nes C. L,u- 
lytoja. Mat, po iškalėto lai- tikas buvo vienas iš Šiaulių

! i • • Je kvietimą 1 siais metais to: savo palikimo,
kalėti sunkiujuiJ 4 ‘muziejaus surengta specialiai • Iš buvusio Balfo direk

toriaus kun. Stasio šantaro 
palikimo Balfas gavo $1000.

• Balfo adresas: 2558 W.
ko jai buvo priteisti dar k e- Aušros muziejaus darbuoto- 69th St., Phiehago. III. 606 
leri metai tremties, įtoju. Jis apie 1932 m buvo1 29 ____________

_ Vasyliūnas sugros smuikui 
lf> solo Introdukciją ir Toccatą. 

Programos pabaigoje — 
Berklee Muzikos Kolegijos’ 
mišrus choras, vadovauja
mas Brian O’Connel, atliks
J, Kačinsko tris dainas miš
riam chorui: Beržas, Esi, 
Dangau (žodžiai B. Braz
džionio) ir išvystytą liau- 
d'es dainą Jau saulutė lei
džias, — Stasio Sant\aro 
prisimintą ir }<> motinos pa 
dainuota

MERGAITĖ IŠ GETO

Tai R. Spalio parašytas, 
dideli pasisekimą turįs ro
manas, 366 psl., kaina tik 
$3.00. Paskubėkite įsigyti, 
nes netrukus jis bus išpirk
tas!

VERTA ĮSIGYTI 

Angliakasių Lietuva, di

delio formato, 344 psl., daug 

iliustracijų. Tekstas Vlado 

Būtėno, fotografijos kun. 

Algimanto Kezio. Labai tin-

jka dovanoti. Kaina $20.
I
! Gaunama K»dm ’yje



f
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

— Blogai, Maiki, blogai!
— Kas tau bloga?

— Nugi, matai: pypkė už. 
geso, o jau nebeturiu nei ta
bako, ne- babkavų lapų ir; 
nei s’erčikų... !

O kodėl 
gyvenai?

jau taip nusi-

— Iš mielaširdystės, Mai
ki ! Iš grynos mielaširdystės.

— Kaip jau tau taip atsi
tiko?

— Nugi pareina vakar 
gaspadinė iš bažnyčios, par
sineša toki apznaiminimą ir 
sako: pagraibyk savo kiše
nės pamušale penšeno liku
čius ir duok šian Baltui ant 
pajaus! Girdi, matai kiek 
tc-klų vargstančių yra! Pats 
klebonėlis, va, surašė. Ir vi
si mūsų broliai ir seserys že. 
maičiai ir lietuvninkai.

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5cf valstijos mokesčio.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Mielas p. Redaktoriau!

Spalio 4-tos dienos Kelei- 
| vio vietinių žinių skyriuje 

paskaičiau apie ' Kelionę į 
Lietuvą už $2.50.“ Prie Jūsų 
pastabų noriu pridėti savo 
trigraši, nes buvau tame 
Kultūros klubo susirinkime.

Iš tikrųjų dviejų dalių va
karo programa galėtų būti 
padalinta į du atskirus susi
rinkimus. Zitos Krukonienės 
temoje paaiškinti skirtumai 
tarp dzūkų, aukštaičių ir že
maičių dainų praskleidė dau
gumai klausytojų uždangą Į 
didžiai vertingą ir kruopštų 
etnografinių ansamblių dar
bą Lietuvoje. Zita Krukonie-
nė savo temą pateikė labai lapkričio 12 d. North Junior High School auditorijoje. 108 Oak St. Brocktone. V. Kurapkos nuo- I *'
Įdomiai ir įtikinančiai, kartu traukoje—muzikos pamoka: kairėj prie pianino lietuvių liaudies melodijų pynės koordinatorius a ’ pat a . l'to. a. a
leisdama atsilankiusiems pa- muz Saulius Cibas ir M. Crowly, dalys akordeonistų su jų vadovu muz. N. Gironard. 
siklausyti ir jauno Bostono
lietuvių etnografinio ansam- *###**«*«-e##**##***»##**##########*############***»########**#*###*##**##*#**************#*********##**#  
bho (vienintelio Amerikoj?) piJTSBURGH, PA. ,ja finansiškai remti. Aišku. 
dainavimo’ * ' P. Dangis teskelbta tik tokią

Brocktono lietuvių jaunimo ansamblis "Sūkurys“ ruošiasi savo pirmajam viešam koncertui I

Perkūno Krukonio skaid- SL A 3 apskr. suvažiavimas
t rėš užpildytų atskiro vakaro 
programą. Keli šimtai nuo
traukų buvo parodyta pasku
bom, su stiprokos muzikos ir 
eilėraščių palyda. Kitoniš
kas, gal efektingesnis temos 
pateikimas gautųsi atren-

nes šiaip v’s kritikuoji, kad 
aš, pagal tave, kreivai nu- 
mislinu, o dar kreiviau nu
šneku ir padarau. Bet aš, i kant apie 150 skaidrių ir pa 
Maiki, kartais sų statau sau! aiškinant jų turinį, 
galvoj ir visai gerų ir naujų į Krukonio nuotraukose ma-

Spalio 16 d. Lietuvių pi
liečių salėje, 1721 Jane St., 
įvyko visų SLA kuopų, esan-' 
čių P. Pennsylvanijoj ir pri-; 
klausančių 3-jai apskričiai, 
atstovu suvažiavimas.

i spaudą, kuri kovoja už lais- i 
vą ir nepriklausomą Lietu
vą.

Tautietis

CAMDEN, N.J. 

Mirė J. Malinauskas

CHICAGO, ILL.

Supažindins su nauja 

Lietuvos istorija

Lapkričio 23 d. Lietuvių 
| Tautiniuose namuose ruošia- 
;mas supažindinimas su ne- 
j seniai Dr. K. Griniaus Fon
do išleista „Naujųjų laikų

projektų, kad, vot, ir dėl šio tesi daug fotografinio meno leo__ . ___________ -£O--
Balfo skat.kų masnelės pi* perliukų, kurie, vos porą se- ti naujų narių. Vienu balsu 

j kundžių pašvytėje ekrane,, nutarė surengti kelis pobū- 
j palikdavo nespėjusį susio- vius ir jų pelną skirti SLA

pildymo.

— Na, o ką tu čia naujo 
galėjai sugalvoti?

— Tu, vaike, turbūt už
miršai, kad mes vis gieda
me, jog reikia semtis stipru, 
mo iš senovės? O, žiūrėk, 
mano laika’s Į tokią Žemai
čių Kalvariją, šidlavą ir ki
tas šventas vietas per atlai-

rientuoti žiūrovą. Visvien, 
vienaip ar kitap pateikiant,

į jo paruoštą temą yra su
kaupta daug naujos ir vertin
gos informacijos apie mūsųS 
gimtąjį kraštą.

Šių metų K. klubo pirmi

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrc d ramcs (Ša lt kak is, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, — 
vysk. Vincento Brizgia išgy
venimai rusų bolševiku ir 
vokiečių nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4.00

Lietuviu dainos Amerikoj, 
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 
yra i datavusiųjų nuotrau
kos, kaina $8.00.

Lietuvos ryšys su Amerika
(su ilgoka santrauka anglų

ro?as, 176 psl., kaina $ 3.00.
Striptizas arba Paryžius 

-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 8.00.

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, patrio-

seimo atstovų kelionei į 
SLA seimą 1979 m. Cleve
lande.

la m. amz.,
Rivpr Avė !

■’į Apie tą veikalą kalbės iš J 
i Washingtono atvyįkęs isto- j 

Palaidotas po gedulingų ikas Vincas Trumpa, pats Į 
į autorius Pi anas Čepėnas ir

J knygos mecenatė dr, A. ša. 
ban’enė.

Mal'nauskas, 
gyvenęs 3255 
Camden N.J.

pamaldų šv. Antano bažny
čioje spal'o 30 d. Veteranų

. . Skapuose Lindene, N.J
Ap e f.nansmę padėti pra- 1

nešė ižd. Elzbieta Žilinskie- 
į nė ir fin. sekr. Gertrūda 

_ Į Dargienė. Iš pranešimų pa
. . _ „ , v • i aiškėjo, kad padėtis gera, ninke Beatriče Vasaris pra- , , ,, i i • j ... . , . . kad apskritis savo le-omis

dus sukulmuodavo istisos dėjo sezoną visus ma^oniai' remi’a jjctų ju 

darbus.armijos ubagų — visokių nudžiugindama.
kultūrinius

Lako našlė Ona Žukaus
kaitė - Malinauskienė ir 3 
broliai Lenkijoje, kuriems 
reiškiame gilią užuojautą.

.įžangos žodį tars Liudas 
Šmulkštys, pobūviui vado 
vaus Z. Dailidka.

Lozorių, kurie garsiai gie
dodami karunkas, verkda
mi, kratydami vištos krauju 
nupentmtas rankas ir kojas, 
taip sugraudindavo žmonių 

i širdis kad susirinkdavo šim-

Su nuoširdumu —
K. Daugėla

Mielas Redaktoriau,
. ... . , tus rubliu ir paskui net visa!

naBalfo^Sui”^1^’ PrisiPirk? snapso, j
^isu ubas-ėmis ui odavo pasi-i .

Ga! :r taip Maiki baislel>? g1'™*- Tai kwlėl da' "T t™'
Lai a taip, MaiKi oa, R , nes visos savaites įvykius

— Tai tu 
dabar rengiamą

Siunčiu Keleivio prenu
meratą ir porą dolerių Mai-

man nelengva tuose naujuo
se lietuviškuose žodžiuose 
susigaudyti. Bet kai ji man

ieno stryto pasodinti po ši-

paslebizavo'jo visą raštą, tai Pydytą ubagą, kuris, ro- 

netapsrverk.au ,r ■sgtamdęs ,^^ ^ švti
kišenę atidaviau viską, ką, , Juk R siajeIl<n. 
turėjau tabaku, „-gyvatinei,kaivakare eSt g
paskyręs, tatai dabar pats; do,erju n
esu plikas kaip tilvikas. j nas ta).ba?, ,, nuei.

— Gerai padarei, tėve. ! ‘U ant žemaičių naudos. 
Balfą reikia remti, nes jis ■ 
ilgi visus remia Į vargą pa
tekusius, — ligonius, vaikų 
ir giminių užmirštus sene
lius Amerkoje, Europoje ir 
kituose kontinentuose, ken
čiančius Sibiro tremtyje. Jis 
labai daug- padėjo po antro
jo karo iš Lietuvos nuc ko 
munistų pasitraukusiems, iš-

aprašo trumpai ir aiškiai, o
toki egzaktli nupentjlą ir mano ak~vs ne kažkaip benori

— Tėve, tu jau pradėjai 
sapnuoti vidurdieni ir sto
vėdamas! Ž'nok, kad Ame
rikoje vrė'ai elgetauja gal 
tiktai valkatos ir visokie bo- 
mai, girtuokliai, ir jokių ta
vo Lozorių gatvėse rėkau
jančių nepamatysi. Vargšus 
čia globoja vadinamos ”wel

rūpino jiems garantjas at- ■ Lozorius policija tuoj išvai 
vykti į šį kraštą, o kitiems ir Rytų ar< numazgojusi vištos 
čia padėjo įs.kurti. Be to, kraują, nubaustų už apga-
Balfas paremia ir dabar vie. 
naip ar kitaip iš okupuotos 
Lietuvos pabėgusius. Vadi
nasi, ir mes turime Balfo ka
są papildyti, kad jis galėtų 
ir toliau savo darbą sėkmin
gai tęsti. Aš džiaugiuosi, 
kad tavo delnas Balfui irgi 
atsigniaužė, nes aš taip pat 
savo dalį jam jau atidaviau.

— Maiki, net man smagu 
girdėti, kaip tu mane bent 
vieną rozą tikrai pagyrei,

man tarnauti.
Jūsų Elena Gimbutienė

• * *

Gerbiamieji,

SLA prez. Povilas P. Dar- i 
{gi? kalbėjo apie naujų narių I
• įrašymą. Jis pavyzdžiais nu-;
• rodė, koks lengviausias bū-1, 
! das naujiems nariams Į Su- i 
si'.ienijimą įrašyti.

Kitiems metams išrinkta , I 
šitokia apskrities valdyba: J 
pirm. Viola Stany, vieepinn. L 
Jonas Drąsutis ir Helena į 
Slaneaus'kaitė - Zelkovic, Į’ 
prot. sekr. .Jurgis Žilinskas, ĮI 

, fin. sekr. Gertrūda Dargie- 
i nė, ižd. Elzbieta žilinskie- 
; nė, iždo glob. A. Mač'ulie- 
’ nė, Ona Bulevičienė ir Juli- i 
į ana Comlv.

Siunčiu $ 10 ir prašau I
siuntinėti Keleivį. Kol gale-į

i

SLA narvs

ja j, krutėjau lietuvių visuo-, Remkim visa, kas lietuviška 
rr. rniniame sąjūdyje, rašinė- i 
jau ir Keleiviui. Dabar bai-1 
g u 92 metus, tik su padidi- 
n' muoju stiklu begaliu skai 

ti, gyvenu
p: mirštąs.

Povilas Dargis ilgus me- ’ 
tus kiekvieną sekmadienį i 
iš galingos radijo stoties i

CHICAGOJE „KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

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

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, UI tomas. 424 
os!.. pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4. kietais—$6.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. parašė dr. V. Daueir- 
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knvsra apie seimą, kuria 
"aruose Lietuvos konstituci
ja ir kitus naerindinius įsta- 
1 virius. Veikalas vra gausiai 
iliucbnmtas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

1977 -1978 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė 1977 melu grupė išvyksta:

tiRl ODžIO 21 d.—2 savaičių (Leningradas. Vilnius, Ryga, Maskva)

$ 9 9 9. 0 0

Registruokitės iki lapkričio 15 dienos.

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN AMERICAN 
LĖKTI VAIS Iš NEW YORKO išvyksta:

1978 m. vasario 5, 12, 19 26 ............ $669.00

kovo 4, 12, 19, 26................... $716.00—746.00

balandžio 2. 9. 16, 23 .. $746.00

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS BI S PA

SKELBTOS VĖLIAU.

Prie siu grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu Ne wYorke.
k

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės f

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Prices are based on doubie occupancv nnd are subject to changes and or 
Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku- 

mentus. \ „ .* .

savo tautiečiu WPIT dueda lietuvišką pro-, 
gramą, kurioje ragina klau-il 
?ytojus remti Balfą, Altą, L. J 
Bendruomenę, lietuvių pa- J 
lapijas, mokyklas ir organi-! 
zacijas. Didelį dėmesį skiria j 
spaudai, duoda iaikriaščių ; 
adresus, ragina klausytojus 
lietuvišką spaudą skaityti,

Linkiu Keleivio leidėjams
fare“ įstaigos. Taigi tavo ir skaitytojams visokios lai

mes.

Zigmas Jankauskas
vvstę. Teismas nubaustų ir Hitboro, Pa.
Balfa už tokį aukų rinkama. ____
Ne, tėve. tavo galvelė ir vėl 
ėmė minkštėti...

— O aš matau, Maiki, 
iog tu esi naravistas, kaip 
čigono arklys, ir nenori gir
dėti ,jokios naujos aid jos. 
Gut bai!

Suaugusio žmogaus širdis 
per dieną perplukdo apie I< 
10,000 litrų kraujo.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665

netapsrverk.au
netapsrverk.au
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Vietinės žinios /
socooooooooGGoooooooooooooooooooooooooaooaooaooooc.

LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

SŪKURYS

ruošia

PIRMOJI NAKTIS 

1978
EOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA 

ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ

lietuvių kolonijų
1S77 m. gruodžio 31 d. 8:00 vai. vak.

Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom
(buvęs Statler Hilton)

Programoje: Įspūdinga vakarienė, garsus astuonių 
asmenų orkestras.

Bilietų kaina: Įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampa
ną, $26.00 asmeniui.

Bilietai Įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai 
asmenų rezervuojami pas 
Birutę Adomavičiūtę (617) 729-0278, 
4 Sheffield West, Winchester, Mass. 
01890, arba
Daivą Izbickaitę (617) 326-7442 
20 Old Stone Road, VVestwood, Mass. 
02090.

Norintiems nakvoti viešbutyje, rengėjai parūpins re
zervacijos korteles su 29% nuolaida. Automobilių 
pastatymas garaže — $1.

LAUKIAME!

Ar skaitytos? Vėžlys gali badauti, net
Demokratinio aocializna <I>ei*ų.

pradai, (S Kairio Įvadas)
64 nsk. kaina 50 centų. KADA IR KAM PADARĖT 

SAVO TESTAMENTĄSocialdemokratija ir ko 1 
munizmas (K. Kauskio), 47 ' 
psl., kair.a 25 centai "T Tuo reikalu jums gali pa-'

rp i i- > -ė i ^ėti teisininko Prano ŠuloJavo kelias i socializmą,' „ . . t , ,,■ . paruosta teisėjo rrank r»Ion- 
chun peržiūrėta, “Sūduvos“ 
’šle'sta knyga.

PREMJERĄ — KONCERTĄ

1977 m. lapkričio 12 d. 7 vai. vakare 
Ncrth Junior High School auditorijoje,

108 Oak Street, Brocktone, Mass. 

PROGRAMA:

• Sūkurio šokėjai atliks naują rinktinių tautinių 
šokių grandinę, paruoštą vadovų V. Bruzgio ir 
G. Treinienės.II

į • Muziko Sauliaus Cibo liaudies melodijų 
, pynę atliks 20 asmenų Brocktono akordeonų orkestras, 
vadovaujamas muz. N. Girouard.

Įėjimo auka $4.00, moksleiviams — $2.00.

Koncerto bilietus galima įsigyti iš anksto pas ansamblio šokėjus ir 
į BOSTONE — Baltic Realty, 597 E. Broadvvav, tel. 268-6030.

• BROCKTONE — E. Ribokienė. tel. 588-5464.
1YORCESTERY — I. Markevičienė, tel. 799-5469.

! CAPE CODE — P. Šimkus, Trans-Atlantic Motors, Hyannis, tel.

. 775-4526.
• RHODE ISLAND — S. Šatienė. Warwick, tel. 884-9572.
i
i k0 * ***0000 k <<< <*0000 00 00000-00 000^000 .

Šokėjų rugiapiūtė i masis koncertas.
lapkrityje Lapkričio 13 d. nuo 12

•vai. dienos So. Bostono L:e- 
i Bostono Lietuvių Tauti-puviu P liečių d-jc-s abiejose 

i nių Šokių sambūris, kuriamS salėse Lietuvių parapijos ba- 
' žaras.

Lapkričio 19-20 dienomis 
866 N. Main St., Brocktone. 
LB apylnkės rengiama dail 
Česlovo Januso darbų paro 
da.

Jeronimo Kačinsko kūri
nių koncertas Įvyks lapkri
čio 20 d. 3 v. pooiet Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje.

Lapkričio 27. d. So. Bos-(

jau 40 metų vadovauja Ona
_ -^; -'3f&5O3CZ<50000000000000000C«000e000000000000000U I lapkričio 5 d.

i šoks amerikiečių skautų su- 
Naujas mūsų istorijos se užaugantieji jaunieji mok- j važiavime Prudential salė-

i slininkai savais originaliais 
įnašais papildo lituanistikos

Dalius Vasys, baigęs Bos- _______ __________
tono lituanistinę mokyklą ir 
Harvardo universitetą, š. m.

tyrinėtojas

Lituanus žurnalo 3 nr. iš-

Vasario 19 d. So. Bostono !
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje Altos skyriaus 
rengiamas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo sukakties minėji
mas.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
po pietų First & Second i 

‘Church salėje, 66 Marlbor-1
jough St., estės pianistės Eli- Leon Blum, 35 psl., kaina 
Įrengia N. Anglijos Baltų d-ja. §0 50-

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second'
Church salėje, 66 Marlbor-i PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 
ough St., smuikininkės Brigi-i
tos Pumpolytės koncertas,- *^au kelis egzemplio- 
kurį rengia N. Anglijos Bal-jrius beturime labai Įdomios
.ų d ja. Kioro Bielinio knygos ”Ga-

Balandžio 9 d. So. Bosto-; *
no Lietuvių Piliečių d-jos įna to jungo“, 492 psl., kai- 
III aukšto salėje Minkų ra- ‘ na $5
dijo 44 m. sukaktuvinis kon.!
certas. į ieškomas

♦ f-m-f > KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

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

RADIJO PROGRAMA

LITUANISTIKA KENTO j siuvėjas su patyrimu naujų vy 

UNIVERSITETE

Kento valstybiniame uni-iCentral st 
versitete lietuvių kalba šiuo Į 235.5000. 
metu per savaitę dėstoma'
27 valandas, tiek pat estų ir1 
po 21 valandą latvių ir šuo- | 
mių. į |

Universiteto biblioteko--Ą 
je ir archyvuose surinkta i 
apie 8,000 lietuviškos me-iĮ 
džiagos vienetų, kurios d i 
dėlė dalis buvo gauta pali

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 

u, •»< iš stoties WNSR 13S0 banga* ' H.' IllC* • > t : • > • • •
... „ 1 .. . , f „„ f veikia sekmadieniais nuo \\ elieslev. telefonus < ...

1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 

t komentarai, muzika, dainos

j riškų drabužių pataisymui, 

i Kreiptis į

I ir Magdutės pasaka.
| j Šią programą veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai. 
Eiznio reikalais kreiptis į

; Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten raunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

DKAUiuMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimas

Kreiptis senu adresą*.

BRONIS KONTRIM 
598 Bmadway 

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

kimo budu. Ten vra ir keli H: 
tukstančĮai leidinių latvių, ji: 
estų ir suomių kalbomis. j 

Per paskutinius 4 metusi 
universitete keturi Įsigijo 
kandidato, o vienas daktaro 
laipsnį, parašęs darbus, ku
rie lietė Pabaltijį.

Dr. John F. Cadzow, ku
ris ta etninių kultūrų prog-;; 
rama labiausiai rūpinasi ir;l 
jai vadovauja, rašo, kad 

TTT , _ ... T. Rcckefellerio fondas uni-
gijos III auk.-to saleje Lie- į versitetui paskvrė $35,000

je, lapkričio 19 d. — Tarp
tautinio Instituto rengiamo
je Pasaulio šventėje taip 
pat Prudential salėje ir lap- 
krič'o 27 d. Lietulvos karuo- 
menės atkūrimo sukakties 

Jei norite greitai ir gerai i ^itjėjime So. Bostono Lie

35J3V3I W35 $5535 Š5 -25 H -2 35 35 35.7,4
fe
I

KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

■ it

spausdino ilgą straipsnį apie 
Lietuvos socialdemokratų susipažinti su bolševkinio• tuvhJ Piečių d-jes salėje.

partiją ir 1905 m. revoliuci- teroro sistema, su ko-munis-
ja. Šiuo blaiviai ir protingai!^ tatdymo praktika u jų|
parašytu darbu, kuriam au- t?? !s;»'kl!e
; . ~ . , Kipro Bielinio knyga Terotorius medžiagos rinkosi ir r
“Keleivyje“, Dalius š. m. pa
vasari užsitarnavo harvar- , . . .
diški bakalauro laipsni eum•.. Jo'e ta'P P?' !asl‘e '’?}«! »*»» ^torane RandoJphe., 
laude ‘ zmi« aP]e koncentracijos j Lapkričio 6 d. So. Bosto-

' i stovyklas. Kaina su pasiun- j 0 Lietuvių Piliečių d-ios
Malonu, kad ir mūsų aky- finu tik $1.00. lalėję Sandaros moterų klu-

į o banketas ir našliu kara- 
i

ro ir vergijos imperija So
vietų Sąjunga“.

Joje taip pat rasite daug

B A L T I C REALTY & I N S FRANCE 

AGENCY

\ ėdė ja: Reda M. Veitas 

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEO1VNERS' POLICY gali Išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

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
į SPECIALISTAI
Žilio 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

Tek: 436-1204 Tek: 848-6000

>0000000000000000001

KALENDORIUS

*ono Lietuviu Piliečiu drau

tuvos kariuomenės. atkari. i paba]tijo me<ižaCTS rinki- 
ma sukakties minėjimas , mui ir jos sutvarkymui ( 

Gruodžio 18 d. -----

a AV aitfhtis

Nepriklausoma
LIETUVA

l apkričio 5 (i. Lituanistinės i r 10 "• i pirkimui).-.......... ’ Ignacuos klubo Kakdmel Norintieji gauti daugiau !

I -nformacijų gali kreiptis
mokyklą balius Chateau de, v^aronį.

Gruodžio 31 d. Park Pla
za (buvęs Stattler Hilton) 
viešbuty Bostono Jaunimo 
sekcijos ruošiamas Naujųjų 
metų sutikimas. Pradžia 8! 
vai. vak.

Sausio 8 d. 3 vai. pomiet į

enės rinkimai.
| ! Lapkričio 12 d. North Ju-
§ I nior High (Oak St.) Brock- jmažoioi Jordan Hali salėje 
§ ! tone Brocktono jaunimo j Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 

ansambiio Sūkurys“ pir- liūnu koncertas.g

fe' 
fe * I 
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:iuo adresu

Dr. John F. Cadzovv

D’rector Ethnic Heritage 

Protezam

119 Bovvan Hali 

Kent State University

Kent. Ohio 44242

fe 
fe

informuoja sfcaiiylojus apsr onsaulinius Ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauKų ir atvira: pasisakc jy 
p*»ie visus mūsų visuomeniniu-- bei kultūrinius klausimus >,y 
lame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta fe 
tue abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visienu '« 
svarbia problema
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iA ]& 

^eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’u. <4!
suomei atviras kiekvieno nuomonei kuris dirba už išlaikymų 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-sc $10.09. 

Adresas:
7722 George Street, I.aŠalie. P.Q.

s zft srsrs: s s -

II8P IC4. CANADA

1977—1978 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

Kovo 12, 19 ir 26

IŠVYKSTA Iš PITTSBl RGHO

j Balandžio 9 
t—

I 
i
Į Vasario 5, 12, 19 ir 26 
i Kovo 5

IŠVYKSTA Iš NEVY YORKO

$669.00
S716.00
$746.00

| Balandžio 2, 16 ir 23 ........................................................ $746.00

I-

$838.00

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin
grade.

! NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1.120.00 
I — 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte 
t ir 2 naktys Londone.

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAI......................................................................$128

BOSTONAS-CLEVELANDAS IR ATGAL (tik savaitgaliais)...........$114

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

arba
1-800—223-7898

prašant oasikalbėti 
su ”RAT“

SLA SUSIV1EM ŪMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
8LA—jau 80 metų tarav/ta lietuvių visuomenei ir l*n?oLa- 

jo daugiau taip SEPTINIS MILJONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fraternalini organizacija — 
duoda gyvybės apdrand< ir ligoje pašs'pą. kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp-rės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iris su puse vnHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi, h iekvienaa 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausia* 
apdraudas nuo $100.00 iki $ iv.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda ger* Taupomąją Apdraudą — fia. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigu* 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdrauios Uk $3.00 mosea- 
Ho metama.

SIJk—AKCIDENTALt AFDRA17DA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreiokiti*
• kuopų ve’kėjug, tr jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance uf America
M7 West 30th Street, Nevr Ysri. N.Y 100*1
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AUKOS BOSTONO 
ŽYGIO KOMITETUI

K. ir S. Tamošaičiai, St. 
Griganavičius, A. Bartašiū
nas, V. Izbickas, p. Marti-

mazesnemis sumo-
. So. Bostono Lietuvių Pi- mig aukojo: St Uepas> K

liečiu Draugija — $100:
Bostono L.B. aprinkęs 

valdyba — $75;
Bostono Šaulių J. V. kuo

pa — $50;
Inž. Juozas Rasys — $50;
Sandaros 7-toji kuopa — 

$25.
Po $20 aukojo: S. ir H. 

Kontrimai, O. Vilėniškienė, 
V. Montvila, Č. Mickūnas, 
V. Žiaugra, B. V. Galinis, 
E. Manomaitis.

?Jei kis, E. Kleinas, B. ir B. 
Banaičiai, V. ir G. Čepai, 
L. Lendraites K. Nenortas, 
J. A. Balčiūnas, M. Biliūnas, 
A. Bačiulis, M. Mankevich. 

* X- •

Pažymėtina, kad Bostono 
L.B. apylinkė iš savo kasos 
paskyrė $25,, o valdybos na
riai nuo savęs sumetė $50. 
Be to, valdyba iš kasos pa
skyrė dar $25 centriniam

Po $15 — St. Lūšys ir T. i komitetui. Valdybą sudaro 
Stankūnaitė. į A. Matjoška, H. Čepas, Br.

Po $10 — E. Juciūtė, T. i Kruopis, Br. Paliulis, G. 
Bogušienė, K. Vasiliauskas, j Vaičaitis ir M. Žiaugra.
St. Griežė-Jurgelevičius, P.' Darbą žygio pasisekimui 
Plikšnys, A. Andriulionis, aukojo Keleivio redakcija,

administracija ir kiti tarnau
tojai, Laisvės Varpo •vedė
jas P. Viščinis bei St. ir V. 
Minkai. Keleivio štabas 
priiminėjo aukas ir registra
vo autobusan ir kartu su 
mūsų radijo valandėlių ve
dėjais Žygį ilgai ir plačiai 
garsino.

Visoms organizacijoms ir 
visiems pavieniams asme- 

t nims, aukojusiems lėšomis 
! ar patarnavimais, — skar
dus lietuviškas ačiū!

• x- •I
Užmokėjus visas sąskai

tas, likutis bus persiunčia
mas Centriniam Žygio Ko
mitetui.

Bostono Komitetas

Inžinierių susirinkimas

Valė Čepienė tel. 472-4956.

000(1000000000000000000000000

BOSTONO AUKŠTESNIOSIOS LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS

BANKETAS
1977 m. lapkričio 5 d. 7 vai. vakare 

CHATEAU DE VILLE — RANDOLPH 

Programoje:

Dainininkė ELENA BLANDYTĖ iš Chicagos 
Gera vakarienė ir užkandžiai 
Šokiams gros geras orkestras 
Baras — nemokamai

Auka — $20.00 asmeniui

Pavieniai asmenys ir poros maloniai kviečiami ateiti 
— vietos bus parūpintos.

Rezervacijos paskutinė diena — spalio 3 d.Lapkričio 18 d. inž. Ziko'
namuose Cantone šaukia- j Skambinti: Reda Simonaitienė, tel. 668-7267. 
mas Bostono ir apylinkės 
inžinierių susirinkimas.

Aleknos išvyko į Floridą
! KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 

EmiLja ir Antanas Ale k-, VERTINGIAUSIA DOVANA 
nos, trumpai paviešėję Bos-i
tone, sugiįžo Floridą, kur KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
j e nuolat gyvena. i NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

SANDAROS MOTERŲ KLUBO 

metinis

BANKETAS
ir

NAŠLIŲ KARALIENĖS RINKIMAS 
bus

1977 m. lapkričio 6 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos II aukšto salėje

(368 W. Broadvvay, So. Bostone) 
Šeimininkės su padėjėjomis pasistengs viešnias ir sve

čius pavaišinti skaniais valgiais ir karštais gėrimais.
Tai visi —jauni ir seni, vyrai ir moterys — maloniai

kviečiami tą vakarą linksmai praleisti su mumis.
Iki pasimatymo lapkričio 6 d. 4 vai. popiet mūsų

bankete!
Rengėjos

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

yra įsipareigojusi rūpintis vietos bendruomenės nariu sveikata,
' todėl laikykite ją savo namu vaistine. Mes čia dirbame visą savo 

gy venimą. Mes siūlome profesinį receptų paruošimą, o taip pat 
galime tiekti viską, kas reikalinga diabetikams, kūdikiams ir ligo
nių slaugymui. Jūsų patogumui mes taip pat turime didelį dovanų

j ir pašto skyrių, elektroninių lempučių mėgintuvą (Tube tester).

■ ’’Receptų specialistai“. Darbo valandos: pirmadieniais . šeštadie- 
* niais nuo 9 iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

yra vienintelė oficiali jatąi- 
ga Worcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worce»>
terio i Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviškai, pataunau- 
greitas ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galime gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKkA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiltame gydytojų ro 
eeptus ir turime Tisus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit f lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną. AN 8-COM

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vrl v„ išskyrus iventadienius ir sekas. 

ooooooooooooooaooooanoocoooooooaooosoooooooooooooauS

M & T OILTO., Ine.
641 E Broadvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

S Ir amb ink its

268-4662

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare
Ilardicare Co.

Sarjuakas K. J. ALEKNA
•28 KAST BROAOWA? 
tOUTH BCfeTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Beajaati Mcore Dažai 
?op»eroe Sienoms

K tiki* t LangsaM 
Vla-'U* reikmeny* rurnut

Baitanenya plaiebariHta 
Visokį* » rta<kta<

iram
Teist nusus: AN 8-2805

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

I p e d i n i s
OPTOMETRISTAF

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVFAY 

South Boston, Mass

O

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

PETER MAKSVYTIS 
Carpsatsr & Bcikter

<9 Choreli Street 
S. Milton,

Atiteko vteus psteterao. remon
to ir projektsrimo darbui ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, patai JOeų reika
lavimu. Saukite viaadoo fld • va
landų vakaru.

Telefonas 698-8675

■eeoeeeeee*e******v*oo************<
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM BTRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždam 

445 BRCADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Mev******************************

'^eefeeeeeeee^eoe*****************1

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732J
**********v*eeee*a****»eeeeeeeeeei

”SAUl ĖS 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 davanom* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

$6. Paštu nesiunčiame.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo
LIETUVIŠKA UŽKANDINE

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.• v

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.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai vak. Nartai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadwav, South Boston, Mass. 02127

South Boston 
SavingsBank

ALWAYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 WmI Broadvvay 
South Boaton
9 AM to 3:30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

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

STEPONO KAIRIO ATS1
i

i MINIMŲ PIRMASIS TO-
I
į MAS ”LIETUVA BUDO“
i
! JAU IŠPARDUOTAS, BET

ANTROJO TOMO—”TAU 
į LIETUVA“ DAR YRA NE- 
DIDELIS KIEKIS. 480 PSL.

r
*

Laisvės Varpas ’
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL j 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

•»*#W*****************»************»******4»*»********#*#**»**4*4**»»

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS
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- 
klaaits. Vedėjas A. Schyrinakl

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir Iritua Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas k 
gsra ntuotas

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

į TeL 2680088




