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NETIKĖTAI GREITAI IŠRINKTAS
NAUJASIS POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I
Rugpiūčio 19 d. išrinktas naujasis, 263-sis Romos Ka

talikų. Bažnyčios popiežius. Juo tapo kard. Albino Lucia
ni, Venecijos arkivyskupas (arba patriarchas - tai išskir
tinis tik dviejų. Europos miestų, Venecijos ir Lisabonos, 
arkivyskupų titulas). Tai jau trečiasis mūsų šimtmečio 
šventasis tėvas, į popiežystę atėjęs iš Venecijos patriar
chų. (Kiti du — pop. Pijus X is pop. Jonas XXIII.)

Kard. Luciani, 65 m. amt. daugiausiai pastoracinį, o ne 
diplomatinį ar Vatikano administracinį dirbusio dvasiškio 
išrinkimas įdomus keliais atžvilgiais. Pirmiausia, jis tapo 
išrinktas per vieną dieną — greičiau, negu bet kuris kitas 
mūsų laikų popiežius, nors Bažnyčią kaip tik šiuo laiku 
kamuoja stiprokai priešingų teologinių bei politinių nuo
taikų ir pažiūrų vėjai. Antra, jo pavardė beveik visai nebu
vo minima spaudoje ir žinovų tarpe plačiai sklidusiuose 
galimų kandidatų sąrašuose. Kuriais sumetimais ir kokiu 
būdu tokia įvairiaspalvė kardinolų konklava taip žaibiškai 
apsisprendė — konklavos griežta paslaptis, kurios nesuma
žina nė gerai nusiteikusių kardinolų pakartotinos tvirtini
mas, jog tuo buvę tikrai pademonstruota šv. Dvasios vei
kimas ir “beveik stebuklingas“ Dievo rankos mostas 
sunkiu Bažnyčiai laikmečiu.

Pasirinkęs Jono Pauliaus l-mojo vardą, naujasis popie
žius davė ženklą, kad tęs Jono XXIII ir Pauliaus V, tradi
cijas. Jis laikomas nuosaikiu konservatoriumi, kietu tikė
jimo dogmų gynėju, bet ir naujesnės socialinės politikos 
šalininku. Jo nusistatymas Rytu Europos atžvilgiu nėra ge
rai žinomos, nors Italijos vidaus politikoje jis yra itin į- 
sakmus katalikų ir komunistų susitaikymo priešas ir ne- 
kompromisinės krikščionių demokratų politikos skelbėjas, 
aktyviai pasireiškęs paskutiniuose Italijos parlamento 
rinkimuose.

Naujoji popiežių pažįstantiej i pabrėžia jo asmens kuk
lumą ir paprastumą (tuo jis lyginamas su Pauliu VI), bet ir 
jame trykštantį sąmojų ir akivaizdžiai pastebimą linksmą, 
simpatišką būdą (čia jis jau panašus į Joną XXIII). Be to, 
jam priskiriamas literatūros pamėgimas ir šiaip kontemplia- 
tyvinis, intelektualus nusiteikimas

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I

MIRK KENIJOS 
PREZIDENTAS

Rugpiūčio 23 d. mirė bu
vęs pirmasis Kenijos prezi
dentas Jomo Kenyata, 88 m. 
amžiaus. Velionis vadovavo 
pagarsėjusiems Mau-Mau te
roristams, kurie kovojo dėl 
Kenijos nepriklausomybės, 
kada toji buvo Britanijos 
kolonija. Mau-Mau tada de
gino europiečių ūkius, sker
dė ir vogė jų gyvulius, tuo 
būdu versdami daugelį iŠ 
Kenijos bėgti.

0 kai Kenija tapo nepri
klausoma, Kenyatta buvo 
išrinktas jos prezidentu. Jis
tada sustabdė kovą prieš 
baltuosius, kvietė juos pa
silikti ir kartu su juodaisiais 
dirbti naujosios valstybės 
labui.

Kenyattos vadovaujama 
Kenija yra pavyzdys, kad 
juodųjų vadovauiama vyriau
sybė gali užtikrinti valsty
bės pastovumą, nepažeizda- 
ma mažumos teisių. Šiuo me
tu Kenijoj baltųjų yra dau
giau negu ją buvo nepriklau
somybę gavus.

DAR VIENAS
GERAS BIZNIS

Senate liudijo du buvę pa
degėjų organizaci jos nariai, 
kaip jie už atlyginimą pade
ginėjo namus ir iš to galėjo 
gerai gyventi. Už kiekvieną 
“užsakymą“ jie gaudavo 
tarp 450 ir 4,500 dol.

Vienos jų papasakojo, kaip 
jis su dviem draugais pade
gęs padangų bendrovę Ro- 
chestery. Naujos padangos 
prieš tai savininkų buvo iš
vežtos ir atvežtos sudėvė
tos. Po gaisro beliko neiš
tirpusių vielų, todėl savi
ninkai iš draudimo bendrovės 
galėjo gauti tiek, kiek buvo 
apsidraudę.

[domus žuliko pareiški
mas, kad aukštas ugniagesių 
pareigūnas dalyvavo, kai bu
vo planuojamas padegimas ir 
kad Rochesterio ugniagesy- 
bos departamentas paskelbė 
negalėjęs išaiškinti to gais
ro priežasties.

• Šveicarijoje mirė 78 m. 
amz. įžymus italų rašytojas 
Ignazio Silone, vienas iš I- 
talijos kompartijos steigėjų, 
bet vėliau komunistus pra
keikęs

Vaikai skaito populiariausiąjį skautų stovykloje savaitraštį 
Foto: R. Bričkaus

Gal būt bus išvengta 
pašto streiko

Pašto administracija buvo susitarusi su paštininkų ats 
tovybe dėl sutarties pratęsimo — paštininkų atlyginimai 
per 3 metus būtų padidinti 19.5%, numatyta ir kitokių page
rinimų.

Tačiau iaiškonesių unija to susitarimo nepatvirtino.
Prie jos prisidėjo dar dvi unijos, ir visos trys nutarė skel
bti streiką. Jis turėjo prasidėti praeitą pirmadienį, bet tei
sėjas jį nutęsė 6 dienom. Pačiu paskutiniuoju metu šalys 
sutarė dar sėsti prie derybų stalo ir mėginti per 15 dienų 
susitarti.

Jei Šiam terminui pasibaigus vis tiek nebus pasiekta su
sitarimo, turėtų prasidėt: streikas. Tuo atveju pašto tarny
bai būtų pašaukta kariuomenė.

Diktatorius nusileido partizanams
Centrinėje Amerikoje yra nedidelė Nikoraguvos valsty

bė, turinti 2.5 mil. gyventojų. Ją kietai valdo diktatorius 
Samoza, kurio šeima valdo didžiulį tos valstybės turtų ir 
žemės nuošimtį. Prieš jį jau seniai kovoja partizanoi, ku
rie paskutiniuoju metu tiek yra drąsūs, kad užpuolė net 
Tautos rūmuose posėdžiaujantį parlamentą, įkaitais paėmė 
kelias dešimtis otstovų ir vyriausybės narių, pareikalau
dami išleisti per 100 politinių kalinių ir sumokėti 10 mil. 
dol.

Diktatorius sutiko derėtis, sumokėjo nemažiau kaip pu
sę milijono dolerių ir išleido 59 kalinius, kurie Venecue- 
los lėktuvu buvo nuskraidinti į Panama.

Ar ilgai Samoza pajėgs išsilaikyti, nežinia, nes opozi
cija prieš jį vis stiprėjo. Net vyskupai pasisakė už jo pa
sitraukimą.

Islandijos premjeras - komunistas
Podegimoms tirti senato Islandijos vyriausybe sudaryta koalicinė. Premjeras -

pakomičio skaičiavimu, drau- komunistas Ludvik Josepson, o užsienio reikalų ministras 
dimo bendrovės kasmet išmo- socialistas.
ka 2 bil. dolerių padegimų Rinkimuose komunistai skelbė, kad jie būdami valdžio-
nuostoliams padengti. Pade- je 0Jdarys amerikiečių karinę stovyklą, bet dabar nuo to 
girnų skaičius kasmet didėja turėjo atsisakyti, nes socialistai ir kitos portijos tam yra 
25%________________________prieš ingos.

• Gegužės 26 d. Atlantic City, New Jersey, atidarytas ka- 
zinas (lošiamieji namai) per vieną liepos mėnesį jau turė
jo net 20,652,497 dol. pajamų. Tai rodo nepaprastai dide
lį pareikalavimo* azartinių žaidimų, iš kurių itin pelnosi 
kriminalinis elementas, ypač ten, kur jie uždrausti.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

VIENINTELĖ TEISĖ

Lietuvoje slaptai leidžiama “Aušra” nr. 10 rašo:

“Tarybinėje santvarkoje piliečiams palikta tik vieninte
lė teisė: besąlygiškai pritarti ir remti partijos politika,nors 
dėl tos politikos žmogus liktų ir be marškinių. Pabandytų 
tarybinis žmogus kovoti dėl tą marškinių — liktu ir be kel
nių,”.

STIPRINTI POLITINI BUDRUMĄ

Kultūros ministerija 1977 m rugsėjo 13 d. savo tarnauto
jams paskelbė nutarimą politinio budrumo ir valstybinės 
drausmės stiprinimo reikalu.

Jame sakoma, kad “mūsų Šalies ideologiniai priešai stip
rina kovą prieš socialistinę sistemą, ieško naujų kovos for
mų ir metodų, stengiasi paveikti mažiau politiškai subren
dusią visuomenės dalį, siekia musuose atgaivinti privati- 
ninkiškumą, puoselėja nacionalistines nuotaikas, religinius 
įpročius, kitus negatyvius reiškinius”, todėl “esant tokioms 
sąlygoms, negali būti pateisinami bet kokie mūsų politinio 
abuojumo, nepareigingumo, drausmės pažeidimo faktai”.

Miestų, rajonų kultūros skyrių vedėjams, respublikinių 
kultūros ir meno ištaigų vadovams įsakoma “politinį budru
mą, valstybinės drausmės stiprinimą laikyti labai svarbiu 
kultūros ir meno įstaigų uždaviniu; tobulinti ir vystyti ko
lektyvuose idėjinį auklėjamąjį darbą; sudaryti gerą darbo 
organizuotumo ir budrumo aplinka, tuo pat metu nesukeliant 
įtarumo ar nepasitikėjimo darbuotojų atžvilgiu...pagerinti 
dauginimo technikos saugojimą...griežtai laikytis numaty
tos darbui su užsieniečiais tvarkos; šiam darbui parinkti 
politiškai subrendusius asmenis; didinti reiklumą darbuo
toją atrankai išvykoms į užsienį, atsižvelgiant į jų morali
nes savybes ir politinį subrendimą”. (Iš “Aušros” nr. 10) 

ATNAUJINA BIRŽU PILĮ

Pilies vartai jau seniau buvo atstatyti, o dabar pradėta 
atnaujinti pati pilis Abiejuose galuose turės 3 aukštų 
bokštus, vidurinioji dalis bus dviaukštė. Rūsyje bus įreng
tos parodu salės, knygrišykla, knygų mainų fondas, rūbinė, 
bufetas ir kt.

OKUPANTU KALINAMI LIETUVIAI

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Petras Paulaitis, g. 1905, nut. 1958, bsm. 25, lag. 19; 
Jonas Paulauskas, g. 1915, nut. 1964, bsm. 15, lag. 36, 
toras Petkus, g. 1929, nut. 1978, bsm. 15; Bronius Petraus
kas, g. 1922, nut. 1968, Permės sr. lag.; Povilas Petronis, 
g. 1911, nut. 1974, bsm. 4, lag. 35; Petras Pliumpa—Pluira, 
g. 1939, nut. 1974, bsm. 8, lag. 35; Ona Pranckunaitė, g. 
1936, nut. 1977, bsm. 2, kai. Čuvašijoj, Kozlovkos lag.; 
Bronius Purlis, nut. 1953, bsm. 25, lag 35;

Zigmas Randis, g. 1920, bsm. 10, lag 36; Benius Reka
šius, nut. 1955, bsm. 25, lag. 36; Vytautas Remeikis, g.
1942, nut. 1967, bsm. 25, lag. 36; Jonas Rimkus, g. 1916, 
bsm. 15 m., lag. 36; Juozas Rugys, nut. 1973;

Nijole Sodunaitė, g.1938 nut. 1974, bsm. 6, išvežta į 
Krasnojarsko sr.; Antanas Sakalauskas, g. 1938, nut. 1974, 
bsm. 5, lag 36; Vytas Sidoris, g. 1928, nut. 1957, bsm. 25, 
lag. 35; Jonas Simokaitis, g. 1936, nut. 1970, bsm. 15, lag.

10; Liudvikas Skiautis, g. 1935, nut. 1955, bsm. 25, lag. 19; 
Antanas Slučka, bsm. 15, lag. 35; Jonas Slušnis, nut. 1973, 
bsm. 5; Vitas Stašaitis, nut. 1965, bsm. 15, lag. 19; Algis 
Statkevičius, nut. 1970, kai. psichiatr. ligon.; Povilas Ston
kus, g. 1906, nut. 1967, bsm. 15, lag. 19;

* *
Tadas Serelis, nut. 1973, bsm. 5; Jonas Šerkšnys, g.1917 

nut. 1968, bsm. 10, lag. 36;

Povilas Tamulevičius, g. 1902, nut. 1954, bsm. 25, kai. 
Mordovijos lag. 385/3; Juozas Tautkevičius, g. 1902, nut. 
1954, bsm. 25, lag. 3; Robertas Tučas, nut. 1954, bsm. 25, 
lag. 35;

Zigmas Urniežius, nut. 1967, bsm. 15, lag. 35;

Antanas Vaivada, g. 1900, nut. 1968, bsm. 15, lag. 19; 
Jonas Vilutis, g. 1914, nut. 1970, bsm. 15, lag. 19;

Pranas Zakšauskas, bsm. 15, lag. 35; Juozas Zelenkevi- 
čius, g. 1916, nut. 1968, bsm. 15, lag 17a; Zubavičius, kai. 
psichiatrinėje ligoninėje.

V
Algirdas Zypre, g. 1930, nut. 1958, bsm. 25, adresas: Ta- 

tarskaja ASSR, ^02 Kaząm-82, P-ja-UE, 148-st.-6, Ind. 
420082, USSR; Šarūnas Žukauskas, g. 1950, nut. 1974, bsm. 
6, lag. 36; Bronius Žvynys, g. 1915, nut. 1966, bsm. 15, 
lag. 36.

Šiems kaliniams siųstini laiškai adresu: (Pavardė, var
das), SSR. Moskva, Ucrezdenie 5110/1 Zch, USSR. Siųsti 
registruotu paštu, paimant registracijos kvitą, reikalaujant 
gavėjo parašo (registered with retum receipt requested). Jei 
po 90 dienu neateis gavėjo parašas, reikalauti per pasta 
kompensacijos, kuri pagal sutartį bus išieškoto iš Sov. Są
jungos.

Turintieji daugiau žinių apie šiuos ar kitus dabar okupan-l 
to kalinamus lietuvius, prašomi pranešti Amerikos Lietuviui 
Tarybai, 2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629.

SVEČIAI 1$ UŽ 
JURU. MARIU

Atvykę iš Šeštosios lie
tuvių skautų tautinės sto
vyklos netoli Worcesterio, 
“Keleivio” ištaigą aplan
kė būrys skautijos darbuo
tojų.

Vedami Česlovo ir Lai
mos Kiliulių, pas mus užsu
ko šie skautai iš tolimesniu 
vietovių:

ps. Eugenija Bacevičie
nė iš Sao Paulo Brazilijoj, 
Kristupas Juras ir Paulius 
Markevičius iš Londono An
glijoj, australiečiai v.s. 
fil. Balys Barkus ir vyr. 
skautė Rita Barkutė iš Sid- 
niejaus bei s. Algis Karpa
vičius iš Geelongo, taip pat 
vyr. sk. Aldona Olienė iš 
Rochesterio, N.Y.

Apsilankymo proga Algis 
Karpavičius užsisakė vie
niems metams “Keleivį”.
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Viršuj: Vl-tosios tautinės stovyklos skautų bei skaučių vadovai ir garbės svečiai. Kal
ba s. fil. Vytautas Kamantas, dabartinis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas. 
Apačioj: iškilmingas vėliavų nuleidimas stovykloje. Abidvi nuotraukos iš rugpiūčio 19 
d. Tą d ieną kalbėjo ir Simas Kudirka, raginęs būti gerais skautais, gerais laisvės kovo
tojais ir gerais politinių kalinių visame pasaulyje rėmėjais. Šeštoji tautinė stovykla, 
kuria buvo minima Lietuvių Skautų Sąjungos 60 m. jubiliejus, pademonstravo didelį lie
tuvių skautijos pajėgumą draugėn suburti masę išeivijos lietuviškojo jaunimo. Apie šią 
jėgą iškalbingai liudija Romo Bričkaus fotomontažas, kurį spausdiname 5 psl.

Foto: Edvardo Meilaus
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IR VĖL - LIETUVIŠKA ŠVENTĖ

Nuostabus mūsų gabumas: kartais suorganizuojame mil
žiniškus “Lucko suvažiavimus“, sušaukiame į vienų tabo
ro dešimtis tūkstančio jaunimo ir senimo, pasidarome sau 
didžiulę reklamų, o mūsų tradicinėse tautinėse šventėse 
kasmet tematome tiktai tą pati “pasiaukojusį“ pernykščių 
lankytojų būreli, kantriai klausantį pernykštės nusususios 
programos pakartojimo. Dėl to kone visi mūsų “iškilmingi“ 
minėjimai, jubiliejai ir pagerbimai, per daugelį metų prara
dę bet kokįoriginalumą ir publikos entuziazmų, pavirto tar
si “kalendoriniais sekmadieniais“, reguliariai sugrįžtan
čiais po uždarbio dienų, kurių metu privalu išklausyti iški
los parapijos atsikviesto veikėjo pamokslo ir patriotinį vo
kam užbaigti tradicine dainele: “Šiandien šventa — paūlio- 
sim, rytoj pomiegosim!“

Tod netenka piktintis, kad spaudoje jau ne kartų kelia
mas klausimas tokių “visuotinių švenčių” skaičių suma
žinti iki vienos ar dviejų metuose, stengiantis kiek tik ga
lima paįvairinti ir sukultūrinti jų programą, idant jos nebū
tų vien tik savos kolonijos žilagalvių šeimos susirinkimu.

Štai, šį kartą prie mūsų jau artėja rugsėjo 8-ji - tradi
cinė Tautos šventė, kurių, turbūt, taip pat daugelyje kolo
nijų tiktai “tradiciniai“ atšvęsime. Na, sakykime, gal bent 
Bostone tų šventgjį sekmadienį bus kiek daugiau įvairumo, 
nes programoje dalyvauja ir Simas Kudirka, kuris, tikimės, 
šia proga pareklamuos ir savo naujausiąją atsiminimų kny
ga, ir čia mokslus užbaigusi Suvalkų krašto lietuvaitė so
listė Ono Birutė Aleksaitė, ir, žinoma, gale bus dar “tra
dicinė kavutė“. Bet vis dėlto ir tas beveik vieno žmogaus 
pastangomis suorganizuotas renginys mažai kuo skiriasi 
nuo normalaus koncerto, nors jis ir pavadintas Tautos šven
te. Per mažai tokio vardo šventei ir įprastinio programos 
numerio, kad karo veteranai ir pora jaunuolių nuneš i sceną 
vėliavas ir vėl gražins jas į salės galą, per mažai ir pir
mininko atidaromojo žodžio, ir invokacijos, ir publikos at
sistojimų. 0 kas daugiau?

Ar viso šio įvykio propagandinė nauda ir vėl tesieks tik 
iki savos seklyčios slenksčio?

Jeigu tai yra Tautos šventė, ar tokia patogia proga pa
kankamai atsikreipta bent į vietinę amerikiečių visuomenę, 
kad ir ji girdėtų, kodėl mes čia esame, ką veikiame ir ko 
musų tauta siekia?

Va, mūsų korespondentas informuoja, kad Brocktono bene 
dvi radijo stotys tokiu metu duotų mums nemokamai ir laiko 
atitinkamam angliškam žodžiui ir lietuviškai muzikai. Tai
gi, ar numatyta bei numatoma tokia galimybe pasinaudoti? 
Juk nėra svarbu, kod i mūsų renginį ateitų pats gubernato
rius. Juk į per radiją reklamuojamas žydų Šventes neateina 
arabai, į graikų - turkai, į albanų - jugoslavai, bet tų tau
tų vardas ir jų interesai radijo bangomis vis tiek sklinda ir 
pasiekia net ir specialiai neatkreiptas ausis.

Na, o bent “mažoji” amerikiečių spauda ar tokia proga 
jau tikrai yra neprieinama? Negi net “The South Boston 
Tribūne” neišspausdintu apie mus ir musu Tautos švente
. i. . i * *■ *jokios žinutes?

Būtu tikrai įdomu išgirsti, į kurias radijo stotis Tautos 
Šventės išvakarėse mūsų veikėjai kreipėsi, kurių laikraš
čių redakcijos uždarė prieš juos duris, kurie kongresmanai 
už Lietuvos vardo paminėjimą reikalavo kyšio, kurie aukš
tieji miesto pareigūnai mūsų pasiuntinius užpiudė šunimis?

0 gal ir nebandyta buvo kur nors kreiptis?

Tada ramiai Švęskime savo “šeimyninę šventelę“ vėl 
senoviškai. Aišku, - taip žymiai mažiau vargo...

LIETUVIAI PAS

VICEPREZIDENTĄ

Rugpiūčio 23 d. JAV vi
ceprezidentas Walter F. Mon 
dale sušaukė tautiniu grupių 
ir JAV visuomenės atstovų 
konferenciją.

Ton konferenci jon buvo 
pakviesti ir joje dalyvavo 
ir Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojai, jų tarpe PLB 
pirmininkas Vytautas Ka
mantas, Aušra Matulaitytė- 
Zerr, Balys Raugas, Felik
sas Andriunas, Algimantas 
Gureckas, dr. Saulius Nau
jokaitis, kun. dr. Korneli
jus Bučmys ir Jonas 
Nasvytis,

Po konferencijos suruoš
tajame priėmime lietuviai 
pasinaudojo proga rūpimais 
klausimais išsikalbėti su 
aukštais Baltųjų Rūmų pa
reigūnais. Be kita ko, jiems 
buvo priminta Viktoro Pet
kaus byla ir prasyta, kad 
viceprezidentcs bei prezi
dentas tuo reikalu toliau 
rūpintųsi.

Kaip žinia, JAV Lietuvių 
Bendruomenei vadovaujant, 
lietuvių, latvių bei estų at
stovai turėjo atskirą, priva
čia audiencija^ pas viceprez. 
Mondale š.m. birželio 13 d. 
Tos kone valanda^ užtruku
sios audiencijos metu pasi
rodė ir pats prez. Carteris, 
tuo suteikdamas pobaltiečių 
vizitui ypatinga reikšmę.

*
Šiuo metu lietuvių veiks

niai, ypač JAV LB, skiria 
koncentruotų dėmesį Lietu
vos politiniams kaliniams 
gelbėti. Beje, tam jau yra 
atėjęs pats aukščiausias 
laikas.

NAIKINA KAIP 
KIRMĖLĖS

Sunku patikėti, kad kur 
nors gali būti tirščiau poli
tinių kalinių nei Sovietu Ru
sijoje. Tačiau netrukus i- 
šeis įžymaus kubiečio pub
licisto Calsono veikalas a- 
pie Kubos “Gulagą“. Mi
nėtas publicistas rašo, jog 
politinių kalinių Kuboje yra 
kelios dešimtys tūkstančių 
ir kad palyginus Kubos ir 
SovietųS-gos kalinamų di
sidentų skaičius su tų,vals
tybių gyventojų skaičiais, 
Kuboje kalinių procentas 
yra didesnis.

Kubos diktatorius Castro 
disidentus vadina “gusa- 
nos”, tai reiškia kirmėlė
mis. Todėl jiems netaiko
mos jokios civilizuotame 
pasaulyje priimtos normos. 
Juos galima skriausti, pū
dyti kalėjimuose, visaip 
kankinti ir marinti. Jiems 
galima neteikti medicinos 
pagalbos, neleisti pasima
tyti su giminėmis ir laikyti 
kalėjime net bausmės termi
nui pasibaigus.

Komunistiniai tironai vi
sur save patys prašoka.
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PETRAS PILKA

MIRTIES LOPŠINE

(Poeto Petro Pilkos mirties metinėms.)

Jis — šešėlis. Jo kūną sugraužė vėžys.
Jo lūpos iškreiptos kančioje.
Sau pritardama griaučiais, prislinkus Mirtis 
Jam gęstančiam dainą niūniuoja:

“Tu nebijok! Aš tau — motutė.
As atskridau tau, kankiny,
Tylos lopšinės padainuoti 
Šalyj, kurion tu ateini.

Čia nėr skausmų, aistrų, nerimo.
Skraiste apgaubti tamsumos 
Buities pradai slaptingai rymo 
Per amžius slėpinių kalnuos.

Ir vos kur sąmonės liepsnelė 
Nakties sužybsi juodumoj —
Jau mano rankos dalgį kelia,
Kad jos šviesa užgestų tuoj-...

Tu nebijok! Aš tau - motutė.
AŠ atplasnojau, kankiny,

Tavęs lopšine užliūliuoti 
šalyj, kurion tu ateini...”

STASYS LIEPAS

Poetas Petras Pilka gimė 1 908.VIII.1 y mirė 1 977-IX.4-

APIE PETRĄ PILKĄ

P. Pilka yra poetas—atsiskyrėlis, savo poezijos rinkinius lei
dęs mažais tiražais (po 1 00 egz.) ir išdalinęs juos rašytojams ar 
artimiems bičiuliams. Tik pačioje savo kūrybos pradžioje 1932 m. 
eilėraščių spausdino “Lietuvos Žiniose”, “Kultūroje”, vėliau 
leidęs tik atskirais leidiniais, visai nieko nedavęs spaudai. Dėl 
to P. Pilkos vardas net Lietuvoje mažai kam buvo žinomas. Ne
priklausomybes laikais P. Pilka išleido 4 poezijos rinkinius: 
"Penki fragmentai” (1936), “Dienų griuvimas” (1937), “Parduo
tas vardas” (1938) ir “Žalioji primadona” (1939). P. Pilka yra 
neoromantinės krypties poetas, pamėgęs klasinės formos eilėraš
tį, skirstomą keturei liais ar dvieiliais posmais. Svarbiausieji jo 
poezijos motyvai yra asmeninės nuotaikos: jaunystės ir kūrybos 
džiaugsmas, gamtos grožis, Lietuvos kaimas, gyvenimo trapumas, 
liūdesys.

Išeivijoje P. Pilka išleido dvi knygas, likdamas tuo slaptingu 
poetu-atsiskyrėlių. Nuo 1949 m. ligi mirties gyveno Bostone.

P.N.
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- Maiki, sėskis čia arčiau - 
manęs, ir mudu kokią adyng 
abudu patylėkime.

- 0 kodėl tau tokia keista 
mintis šovė į galvą? Kodėl 
mes turėtume tylėti?

— Vedlug to, Maiki, kad 
senais čėsais ir tėvas mcn 
sakydavo, jog tyla yra gera 
byla, o kai tik prasižioji, 
tai kokia nors durnystė iš 
burnos ir išlekia.

— Tai reikia tiktai nekal
bėti kvailai.

- No, vaike, ir šcyra tei
sybę apšnekėdami, įsigyja
me tiktai daugiau nepriete
lių. Vot, aną sykį tau čia 
apznaiminau, kaip mane 
vienas bagotas petrijotas 
išpašolvonijo iš savo palo- 
cių, kai nuėjau ji pakušin
ti, idant leistą savo vaikus 
i mūsą žemaitišką subatine 
škūlę, o kas iš to išėjo?
Nors savo šnektoje nepami- 
navojau nei jokios pavar
des ir nei čirto, o net du vi
sai tokie pat kiti petrijotai 
jau šoko man į krūtinę. Vie
nas ją atsiuntė animininę 
gromata, kuriame mane an- 
gelskais keiksmais pašlovi
no, kad kišu savo nosį [ 
svetimą šeimynų, bizni, ir 
išvadino senu Plungės mi- 
šiugina, o kitas už jo ap- 
znaiminimą — “ThankYou“ 
atkritką, su trimis farbomis 
iŠrisavotu ir man atkištu 
kiaulės užupakaliu... Vot, 
Maiki, tai toks mums teko 
zoplotas už teisinga šnek
tą...

- Dėl to, tėve, nereikia 
nusiminti. Tokia reakcija 
tik rodo, kad mūsų visuome
nėje yra ir daugiau panašiu 
nutautėlią ir savo kalba pa
taikei jiems [skaudamą 
vietą. Taigi apie tokius 
dviem kojom šliaužiojančius 
nutautėjusius dolerių mai
šus reikia kalbėti dažniau
ir daugiau, kad padorūs tau
tiečiai juos iš tolo pažintų 
ir ją nepuoštą dar ir savo 
pagarba.

— Bet, Maiki, jou ir gazie- 
tos rašo, kad pamokslininkų 
šnektų mums nereikia, ba 
jos, girdi, tiktai suspoilina 
brangų Čėsą, jau iš anksto 
ryto įvaro žmonėms snaudu
lį, o belaukiant tokio spy- 
čiaus galo, pasmirsta gas- 
padinią paruošta zakunska 
ir iš atkimštos bonkos iš
garuoja visas gyvatinės mac- 
numas..Vot, girdi, anava, 
kažkur neseniai suruoštas 
toks minavojimo piknikas, 
kuris turėtų būti visiems 
bendro tautiško pasislovi- 
nimo pavyzdys. Tenai vi
sai nebuvo jokių gruntaunu 
spyčių, lietuvninkai ir že
maičiai pradėjo jubilejusi- 
nę apeigą nuo karštų polsku 
kilbasų, namie raugintų a- 
gurkų, vištos krūtinės, jau
nu gaidukų šlaunelių ir bai
gė suvalckiniu kugeliu, ap- 
spirgintu rumunskais impor
tiniais lašinukais. 0 kai vi
sa tai buvo gerai apkrapin-
ta šalto šnapselio rasa, tai 
vyriausias gaspadorius, iš
kilmingai nusispiovęs i kaž
kokių kvarketininkų atsi
neštas skripkas, caksopo- 
nus, pagotus ir kitas raity
tas dūdas, taip užgrajino 
ant lupinės armonikėlės 
klumpakojį, kad visų dū
šios, girdi, urmu nulėkė i 
Žemaitiją, o prie stalo likę 
kūnai koru užgiedojo “Pem
pei, pempei koudotoji’’. Tai 
matai, Maiki, kaip dabar 
reikia varganizuoti tautiš
kus atlaidus!

— Tėve, čia yra tikras 
tamsuolių pasilinksminimo 
pavyzdys. Bet ilgas ir tuš
čiavidures prakalbas laik
raščiai niekina visai pa
grįstai. Tokias pastabas 
verta įsidėmėti ypač dabar, 
kai rudenį vėl pagausės vi
sokių minėjimų, sukaksiu ir 
kitų organizuotai rengiamų 
švenčių. Aš pasakyčiau 
tiesiai, kad visuose rimtuo
se renginiuose reikia vyti 
nuo tribūnos visus jau žino
mus pleperius, begalinio

tarškalo sveikintojus ir vi
siems žinomų dalykų karto- 
tojus ir savigyras, nes jie 
visiškai nubaidys jau irtaip 
retėjančią minėjimų ar kon
certų publikų.

- Tai gal tu, Maiki, net ir 
mane nustumtum nuo stei- 
džiaus?

— Atvirai kalbant, aš tau 
neleisčiau į sceną nė įlipti, 
kad nereikėtų dar prieš kal
bos pradži a iŠ jos išstum
ti.

— Maiki!.. Gadem!.. Ar tai 
tu šitaip man drįsti sakyti 
į akis? Gut bai!..

KELEIVYJE GAUNAMOS

NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMINIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijous Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

NARSA GYVENTI, romanas, 
paraše Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

BALTIC REALTY & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Reda lt. V e i t a a 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

QI A ^SIVIENIJIMAS
O LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jsu čO metų tarnai’Js Uetuvlą visuomenei ir išmokė

jo (jaugiau uup SEPTYNIS MlUONŪS dolerių 
nariams.

SLA—didliausia Beturiu CretsrasUnk erganisactjs — 
duoda gyvybės spdrand< ir ttgsJ* pakarpų. kuri yra 
pigi. nee.SU8IVDKNUIMA& ueMku pelną, o teikia 
patarnavimus aaritarptnėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria sa pene aMone detalų 
kapitalų, tid |o apdraudė tikra ir aangL Kleiviem* 

botuvia čia gauti {vairiu klastų rrlkalnglsmias 
apdraudaa nuo flOC.OO Iki I1C.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda garų Taopomų jų Apdrandų — Be. 
dovrment Inanraare. kad jaunuolis gautų pinigus 
aukltojc mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TEUf 
apdraudų: ud >1.000.00 apdraodoa tik OO-OP mote 
Jta metama.

SLA—AJCClDfiNTALt ATDRAUDA naudinga riaukta 
amžiaus asmenims rekomenduojama BetavBkų 
klubų ir drengi Jų nariams. UI >1,000.00 akddsnta- 
Me apdraustas mokestis >2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
Į kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaiikias apie 
Susivienijimo garbus.

Gosite spausdintas mfonpedjas, jeigu 
parūkysite:

Litkuasdaa AMaa» sf Amerka
>07 Wsot 30th Street, Ne* York, N.Y. 10001
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ŠEŠTOJI LIETUVIU SKAUTU TAUTINĖ STOVYKLA
Romo Brickou* fotomontažo*

Laisvalaikiu broliai

Paukštytės stato miniatūrinę stovyklėlę.

Samanom, akmenėliais ir šiškom puošia 
aikštelę.

i.

Vyčių statyti medžio ir virvės vartai (be vi
nių...)

Kod šypsena būtų gražesnė...
Ml>z

Smagu po ilgo žygio pasimaudyti ir pabū- 
riuoti ežere.

Vienetų‘‘vizitinės kortelės”: Australija, J 
Brazilija, JAV, Kanada, Anglija, Vokietija...:

iŠ 5,100 po platųjį pasauli išsisklaidžiusių lietuvių skautu bei skaučių, 
net 1,200 suskrido į Paxtoną, Massachusetts, dvieju savaičių sukaktuvi

nei stovyklai. Viršuje: Sekmadienio religinės apeigos, kurias pravedė 
skautininkas tėv. Antanas Saulaitis, SJ.

ūkai paparčių rūbuose ruošiasi pasiro* pačiu deginomasi saulėje.

Kyla rankos j klausimą: Kam patinka sto
vyklauti?"
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PRIEŠPRIEŠOS
JURGIS DIRSĖ

LIETUVIU LAISVES KOVOS 
CENTRAI IŠEIVIJOJE

Kai pasipriešinimas rusams Lietuvoje gyveja, kai ten 
pavergtoji mūsų tauta sunkiausiose sąlygose stengte sten
giasi išsilaikyti ir sukurti juo daugiau ir vertingesnių lietu
viu tautiniu bei kultūrinių vertybių, tai ir čia mūsų išeivių 
atsakomybė bei pareiga didėja Lietuvos laisvinimo pas
tangų baruose. Visi tautiniai susipratę išeivijos lietuviai 
privalo vieningai įsijungti veikla bei lėšomis savosios tau
tos laisvinimo darban, o jiems turi įspūdingai vadovauti lie
tuvių laisvės kovos politiniai centrai, vadinami populiariai 
veiksniais.

Pagrindinė Lietuvos laisvinimo organizacija yra Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas — VLIKas, kuris 
dar Lietuvoje 1944 m. vasario 16 d. atsišaukimo “į Lietu
vių Tautą!” įžangoje pareiškė:

“Lietuvių tauta, siekdama išlaisvinti Lie
tuvą iš okupacijos ir atstatyti Lietuvos valsty
bės suvereninių organų svetimos jėgos laiki
nai sutrukdytą veikimą, yra reikalinga vienin
gos politines vadovybės. Tam tikslui politinės 
lietuvių grupės, kaip tautos politinės minties 
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujungti visas 
savo jėgas bendram darbui ir sudarė Vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą — VLIK”.

Taigi, VLIKas per politines partijas atstovauja lietuvių 
tautcį ir siekia josios pagrindinio tikslo — išsilaisvinti iš 
rusų okupacijos. VLIKo darbams remti veikia Lietuvių Tau- 
Tos Fondas, P.O. Box 21073, Woodhaver», N.Y. 11421.

VLIKo nariai privalo gerai suprasti savo ir VLIKo teisi
nę bei politinę būklę, atsakomybę savajai tautai ir gerai at
likti pareigas, o pavargusieji tuoj pat turi užleisti vietą 
darbingesniems veikėjams.

Amerikos Lietuviu Taryba - ALTa — nuo pat Lietuvos 
okupacijos pradžios 1940 m. dirba laisvinimo darbą. Ją su
daro atstovai pagrindinių Amerikos lietuvių politinių sro
vių — katalikų, tautininkų, sandarieČių, socialistų, frater- 
nalinių susivienijimų ir jaunimo organizacijų. Per daugiau 
kaip 35 metus ALTa atliko ganc daug naudingų darbų Lie
tuvos valstybei atkurti ir mūsų tautai išlaisvinti, 
o ypač tais laikais, kai jai vadovavo neužmirštamieji Leo
nardas Simutis, Antanas Olis, dr. Pijus Grigaitis ir Myko
las Vaidyla. Tada ALTa paremdavo ir VLIKo darbus 10—15 
tūkstančių dol. per metus, bet dabar jau tos paramos nebe
skiria.

Pasaulio Lietuviu Bendruomenė (PLB), JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir kitų kraštų Bendruomenės jau daugiau kaip 
25 metus svariai reiškiasi kultūrinės, o pastaruoju metu ir 
politinės veiklos srityse. Nėra bloga, kad ir Lietuvių Ben
druomenė dirba politinį darbą - kiekvienas doras lietuvis 
privalo rūpintis Lietuvos likimu ir kiek galėdamas pagelbė 
ti išsilaisvinti iš svetimųjų priespaudos, - bet negera, 
kad mūsą veiksniai — VLIKas, PLB, JAV LB ir ALTa — 
savo politinių darbų iš anksto neplanuoja, jų ne tik nesude
rina, bet dar tarp savęs rungiasi bei kovoja.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Rugsėjo 10 d. LB rengia
mas Tautos šventės minėji
mas So. Bostone.

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo
šiama Lietuvių diena.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

(J)
( M & T OIL CO., Ine.

<41 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268■4662

Rugsėjo 24 d. 4 vai po
piet Stepono Dariaus posto 
Auxiliary banketas.

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas” 
koncertas So. Bostono lie- 
tuviųpiliečių d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris

Spalio 8 d. Bąltųd—jos 
rengiamas estų smuikinin
kės Carmen Prii koncertas.

Spalio 8 d Providence, 
R.I., veteranų auditorijoje

Grandinėlės” koncertas.

Spalio 15d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos §u- 
rum burum.

Spalio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ren
ginys

Spalio 28 d. Balfo Brock
tono skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj sa lėj 1. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų koncertas.

Spalio 28—29 dd. Bostono 
universitete Baltijos tautų 
festivalis.

Lapkr. 4—5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” koncer
tas Brocktone

Lapkr. 11d. Aušros Var
tų par. salėj Worcestery 
Hamiltono “Aukuro” vai
dinimas, rengiamas dr. 
Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos.

Lapkr. 12 d. Baltųd-jos 
rengiamas Danos Stankaity- 
tės koncertas.

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenes atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

Lopkr. 19 d. 3 vai po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopediją pabaigtuves.

ADVOKATĖ

JŪRA STRIMAITYTE

Strimaitis 
a Kehoe

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

“TĖVYNĖS GARSAI” 

HARTFORDE
Jau 22-trieji metai be pertraukos lietuvių radi jo valanda 

“Tėvynės Garsai” skleidžia lietuviškų žodį eterio bango
mis Hartfordo, Springfieldo, New Britaino ir kitose mažes
nėse N. Anglijos vietovėse gyvenantiems lietuviams. Va
landėlė Įsteigta 1956 m. dviejų susipratusių senosios e- 
migracijos lietuvių: Broniaus Vedeikio ir Juozo Blazaro.
Iki 1978 m. rugpiūčio 13 d. ji pertransliavo 1,110 programą 
lietuviu kalba iš radijo stoties WRYM (New Britain.Conn ), 
AM 840 mc. bango sekmadieniais nuo 4:30 iki 5:30 vai. po 
pietų.

‘ Tėvynės Garsų" radijo programos vedėjas yra Algis 
Dragunevicius, jo nuolatiniai padėjėjai: Zita Dapkienė, Al
fonsas Dzikas, Lionginas Kapeckas. Zita Dapkienė - lie
tuvišku žinią komentatorė bei dailiojo lietuviško žodžio ir 
teatrinių ištraukų interpretatorė. Visi komiteto nariai ir ve
dėjas A. Dragunevicius visą laiką programą ruošia ir veda 
be jokio atlyginimo. Tai i si dėmė ti na, nes radijo stočiai lie
tuviškos valandėlės programos santrauka turi būti iš anks
to paruošta ir įteikta anglu kalba, šiuo metu už valandos

programą stočiai WRYM turi būti sumokėta 125 dol. kas sek
madienį. Iki šiam laikui radijo valandėlė išsilaikė iš klau
sytojų auką ir dviejų metinių piknikų pajamų, kurte rengia
mi gražiame Hartfordo lietuvių parke prie didelės Connec- 
tieut upės. Tenka pastebėti, kad minimas keletas akru že
mės, apaugęs dideliais klevu ir topolių medžiais jau seniai 
vieno patriotinio senosios išeivijos lietuvio buvo padova
notas Hartfordo Lietuvių Klubo d-jai.

Po lietingos savaitės sekmadienį, rugpiūčio 13 d., skais
čiai sušvito saulutė ir aš, hartfordiškių pakviestas, nuvy
kau Į “Tėvynės Garsų” vasarinį pikniką lietuvių parke. Di 
džiuliai lapuočiai medžiai teikė malonų pavėsį nuo karštų 
saulės spindulių. Parko vasarnamyje grojo orkestras, Ele
onoros Minukienes-Dvarionaitės (Lietuvoje žinoma muzikų 
šeima) vadovaujamos Šeimininkės ruošė užkandžių stalus, 
piaustė kugelį, kepė bulvinius blynus, pilstė gaivinančius 
gėrimus. Medžių paunksmėje susitikę pažįstami vaišinosi, 
šnekučiavosi, jaunesnieji miklino kojas šokio takte. Užsi
mezgė kolba ir su radijo valandėlės vedėju A. Dragunevi- 
čium:

- Gražus sekmadienis ir nuostabiai graži pikniko vieta -- 
parkas, o vis dėl to svečiai pamažu renkasi? — paklausiom.

- Kasmet į mūsą radijo valandėlės pikniką suvažiuodavo 
apsčiai žmonių iš Hartfordo ir apylinkių. Žmonės mėgsto 
mūsų programas ir mielai paremdavo savo atsilankymu, au
komis, bet va - šią vasarą supuolimas. Netoli nuo čio Pox- 
tone Šiuo metu vyksta Vl-toji Tautinė skautą stovykla ir di
delis skaičius mūsų radijo rėmėjų yra nuvažiavę pas skau
tus, pas savo vaikus — susitikti tolimesnius atvykusius gi
mines, pažįstamus, - kiek susirūpinęs kalbėjo “Tėvynės 
Gorsą” vedėjas Algis Dragunevicius.

- Kiek metu vadovaujate jūsų radijo programai? Ar turite 
ryšį su kaimyninėmis lietuviškomis radijo valandėlėmis? — 
pasiteiravau.

- “Tėvynės Garsams” vadovauju jau 19 metų be įokioet- 
lyginimo. Jaučiasi ir pavargimas, susiduriame ir su finansi
niais sunkumais, tačiau meilė lietuviškam žodžiui, lietu
viška ambicija tęsti tautinės kultūros darba, padeda nuga
lėti sunkumus. Džiaugiuosi turėdamas pasišventusius pa
galbininkus ponią Dapkienę, Dziką, Kapecką ir gausą buri 
klausytojų—rėmėju. Savo radi jo programomis keičiamės su 
Romo Kezio vedama New Yorko radijo valandėle ir su Pki- 
ladelphijos lietuvių radijo valanda. Su Bostono valandėle 
bandytas sumegzti ryšys kažkodėl nepavyko! — rėmėju už
kalbintas Algis Dragunevicius nuskubėjo pikniko reikalais.

Vakarėjant svečią skaičius vis didėjo, atsirado ir dau 
giau seniai matytų pažįstamu. Malonu buvo sutikti ir pasi
kalbėti su buv. Marijampolės valsčiaus viršaičiu Kidolium, 
Šiuo metu jauprašokusiu80 m. omžiaus, tačiau dar vis 
aukštu, tiesiu ir energingu, muziku Petkaičiu ir daugeliu 
kitų.

J.V. SŪDUVAS

r*********************************************************** ■
WORCESTER1O LIETUVIŲ

RA D 1 JO VAL A NDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM
Eduordas V. Meilus, Jr. - Vedėjas ;

23 Shirley Rd., Shrew»bury, Ma. 01545
Tel. 852-3665
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LIETUVIU DIENA

Rugsėjo mėnuo yra Lie
tuvių Bendruomenės mėnuo. 
Per jį vykdomas piniginis 
vajus lituanistinėms mokyk
loms ir kultūriniams reika
lams, skelbiamas spaudos 
vajus, visi raginami siųsti 
savo vaikus j lituanistines 
mokyklas, organizuo|ami 
specialūs parengimai. Vie
nas tokių — tai LB Bostono 
apygardos rengiama Lietu
vių Diena su kalbomis, dai
nomis, tautiniais Jokiais, 
meno kurinių parodomis ir 
sporto rungtynėmis...

n
Šiemet Lietuvių Diena 

rengiama rugsėjo 17 d. Mai 
ronio parke, Shresburyje, ne
toli Worcesterio. Tai bus jau 
septintoji iš eiles tos rū
šies dienc. Jos. proga orga
nizuojama piniginė loterija, 
kurios bilietėliai siunčiami 
paltu arba gaunami pas 
valdybos norius bei Mairo
nio parke pačių parengimo 
dienų.

įėjimas Lietuvių Dienai 
nemokamas. Taip pat nemo
kamai pastatomi automobi
liai dideliame Maironio par
ke.

Lietuvių Dienos būna la
bai populiarios. Jos papras
tai sutraukia daug lietuvių 
net iš tolimesnių apylinkių. 
Tikimasi, kad taip bus ir 
šiemet.

PADĖKA

Mano vyrui o.a. ats. pulk 
Antanui Stapulioniui mirus, 
lankiusiems ji koplyčioje, 
palydėjusiems i bažnyčia, 
aukojusiems sv. Mišioms, 
Lietuvių Fondui, spaudai ir 
radijo programoms; pareiš- 
kusiems man užuojautą žo
džiu, laiškais ir spaudoje; 
koplyčioje atsisveikinimą 
tvarkiusiam dr. E. Janso
nui, atsisveikmimo žodžius 
tarusiems — LI$V S-gos Ra
move vardu K- Šimėnui, LB 
Cape Codo skyriaus pirmi
ninkui E. Bliudnikui, šei
mos ir giminių vardu A. Ru
giui, savanorių kūrėjų Bos
tono skyriui; garbes sargy
bą nesušiems V. Zid/iūnui 
ir T. Janukėt’ui - dėkoju.

Ypatingo mano padėka dr. 
A. Krisiukėnui, lankiusiam 
ir guodusiam velionį ligoni
nėje, kolegei dr. V. Norvai
šienei už ats'sveikinimo 
vaisęs, M. Kraunelienei už 
jautrią pagalba; inž. J. Mi
kalauskui už išskirtina rū
pestį mano sunkiuoju metu.

Nuoširdi padėka visiems 
ir visoms, kuo nors prisidė- 
jusiems prie mano velionio 
vyro pagerbimo, palydint jį 
i amžinybę.

Gene
Stapulionienė

PASITRAUKĖ

LB Bostono apygardos 
pirmininkas Povilas Jan- 
Čauskas pasitraukė iš pir
mininko pareigų ir valdybos. 
Apygardai jis vadovavo il
giau nei dvejus su puse me
tų. Dabar apygardos pirmi
ninko pareigas perėmė Pe
tras Viščinis, buvęs valdy
boje vicepirmininku. Kaip 
žinia, jis yra “Laisvės Var
po” radijo programų vedė
jas.

SVEČIAS IŠ ANGLIJOS

I lietuviu skautų Sestąja 
tautinę stovyklų Paxtone, 
Ma., buvo atvykęs iš Ang
lijos žymus to krašto lietu
viu veikėjas, nepailstamas 
LB darbuotojas, Anglijos 
Lietuvių Sąjungos pirminin
kas, Lietuvių Namų direk
torius, didelis skautų entu
ziastas Jaras Alkis.

Tai 45 metų vyras, dvie
jų sūnų tėvas, vieno dide
lio fabriko vedėjas. “Lais
vės Varpo“ direktorius P. 
Viščinis perdavė per savo 
vedama radijo programą gy
vą ir cktualu pasikalbėjimą 
su juo.

Sužinota, jog Anglijos 
lietuvių skaičius nuolatma- 
žėja dėl emigracijos į kitus 
kraštus. Anksčiau ten buvo 
per 5,000 lietuvių, o dabar 
tėra apie 700- Bet jie gan 
gerai susiorganizavę irstip- 
riai reiškiasi. Jie leidžia 
savaitrašti “Europos lietu
vį”, išlaiko Nidos leidyk
lą, turi Lietuvių Namus ir 
vasarvietę, kurioje gyvena 
pensininkai, rūpinasi litua
nistinėmis mokyklomis ir 
1.1.

Svarbiausias ju artimos 
ateities rūpestis — tai 1979 
m. įvykstantis Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, 
kurio pirmoji dalis bus An
glijoje, o antroji — Vokieti
joje. Anglijos lietuviai net
gi įstengia iŠ JAV atsi
kviesti lietuvius meninin-

iSnuomojamas
vienam ar dviem asmenim 
labai gražus 5 kambarių 
butas prie Uphams Corner, 
Dorchestery. Skambinti 
282-2726

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 \Vest Broadway 
So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
!; Vedėja —

Aldona Adomonienė 

k***#*##**#**#**###**###**********

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
linta jungtis IŠ VISI, AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI, su papildo
mu mokesčiu \cw Yorke.
KELIONĖS l LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 C. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiftnienė
Priees are bascd on double occupancv and are subject to changes 
and, or Government approvai.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos.sutvarkant kvietimo dokumentus

kus. Pavyzdžiui, ateinantį 
rudenį įvyks koncertas, ku
rio programą atliks solistai 
Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis iš Chi
cagos.

JAUNIMO VEIKĖJAI 

BOSTONE

Praėjusį savaitgalį mūsą 
mieste lankėsi “naujas 
Perkūnas Krukonis” — jau
nuolis Craig Hardy, pasiry
žęs išmokti lietuviškai ir 
įsijungti į lietuvių visuo
meninį gyveni ma.

Kartu su Craig Hardy, ku
rį lietuviai draugai praminė 
Grigu Ardžiu, Bostonan at
važiavo ir jo kolegos Jūra
tė Krokytė, žinoma Roches- 
terio lietuvių jaunimo vei
kėja, ir jos sužadėtinis Ri
mantas Stirbys, anksčiau 
gyvenęs Connecticute. Šiuo 
metu visi trys apsigyvenę 
Philadelphi joje.

Si trijulė entuziastingų 
“litvomanų” užsuko į Bos
toną pasitarti su dabartine 
LB Krašto valdybos leidžia
mo “Bridges” mėnraščio 
redakcija. Šiuo metu tos re
dakcijos centras yra Bosto
ne, bet dar prieš šią metą 
pabaigą jis bus perkeltas į 
Philadelphija. Tuomet mi
nėti jaunuoliai ir sudarys 
naujojo redakcinio štabo 
vadovybę.

Sll MIMAI J LIETUVĄ

COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MA 3. 
Tek: 798-2S6&

Vedėja B. Sviklieni

Pasitarę su dr. Algirdu 
Budreckiu ir Mykolu Drun- 
ga, busimieji “Bridges” re
daktoriai aplankė savo pa
žįstamus Zitą ir Perkūną 
Krukonius, ju buvo apvežio- 
ti po Bostoną, o galop užė
jo ir pas Lendraičius, nes 
E. Lendraitiene yra J. Kro- 
kytės teta.

«> 
::

::<.

Laisves Varpas h
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iŠ WWEL ![

12:10- 1:00 vai.

1460 banga is WBET <[
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS i;::II

!' ’ ;;
;; 173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. Tek 586-7209 ' ’
«>1 ><.
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SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABA' NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ, ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 §845.00 (su vadove p. Rudžiūniene)

gruodžio 22 Si 045.00 (dviejų savaičių)

ZZ/7

Praėjusiu savaičių bėgy
je ir daugiau jaunimo lan
kėsi mūsą apylinkėje, ypat 
pas Gintarę Karosą, nema
ža jų dalis atkakę iš skau
tų stovyklavietės. Ta proga 
buvo posikeista naujausio
mis jaunimo veiklos infor- 
maci jomis.

< >< ► <

♦♦♦♦♦t♦♦♦♦♦
t♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Vietinės žinios
TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS - KONCERTAS

Rugsėjo 10 d. 10 vol. ry
to Šv. Petro lietuvių paropi- 
jos bažnyčioje bus pamal
dos už pavergtų Lietuvę, o 
3 vai. popiet So. Bostono 
lietuvių piliečių d-jos 3-jo 
aukšto salėje - pagrindinis 
Tautos šventės minėjimas.

Programoje: vėliavų įne
šimas, himnai, invokacija ir 
LB apylinkės pirmininko a- 
tidaromasis žodis. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas 
Simas Kudirka.

Meninę programų atliks 
solistė Birutė Alek
saitė, kuriai akompanuos 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Po programos — kavutė.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su savo vėliavo
mis.

Mielas lietuvi, prašome 
Tamstų su saviškiais ir bi
čiuliais dalyvauti pamaldo
se ir susirinkime—koncerte.

LB BOSTONO 

APYL.VALDYBA

Elood Sąuare 
Hardicare Co.
•BTlaūkaa N. J. ALEKNA 
•» KAST BROABVA? 
tOUT»* BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN (M14» 

Bar.ja'niu Wror» Dafei 
VupJ«rtw Siannma

Btiitia* Langas* 
Vla-'Kl* reikmenya narnami 

Beik many r pi am beriama 
Vtanlrie ra’.»O«* -įniktai

GIMĖ

LIETUVIUKAS

Alfredos Knošas ir jojo 
žmona Rima (buv. Patašiu- 
tė) susilaukė pirmagimio sū
nelio - Aro Mariaus.

Jaunajai šeimai linkime 
sėkmės.

SENATORIAI - 
KYŠININKAI

Per paskutiniuosius 2me
tus jau 3 Massachusettso 
valstijos senatorėlioi nu
teisti už kyšių ėmimų. Tai 
DiCarlo, MacKenzie ir Ro- 
gers.

PABRANGS TAKSIAI

Nuo rugsėjo 15 d. taksiu
kams turėsime mokėti: 80 
centų pradinio mokesčio už 
pirmąjį mylios trečdali, ir 
toliau po 1 0 centų už kiek
vieną mylios dešimtadalį.
UŽ valandos palaukima —
10 dol.

P.P. DARGI0 SVEIKINIMAS
SLA prezidentas Povilas 

P. Dargis atsiuntė atvirukų 
iš Conneaut Lake, Penn., 
paežerės, kur jis šiuo metu 
atostogauja ir gaudo lyde
kas. Jei jų pakankamai pa- 
gausiąs, atsiusiąs ir Kelei
vio štabui.

Dėkojame už sveikinimus 
ir laukiame išrūkytų lydekų.

iHltiliiuif rrrrn ..................

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

....................*****•••• r n rrriifuj.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1380 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę. 502 E. Eroad- 
way, So. Boston. Moss. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis, »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

DKAUuiMO AGEN ITRA 
At'ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu'

BRONIS KONTR1M 
h 38 Broadway 

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

PETER MAKSVYTIS

& Baikite

<9 Church Street

B. Milte*, Ma«.
Atiteku visas pataianno, ra ta na 
to ir proj«kta*imo darbas U lan
ko ir viduje, gyrenannj namo ir 
Manio pastatu, pagal Jo»a reika- 
lavima- Saukite visados Od • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterk> siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pbiigus 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 
nr nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kiauite. Vedėjzn A. f-chyrinskl

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commereial — 

New and Old Work 

Free Estimates 
Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

* TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTf)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iltį 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 RRCADWAY 
S01TH BOSTON. MASS.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ eeptua ir turime visus gatavus vaistus.

K The Apothecary
♦ ♦ ♦

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE t
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų n ♦

Jei reik vaistų — eikit i lietuviftką vaistlaų.
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Phana.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 

Tdefouaa AN W0»
Nue I vaL ryte Btl 8 vai. v„ Uekyrua iventadienias tr sek

♦♦♦♦♦♦♦. ♦UL atI

Thomas Parke. So. Bostone, kiekvieną ketvirtadienį, 
pradedant rugpiūčio 4 d., nuo 6:30 vai. ryto iki 1:00 
va,, popiet vyksta atviras daržovių ir vaisių turgus. Tai 
vienintelė proga betarpiškai nusipirkti iš augintojų 
daržovių ir vaisių. Visi kviečiami ta pąoga pasinaudoti.

IMMEDIATE OPENINGS 

0N BOTH DAY AND NIGHT SHIFTS FOR

Epoxy Molders 
General Assembly Worlcers

Experience preferred būt wil| train.

Excellent benefits including paid Master Medical 
Blue Cross, siek time and holidays plūs o

FOUR DAY WORK WEEK

Call or drop in 
ASTRA CORPORATION 
45 Field Street 
Ouincy, Mass.
Tel: 471-1700 

Ask for Mr. McLean

tflNDM

I

0UTWHy
- 'HBOŠTON
SMN&SSANK

'<! ALVMYg

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku sritvje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti Į
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALHAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 W«»l Broadvray 
South Boston
9 AM to 3 30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

K

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8.30 AM to 12 Noon

KĄ KIEKVIENAS LIETI VIS TURĖTŲ TURĖT 
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietuvių or

ganizuotos veiklos istorija. Ji turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama musų jaunimui, kad jis 
susipažintų su mūsų tėvu ir teveliu istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gy venimo istorija Ja skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydą*. teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budrerkis. techninis Patarėja* Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentą* Povilą* P. Dargis. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas. parašytas visiem* suprantairikm lietuvių ir anglų kalbomi*. kietai* 
viršeliais liuksusiniai išleista* Kaina tik $6.00. I žsisakvti SLA Centre 
307 West 30th St.. Nea Virk Y Y. 10001 Tel |2l2|-563 2210




