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SOVIETIŠKA VERGŲ STOVYKLA 

AMERIKOJE

Frankrurte, Vakarų Vokietijoje, leidžiamas rusų 
disidentų žurnalas Posev 1977 m. kovo laidoje Įdėjo ! 
straipsni "Sovietų koncentracijos lageris Jungtinėse A- i 
merikos Valstybėse“.

Jaunų žmonių grupė, i kurią Įeina ‘kairiųjų ir deši 
niųjų organizacijų atstovai, baltieji ir negrai, krikščio 
nys ir žydai, Amerikoje gimę ir emigravę iš Kubos, Lie- j 
tuvos, Ukrainos ir kt., savo organizaciniame susirinkime ; 
pasivadino tokiu vardu: "Project Gulag — USA“. Or 
ganizacijos tikslas — pastatyti JAV autentišką sovieti 
ni koncentracijos lageri, kur jauni žmonės savo kailiu 
patirtų tokio lagerio režimą. Statybai vadovaus buvę 
sovietų politiniai kaliniai, jų tarpe esąs ir Simas Kudirka.

Lageris projektuojamas prie akmens skaldyklos, 
kur dirbsią busimieji ”zekai“.

Savanoris, norėdamas patekti Į lagerį, paduoda na- 
reiškimą, pereina per sovietinio teismo procerūrą, kur 
akivaizdžiai Įsitikins, kad nusikaltęs sovietų Įstatymams. 
Jam būsiąs Įteiktas teismo ąprendimas, tik vietoj metų 
bus skaičiuojama dienomis, tuo būdu savanoris lageryje 
išvus 5-7-10 dienų...

Ši idėja sukėlė susidomėjimą akademinio jaunimo 
tarpe, ir kandidatų Į tokį lageri nemaža.

Lageris bus atiarytas iškilmingai, dalyvaujant ir 
spaudos atstovams. Po to svečiai i lagerį nebus Įleidžia
mi. Kas norės lagerio gyvenimą aprašyti, turės pats jį 
pereiti kaip kalinys. Sunkus priverstinis darbas akmens 
skaldykloje, atitinkamas valgis ir režimas, karceriai už 
drausmės nesilaikymą, — visa tai duos JAV jaunuoliams 
patyrimą, kurio jie ilgai nepamirš. Atidirbę savo laiką, 
savanoriai 3-5 dienas ilsėsis specialioje stovykloje, kur 
bus atitinkami dokumentiniai filmai, knygos, paskaitos 
apie Sovietų Sąjungą.

Du vyrai prisiminė 
skausmo dieną

The Boston Globė praeitą 
• trečiadieni išr-pau-dino Glo- 
i rijcs Negri straipsni apie 
1 Simo Kudirkos ir 1970 m. 
i lapkričio 23 d. Vigilant lai- 
' ve rainavusio jūrininko, da-

VLIKO {SPĖJIMAS

NEPASIDUOKIME SOVIETŲ PROPAGANDOS 

PROVOKACIJOM

1977 m. gegužės 21 d. VLIKo tarybos posėdžiui pir
mininkavo Kęstutis Miklas, Rvtų Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio atstovas, sekretoriavo Juigis Valaitis, Lietuvos 

į bar mokvtoio Melrose, Ma., • socialdemokratų partijos atstovas. Taryba nutarė pasisa- 
•James Fcvviie susitikimą. ’ Į-kyti dėl sovietinės propagandos provokacijų:

Fovvlie buvęs ant denio, j 
kai Simas iš sovietu laivo ! "Ryšium su Lietuvos okupanto spaudoje ir specia- 

v ' liuese leidiniuose skleidžiamais prasimanymais, šmeižtais

vę įsakyta užvilkti Simui ap
saugos liemenę, nes buvę 
galvota Simą numesti Į van. 

i deni, kad amerikiečių laive

ryba jau anksčiau yra atkreipusi laisvųjų lietuvių dėmesį 
būti apdairiems, nepasiduoti sovietinės propagandos pro. 
vokacijoms ir saugotis, kad net visai netyčiomis netaptu- 

• lis ji galėtų ištraukti ir nu- į me sovietų piktų kėslų talkininkais.
i vežti Į krantą. Simas, nors
' sakęs nemokąs plaukti, bet Nepaisant šio VLIKo tarybos perspėjimo, vis tik 
I sutikęs šokti i vandeni. Vė- pasitaiko atvejų, kad laisvasis lietuvis tampa sovietinės 
I liau tas sumanymas buvęs propagandos piktų kėslų talkininku.
atšauktas, gavus iš aukščiau į

į įsakymą. ' VLIKo taiyba pakartotinai kviečia laisvuosius lie-
J Foivlie saugojęs kam.ba-| tuvius nepasiduoti sovietinės propagandos provokaci- 

j rio duris, kur Simas buvęs joms“.
parėptas nuo Į laivą Įsileis
tų sovietų jo ieškoti. Varo lauk sovietų 

Jis pasakojo matęs, kaip

Tokiam lageriui pastatyti reikės daug pastangų 
ir lėšų. Kur, pavyzdžiui, gauti tokios rūšies duonos, kaip
sovietų lageriuose dalina?

Kol bus lageris, JAV žmonės matys bent mažą sovie. 
tinio politkalinio gyvenimo nuotrupą. Pavyzdžiui, kopi'

(ELTA)

Olandijoj dalį įkaitų 
paleido” prezidentą“

Sovietų Sąjungos Aukš- 
negyvą Įmetė Į laiveli ir nu- i čiausies tarybos pirminin-

j sovietai mušė Simą ir, suvy 
įnioję i drobulę, atrodė, jauViršuje — Bostono Lietuviu tautinių šokių sambūrio grupė su 

savo vedėja sambūrio suruoštame gegužės 14 d. renginy. Iš kairės 
į dešinę: Juozas Dabšys. Ričardas Grauslys, Aleksandras Ivaška.
Marytė Bizinkauskaitė, Pana Auštraitė, sambūrio vedėja Ona 
Ivaškienė, Julija Grauslytė, Rimas Nenortas, Lydija Kontautaitė 
ir Edvardas Gavelis. Apačioje — Etnografinis dainų sambūris 
atlieka dali programos minėtame šokių sambūrio renginy. Iš kai
rės Į dešinę: sambūrio vedėja Gitą Kupčinskienė. Aidas Kupčins

kas, Valentina Čepienė. Dalia Lizdenienė (dėvi ‘nuometą). Pana gjma pagrobusio ruso kak- 
Grauslytė. Vytautas Dabrila. Zita Krukonienė, Lydija Kontautai- ]0 +Uo būdu norėdamas iš- 
tė, Aldona Lingertaiiienė. Bronius Banaitis. Rita Kapočiūtė. Bi- laisvinti Kudilką. 
rutė Banaitienė, Lilija Ivaškienė ir Ričardas Grauslys. Kitų ne- Fcvvlie prisiminė ašaras 
matyti. į jūrininkų ir paties kapitono

Nuotraukos J. Vizbaro! Eustis akyse, kai paaiškėjo 
Simo pralaimėjimas.

sivežė i savo laivą Sovetaka- 
ja Litva, vis dar mušdami.

Fovvlie priminė, kad laivo 
Įgula buvo Simo pusėje. 
Laivo virėjas, nutraukęs te
lefono laidą, užnėrė ji ant

Rašytojų premija 
lcchokui Merui

Tautininkų centras 
bus Kalifornijoje

Fovvlie ir Kudirkos nuo-į 
mone„ rašo Negri, 
norėjęs Kudirkai padėti, 
bet tai sutrukdė io vyrės- 
nvbė. Kudirka žadąs kreip- 

i tis i prezidentą ir valstybės

ka? (atseit, prezidentas) 
Mikalojus Podgomis paša
lintas iš Politbiuro (aukš
čiausio politinio veiksnio). 
Spėjama, kad jis bus išvers, 
tas ir iš "prezidento“ kėdės, 
kai birželio 16 d. susirinks 

I Sovietu S-gos "parlamen- 
{tas“.

Atrodo, kad Podgomis 
buvo tik kliūtis Brežnevui, 
kuris dabar pasiims ir "pre
zidento“ kėdę.

Be to, Vakaių spauda ra-
Eustis šo, kad Podgomis buvęs 

nepataisomas alkoholikas. 
Dar neseniai lankydamas 
kai kurias Afrikos valstv-

Lietų Moliuskų salų ne- 
priklausomybės šalininkai, 
gyvena ntieji Oland: joje, 
daugiau kai]) prieš savaitę 
pagrobė vienos mokyklos 
mokinius ir traukini, iš viso 
per 200 asmenų, ir grasino 
juos nužudyti, jei nebus pa
leisti ių kalinami bendra- 
min šiai.

Iki šio! jis paleido moki
niu'’, bet, rašant šiuos žo
džius. dar laikė 4 mokyto
jus ir 56 kitus suaugusius.

Tai jau antras to paties 
sąjūdžio toks teroristinis 
veiksmas Olandijoje. 1975 
metais jie buvo pagrobę 
tiaukini ir užėmė Indonezi
jos konsulata Amsterdame.

Lietuvių Rašytojų Drau- Lietuvių Tautinė? S^oc, riei„artamenta ' prašvdamas, 
jes knygų vertinimo ko-1 seimas, jvykęs gegužes 28- kad ,kan Ellstis minį,,„

ronok“ (varnelie). Tikrajai tų furgonų paskirčiai užmas
kuoti ant jų didelėmis raidėmis užrašoma: Mėsa, Duona.
Ledai, Gerkite sovietų šampaną ir panašiai. JAV paga-j nariai — Aušra Jurašienė. Į nančiu narių su pirmininku Kudirkos bėgimo ir jo kan-J

j <njc
ją kaliniams transportuoti furgono, taip vadinamo ”vo-1 * • ■

Antanu Mažeika.minto "varnelio“ užrašui parinktas žodis Mėsa. ! Alina Staknienė ir VytautasĮ inž 
i Volerta

Komisija posėdžiavo 1977 Iš Bostono seime dalvva-
< čių sovietų lageryje filmas 
i Praeita savaitę ten nuvyko

bes, jis esą taip pasigėręs ir
nridiibęs tiek nemalonumų, R( alynn išvyko į 
kad sugadinęs visus sovietų!
numatytus pianus. \Pietų Ameriką 

Gen. Singtaubas 
naujose pareigose

ši sc-vietinio gyvenimo nuotrupa pirmą kartą paro- į —...—i---------- — ■ vo , vl.„uvac .
dyta Wa?hingtone prie Kapitoliaus, o vėliau perkelta prie i m- &e§užės 22 d. Kultūros ij Enciiklooediios leidėjas P e^a^c^0;1e. PUS’tl^° su l)uSovietu Sąjungos ambasados. Prie Kapitoliaus visa praė. Židiny. Posėdyje nedalyva-; ju0^ KXiu° ™slu Fo"’lie

" ‘ v0 Aušra Jurašiene. Ji savo
balsą perdavė telefonu.jo ramiai: žmonės žiūrinėjo, klausinėjo, ėmė literatūrą.

"Varnelio-“ atvykimas prie sovietų ambasados sukėlė 
joje neramumų. Iš ambasados ir atgal ėmė skubėti žmo-

Buvo vertinamos 1976 m. 
išleistos grožinės literatūros 
knygos. Komisija balsų dau-

l’rez. Carterio žmona Ro- 
; salynn pirmadieni išvyko Į 
i Pietų Ameriką, kur ji ap
lankys .Jamaica, Costa Ricą, 

Gen Singlaubas, kuris ėjo’Ek.adorą, Peru, Braziliją,. _ v, !Kudjrka Jr ta Offa QJobe iv. u, azu
mz. Vytautas IzbicKas lr; , , .. . JAV įgulos Pietų Korėjoje Cchimbija ir V enezuelą.

Svarbi rezoliucija
Suėmė trylika namų ,» ‘ : kongrese
padegėjų

štabo viršininko pareigas. Kelionės tikslas — pa-

Šen. Robert Dole pasiūlė Į zės štabo viršininku. Tai ba. 
nės, iš už langų užuolaidų akys setkė Įvykius gatvėje. Mato-i guma 1,000 dol. premiją pa- pc. ilgesnio sekimo Massa-penate rezoliuciją, pavadin. zei priklauso 300.000 akty- 
mai, pasiskundė policijai — po valandos atvyko aukšti Į skyrė lcchokui Merui už ro-1 chusetts valstijoje suimta tą S. Con. Res. 24, kuria vios tarnybos kariu, 411.000 
policijos pareigūnai ir prašė "eksponatą“ perkelti atokiau maną "Striptizas, aiba Pa- 13 asmenų, kurie kaltinami i JAV delegacija Belgrado' tautinės gvardijos ir 260.000 
nuo sovietų ambasados. J ryžius, Roma, Paryžius“. pasTpalnijimo sumetimais Į konferencijoje Įpareigoja-

J Premijos mecenatas yra I nadeginėję namus. Viso la-’, ma:
O tuo tarpu prie “varnelio“ rinkosi žmonės. Buvęs so-I Lietuvių Fondas. j bo^j* Padeao A^an,iį,ab^i^,™.^ • Sumažino $34 bil.

už nesuderinamą su vyriau- re:k ti draugiškumą ir tų 
sybės politika pareiškimą-* valstybių vadus supažindin- 
buvo atleistasis tų pareigų. |ti su naujosios JAV admi-

Dabar jis paskirtas Fort'.nistracijos politika. 
McPherson (Ga) karo ba-’

Nauja sovietų 
konstitucija

niu tarnautojų.

vietų koncentracijos lagerio kalinys John Noble aiškino į r.. .
j , .. -u1 Klubo gaisre žuvosusidomėjusiems, kas cia per masina, o kareivis (KGB.

uniformoje) šiurkščiai stūmė Į vidų tuos smalsuolius, ku- JfįQ Žmonių
rie neįėjo pamatyti tą narvą iš vidaus.

Praeitą šeštadienio vaka-
t- nr u- 4 n ,1-1- • v v t, il'a prabangiame BeverlyIs Uashingtono varaelj penkele į New Yorką. I, Sup,)e|. klube gouth.

is kitų vietovių gauti kvietimai d-emonstruoti 'varneli“ I g.ate kjjc

Dabar ieškoma dar dau
ginti žmogaus teises, ple
čiant laisvę pasaulyje, mokeSClU

giau tos gaujos nusikaltėlių. Į ge pažymint šio Įsipareigo
sią padegėjų grupę suda. jimo svaibą Europos saugu

rė ne kokie eiliniai vanda-
Prez. ('artelis 

istatvma. kuris
pasira-ė 
umažina

Biežnevui vadovaujant, 
yra narui štas naujas Sovie
tu Sąjungos konstitucijos 
tekstas, kuria mantspaudą 
turė' ni i<lėti birželio 16 d. 

, susirinksianti Auk čiausioji 
i tarvba.

kitų
ir skaityti paskaitas apie Sovietų Sąjungos lagerius.

Kol
kas i.' klubo degėsių iškasta

lai, bot narni.; savininkai, ap-
draudos ištaigų agentai ir. rencijoje būtų iškelti ir i?

mui ir bendračiaibiavimui. ,
2. Reikalauti, kad konfe-! bil.onai? mokecius.

Įstatymas pradės veikti nuo Į

Dabar veikiančioji kons
titucija buvo partiesta Sta
lino laikais.

Naujojoje konstitucijoje 
tekstas, kiniam antspaudą 
nės visuomenės ir administ- 

40 
mu-

mokėti1 ristu partijos vaidmuo rišo. 
se gyvenimo srityse.

bii-žėlio 1 <1. 
Mokesčiai

net advokatai. Jie savo ge-į diskutuoti Helsinkio susita- 
įai aodraustu? namu sumažinamipa-irimų pažeidimai, ypač kiek

ap-;jie liečia žmoniškumo idea-Į uždirbantiems ne daugiau į racijc- yvstymasis pei 
ipu-jlus. kaip $13,750, daugiau už-j metų ir patvirtintas kc

Pastanga. Jo adresas: 1325 Connecticut Avė., M ashing- f Gaisro priežastis dar neiš-j ti paremontavę ir apdraudė . Panaši rezoliucija pasiū- dirbantiems tek
ton, D.C. 20032. (ELTAj... aiškinta. vėl padegdavo. < h ta ir atstovų rūmams. • truputi daugiau.

159 lavonai. Manoma, kad į degdavo, atsiimdavo
Pi-oject GULAG-USA pirmininkas yra Lcrenzo i auky gaĮj bQtj dar daugiau. | draud os sumą ir, juos trui
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Pradiniams pasikalbėjimams, Tamstoms sutikus, DVEJOPAS MASTAS 
mes galime pasiūlyti mūsų taipininkavimą.“

Po mandagių pakvitavimų dr. L. Kriaučeliūnui iš Seabrockc, N.H., ajpylin- 
' abiejų pirmininkų, kad mūsų kreipimasis gautas, balan- ’ keje statoma atominė jegai- 
• džio mėn. 26 d. Amerikos Lietuvių Taryba mums laišku n®- ^r^es Jūs statybą buvo 

Žinoma, gal sušuksite: tai dar nauja nesąmonė! Juk pranešę— (lai ko ištrauka: _ _ .c^Kadangi^emonstran.!

AR NEREIKĖTŲ MUMS DAR VIENOS 
ENCIKLOPEDIJOS?

Čia jau turime 36 tomų Lietuvių Enciklopediją, kurioje' Amerikos Lietuvių Taryba balandžio 20 d. svarstė nekjausg^)O]įcįj0s
sužymėti kone visi lietuvių kultūrai ar visuomenei nusi-.^^V kolegų atsiųstą rastą dėl suderinimo veiklos taip javjmo apleisti statybos ra-! o T - .
pelnę ir net bent kiek aukščiau iš smilgų iškėlę galvas Amer.kos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bendruomenės, j joną ir išsiskirstyti, tai per! r a^* St. Liepo stiaipsne. 
tautiečiai. Dar baigiame leisti ir 6 tomu lietuviškosios me- Alto valdyba j ši reikalą žiūri teigiamai. Kai gausite tei- j 1,000 ju buvo suimta. I *10’ , -U11° .VR*Pa 
džiagos enciklopediją anglų kalba. Be to, tarybininkai ‘ Įiam? atsakymą ir iš Amerikos Lietuvių Bendruomenės traukėme ir pamGcijome
leidžia lietuvišką savąją, kur kraopščkr!*!*urašytas ir jų i* ^ai bus konkrečiai pianešta apie .pasitarimų piadžią, Laisvė gegules 20 d
„komunistinis avangardas“. Tad ko dar betrūksta? ‘Amerikos Lietuvių Taryba skirs atstovus, kuiie tuose pa- apie 'į įvykį raš:

rei'ka-

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

KELEIVIS TOLERUOJA 

HERETIKUS

’pamūčijome 
ta-rtl praeitą savaitę, „Akiračių“ 

1 * mėnraščio kovo nr. dėmesio
, veitas ir ilgesnis Alg. Gave- 

I „Tenka nuoširdžiai pa- į n^° raštas, agituojantis už 
. sveikinti visus šiuos protes-1 socializmą. Rašto pradžioje

d. laišku mums į -us w}8Š branduoline'autorius užkliudo „Ato- 
' i švaistės ir šešėlius“, pasi-

Deja, stebėdami dabartinį okup. Lietuvos gyvenimą į sutarimuose daly\ aus . . .
ir jo naujuosius reiškinius, tuoj pajuntame, kad visose’ Trapu ! vei.au Amenkos Ltetuvių Bendruomenes 
mūsų enciklopedijose trūksta jau gana gausaus kiekio ’a.-to^Valdjba sa\o gegužes men.
tekių pastaruoju metu išdygusių mūsų tautos padaigų, “aip P3v ^ ai;, c, , rau a'' . . ‘ jėgainę, kuri būtų labai pa
kuriuos tikrai verta įgraviruoti istorijos puslapiuose būsi-j s- m; d. laiške Jūsų ir pasirasiusių asmenų, apylinkės gyvento

Gi Valiulaicio galvojimą 
jis vadina ’ geriausiu atve
ju“ „naL iu“, „blogesniu at
veju“ — „nejauti iu“, o pa
čiu blogiausiu atveju, net 
tiesiog „neapykantos žmo
nėms pateisinimu“, nors po 
visų šių „pagyrimų“ dar lei
džia sau pareikšti viltį, kad, 
gal būt, „taip nėra“.

skųsdamas, kad „paskutiniu t
metu Bostono Keleivio nuo-i Gavenio straipsnis tačiaumųju kartu atminimui • svaratymui JAV LB-nės Krašto valdyba savo ruožtu sky.! iu sveikatai ir gyvybei, už

~ N» n kur ai vra surasti visi tie smuikieii rė Prlderam^ dėmesį. Krašto valdybos nutarta dėti toli- į jŲ toki solidarumą, vieniu- Etinis bendradarbis M. Va- tc.H gražu nėra vien tik po-
’ “ * * * - * “ J mesnes pastangas tiesioginiams, be tarpininkų, ALTos. gumą ir neapsakoma rj'žtą“.I bulaitis tame laikraštyje ieminė purkšna P> iešingai

1 (socialdemokratų leidiny- Į__ tai vienas išmūsų tautiečiai — okupacinio režimo pasiaukoję šnipai 
ir šnipeliai bei jų žygiai, taip reikšmingi šių dienų Lietu
vos politinei santvarkai?

Tie, kurie taip uoliai ir nejučiom iš priekio ir iš užpa
kalio apuostinėja kiekvieną bent kiek skirtingos nuomo
nės lietuvį ir savo patyrimą tuoj pat praneša sovietiniam 
saugumui?

Tie, kurie, ketui pėsti šniukštinėdami, ieško tualetinė, 
se būdelėse pogrindinės spaudos lapelių?

Kurie sovietiniam saugumui liudija per kratas?
Kurie liūdi "a prieš savuosius tautiečius tarybiniuose 

teismuose?
Kurie pat\> savo tautiečius žiauriai tardo?
Kur tie profesionalai šnipai liaudies mokytojai, ku

rie, tikėdamiesi šuns medalio, terorizuoja vaikus, tėvus 
ir savo apylinkės dvasininkus?

O savanoriai skundikai ir kerštininkai?
Kur jie visi yra suminėti ir atitinkamai „pašlovinti“?
Jų vardų ir darbų nėra nei tarybinėje ir nei išeivios 

enciklopedijoje. Tarybininkams jie, nors ir labai naudin
gi, vis dėlto nepatogūs per garsiai reklamuoti, o mums— 
tur būt, neišgarsėjusių vardų ir per smulkūs niekšeliai.

Bet kodėl gi visi šitie Pilypai Smailanosiai, Rapolai 
Sunucdegiai ir Matejušai Piščikai turėtų būti užmiršti? 
Juk tiktai dėl jų patarnavime režimui žmonės sodinami 
ilgiems metams Į kalėjimus, antrą ar trečią kartą grąžina
mi į Sibirą ar savame krašte išmetami iš darbo badmi- 
riauti. Juk tik jie yra tikrosios okupanto akys, ausys ir 
nosys. Juk patsai komunistų partijos sekretorius Petras 
Griškevičius nelandžioja po krūmus, ieškodamas LKB 
Kronikos, Aušros ar kito pogrindinio leidinio, ir neklau
so, prikišęs ausį prie disidento durų.

Tą pradinį darbą juk ne rusai, o tik šitie lietuviškai 
kalbantieji mūsų pačių tautos kh-mėliai atlieka.

Tad manytume, kad tikrai vertėtų čia išleisti dar ir 
„Juodąją Lietuvių Enciklopediją“, kurioje tilptų ir šie 
tarybinio režimo išauginti „talentai.“ Ir reikėtų ją leisti 
nuolatos, tęsiniais, papildant vis naujom musų tautos 
„įžymenybėm“. Ir ją reikėtų kaip maldą nuolat skaityti 
per Laisvės ir kitus radijus, kad Lietuva pažintų ir gerai 
įsidėmėtų ir šiuos smulkiuosius tarybinius „herojus“. Be 
to, kad jie ir patys galėtų pasidžiaugti, išgirdę minint sa
vo vardą ir nuo;>elnus...

Kito būdo jiems sudrausti ar bent jų uolumui sutram
dyti kol kas neturime. Tai juos nors „įamžinkime“, kaip 
išliko rastame sąrašėlyje keli „įamžinti“ caro ochrankos 
lietuviai šnipai, vėliau dėl mūsų tolerancijos neužspring- 
darni sotinęsi Nepriklausomos Lietuvos laisve ir duona.

NEJVYKĘ N0RA1- 
PR0 NEMORIA

Jau daugeli metų besitęsiąs lietuviškojo politinio gy
venimo susiskaidymas dažnam lietuviui kelia pagrįstą 
susirūpinimą. Beveik visuose šių metų Vasario 16 minėji
muose buvo reiškiamas noras ir pageidavimas bendro ir 
sutartino visų l’etuvių darbo tiek politinėj, tiek ir kultū
rinėj plotmėj.

ir JAV LB-nės vykdomųjų organų ipasitarimams“. labai
Priede: 1973, 1974 ir 1976 Amerikos Lietuvių Bend-' Laikraštis piktinasi, kadį je)“ siūląs kraštutinį,^ ne-' mūsų spaudoje referatų, ku- 

ruomenės Krašto Valdybos Amerikos Lietuvių Tarybai. Prez- Carteris,. kuris „tiekį varžomą kapitalizmą4 ir ti-, }'uc,3e būtų imamasi ati- 
laiškų nuorašai įdaug kalba apie žmogaus j kinąs, „kad valstybė turi į ^žiau ir pagrindiniau svars-

Kadangi vienas iš derybininkų mūsų taipininkavi-■te^ v^omemnių < tyti apie ateities Lietuvos
mą atmetė, tolimesnė mūsų misija visų mūsų sutarimui^. iauiau> Jycioumosi I pie emųjsspre imu • o ' santvarkos pamatus, sovie

sustabdoma. . ..... . ... . {prezidentas tvli ir n epą
Baigdami sį musų geros valios ėjimą, vis dėlto tiki- ■ ?merkia š;0 paneigimo pa. 

mės, kad vieningas politinis dalbas bus ne ryt dienos, Į pra$. ĮausĮų žmogaus tei- 
o šios dienos deganti problema. Į šių?“o šios dienos deganti problema.

Keičiasi politinė ir kultūrinė situacija, atsiranda '
naujų problemų ir naujų uždavinių. Tikimės, kad visos j 0 kad I ietuvoje Ignali- 
organizacijos tuoj pat suras kelius ir būdus bendram nynps apylinkėje statoma to- 
dainiam bei vieningam darbui. Tikimės, kad bus rasta '. ūat ateminėJėgaine, dėl

j iš žmogaus... Kodėl mūsų.kios pažiūros drg. Gaveniui; tini0 jungo nusikračius. Tie- 
visnkai nepriimtinos: «aVo rašinio pabaigoje
smelkia kapitalizmą ne tik J,. pats Gavenis lyg ima ir 
nevaržoma ., bet ir gerokai į suabejoja tokiu samprata- 

„pažabotą“ ir vietoj to rei- į vimų prasmingumu. Tačiau, 
kalauja tikro socializmo i mano manymu, be reikalo, 
(panašiai, manykime, kaip:
'r Keleivio leidėjai).

bendra kalba ir vieningai bus derinama veikla mūsų ; te Laisvė — ne mur mur.
valstybės ir tautos laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo P a\ *enai ta pavojinga į
klausimais.

Inž. J. Jurkūnas Dr. L. Kriaučeliūnas 
Prof. M. Mackevičius Prof. dr. J. Meškauskas 

Prof. B. Vitkus

IR POETUI STASIUI SANTVARUI 
JAU IŠAUŠO 75-TASIS PAVASARIS f

I
dūšios i žemę. Ak, tiktai į

Ra’vtolas Stasys Santvaras

tasai pavasarių skaičius...
Šia proga ir mes norėtu- 

' me jubiliatui tarti paguo- 
' džiančiais Jono Aisčio žo-

Kanada laikysis objektyvu
mo ir nešališkumo, stengsis 
ieškoti gairių didesniems

; monė statoma komunistinės 
J valdžios potvarkiu, tai ne- 
į reikia nei protestuoti, nei,, . ... x -x •I demonstruoti. O jeigu I laimėjimams atertyje 

'prieš jos statybą protestuo
tų, tas tuojau atsidurtų Mor- 
dovijos durpių kasyklose, 
kaip liaudies priešas, norįs 
pažeisti Sovietų S-gos eko
nominį pajėgumą.

KANADOS LAIKYSENA 

BELGRADE

Kanaos laikyseną būsian
čioje Helsinkio aktą pasira

šiusiu valstybių kcnferenci-
■ džiais: Te metai žeidžia, .oje gejgra(Įe į'ryškino už 
‘ te metai gydo, — - bet šir-, sjenj0 reikalų ministras D.
Į dis viena, ilgesio pupa, jamjesonas savo kalboje, 
i skausmo kupina, pasiliks kui pasakė §. Atlanto są- 
! “ jungos užsienio reikalų mi

nistrų konferencijoje.
jauna!

i Be to, ne;ei ta sukaktuvi-i 7
i ninkui dėl tų 75 pavasarių ir 
’ per daug liūdėti, nes, į juos 
, atsigųžus, tikrai netenka 
' žvelgti į tuščias trapisto vie- 
ypuclio celės šienas. Štai, il- 
'goję lentynoje — eilėraščių 

Praamžiaus saulės laikro-! rinkiniai „Saulėtekio mai- 
dis niekada nepaklauso mu-, dos« „pakalnių debesys“, 
sų valios ir mūsų norų. Jis į „Giesmės apie saulę ir šie- 
niekada nepaskuba ir nieką-. „Laivai palaužtom bu-

Kanada žadanti vengti 
kontroversijos ir konfronta. 
cijos. Beprasmiška laukti 
ten stebukle, nes dviejų me
tų laikotarpis esąs per trum
pas sėkmei ar nesėkmei nu
statyti. Helsinkio susitari
mai esą sėkmingi, tik jiems 
reikia daugiau laiko. Da
rant apžvalgą išryš'kėsią, 
kas buvo pasiekta ir nepa

1

Lietuvis, ypač jaunasis, 
turi savyje gaivinti busimo
sios Lietuvos viziją ir ja gy
venti. Kitaip jam gresia dva
sinė sai> ižudybė. Praeitim 
tenkintis gali tik tas, kuris

1 daug jos turi. O jaunimas— 
i turi tik ateiti. Gi tnii ateitisI turi tik ateitį. Gi toji a 

Aišku, reikia objektyvu- ’ negali susitaikvti s
ateitis

• juk negali susitaikvti su tei- 
mo ir nešališkumo, bet kas gimu, kad Lietuva liks ant
daryti, kad antroji pusė tų 
dėsnių nesilaiko ir nesilai
kys?

NAUJAS AUTOMOBILIŲ 
UNIJOS PREZIDENTAS

amžių maskolių vergovėje. 
Šitoks susitaikymas jaunam 
lietuviui — irgi dvasinė sa
vižudybė.

Ateities Lietuvai, po so
vietų, Gavenis, kaip sakė-Didžiulės ir galingos .an- |me siūio socia]istine 

tomotolių pramonės unijos, tvalką Eet ; Momu s0, 
prezidentu išrinktas Doug ‘
las Fraseris, buvęs tos uni 
jos vicepriezidentas. Jis pa- 
reiškė, kad vesiąs uniją tais 
pačiais keliais, kaip ją vedė 
buvę prezidentai Reuteris ir 
W oodeoekas.
<90000000000000

Ar skaitytos?

san-

cializmą jis grindžia ne 
marksizmu, o — nesistebė
kite! — nacionalizmu, arba 
net paprasta savo tautos 
meile. Kaip Smetona ir kiti 
tautininkai norėjo savąją 
ideologiją išvesti iš papras
tos tėvynės meilės, maždaug 
taip ir Gavenis norėtu socia
lizmą išvesti ir „meilės tau
tai“, „meilės Lietuvai“, 

į „meilė ‘kiekvienam lietu- 
j viui“. Ar jam šitas užmojis 
pasiseka, svarstysime, gal 

Kiekvienu at-

busis jubiliatas ta sukakti- 
Dr. L. Kriaučeliūno kvietimu, žemiau pasirašiusieji; mi džiaugėsi. Labiau už jį

da nepayėiucja, nors ir Ja- į rėm“, „Atdari langai“, „Au 
bai trokštume jį pagreitinti I kos taurė“ ir naujas rinki' 
ar sulaikyti. Ir visiems j erotinių eilėraščių rank. i siekta,^ jeikia^ > engti 
mums atskaičiuoja atitinka-! raštyje. O prie jų draminė 
mą žemiškosios puotos da-! kūryba — „Saulytė“, „Mi- 
U— f nių mylimoji“, „Žvejai“,

Štai, gegužės 27 d. jis ir "Kaimynai“. O dar toliau— 
poetui Stasiui Santvarai ilga greta- libretų, literatu- 
tiksliai pažymėjo 75-tąjį' ros ir meno kritikos straips- 
pavasari, žinoma, geriau j1 nių, koncertų recenzijų. Na, 
būtų bent dešimčia mažiau. ■ c iš už lango — dar ataidi 
O pagal sielos amžių — gal j ir kadaise dainuota jaunat- 
net dvidešimčia. ' viską operos arija, ir teatri-

Aišku, gal nelabai ir gar. ."io ®Ji'enimo degesys, ir
įkuždėti ausin svaiginanti-

atolydžio pažeidimo. Todėl memorandumai, 36 psl., kai- 
Belgrado konferencijoje na $0.50.

Demokratinio jocializm* 
pradai, (S Kairio įvadas)
64 ns’., kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko* 
munizmas (K. Kauskio), 47 I VjQt, ateityje 
psl.. kaina 25 centai . } veju, tą jo straipsnį labai

Tavo kelias Į socializmą J rekomenduotume ir „Kelei- 
Leon Blum, 35 psl., kaina j vio“ skaitytojams.
$0 50. !

Dėl laisvos Lietuvos, LSDP! * * *

a,a,a.ž~,a^aji

Zigmas Gavelis 

BRANGAKMENIU MOZAIKA

O jei tas pats „Keleivis“ 
kartkartėmis toleruoja ir 
pasisakymus už kapitalizmą 
(netgi „kraštutinį“) —jam, 

! manyčiau, tas eina tik į gar- 
! bę. Katalikų „Drauge“ ir 
! „Darbininke“ negali tilpti
i straipsniai, kritikuojantys 

Stasiun Santvarui 75 m. amžiaus sukakties proga į krikščionybę ar siūlantys 
nekrikščioniška gyvenimo

susirinkom kov< • mėn. 3 d. pasvarstyti bendro darbo ir su
siskaldymo problemų. Pasidalinę mintimis, antrą kartą 
susitikom kove 17 d. ir po ilgesnio pasiaiškinimo suta
rėm jiunktus lai ko tekstui, kuriuo ryžtamės kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininką ir Amerikos Lie
tuvių Bendraomenės Pirmininką.

Pagrindinė mūsų laiško dalis biro sekanti:
„...Todėl žemiau pasirašiusieji: inž. J. Jurkūnas, dr. 

L. Kriaučeliūnas, prof. M. Mackevičius, prof. dr. J. Meš
kauskas ir prof. B. Vitkus, kreipiasi į Jus, Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Amerikos Lietuvių Bendraomenės Pir
mininkus, kviečia ir prašo surasti bendrą kalbą ir sude
rinti savo veiklą mūsų tautos laisvinimo ir lietuvybės 
išUaik.vmo klausimais.

Mes suprantame, kad bendrame darbe kyla daię 
įvairių ir painių problemų, bet mes manome, kad, turint 
geros valios, jos gali būti priimtinu būdu išspręstos.

ji žodžiai, ir...
Ne, nėra ko liūdėti ir pra

keikti tuos Septyniasdešimt
— gal tik būrelis senų drau 
gų, kuiie susirinko į poeto 
rezidenciją jau iš anksto, j Penkerius! 
gegužės 21-ją, kad nepaivė-, T . . žiandien ir meq
motų j Alės bantvanenes jubiHatui gtasiui Santvarai 
tyhai surengtas šaunias vai.pakartoti jo 
sės svies,a, nuotaika, algai. j
vinti. .rį

Taip, šviesiai nuotaikai..., Tekėkit, vandenys, mėnulio 
Ta proga buvo pakilota ir! pasidabrinta keliu,
viena kita tauraus gėrimo J Giedokit džiaugsmą ir užliekit
taurelė, ir pasakyta linkėji
mų. Šviesiai nuotaikai ir j 
patsai jubiliatas paskaitė: 
pluoštą savo naujausių eilė-: 
įaščių, liudijančių, kad ta-i 
sai garbingas amžius darx, 
nesulenkė jo nei kūno, nei

sielvartą pakrančių. 
Jau kraujasi žiedai po dangumi 

žvaigždėtu ir giliu.

Jau alda giesmės ir varpai 
pavasarinią švenčiu.

A.

Slapiam smėly nuklimpo vabalėlis,
Nuskris žuvėdra, nepalikusi brydės,
Tiktai vaiskiam saulėleidy ir horizontų mėly 
Netilsianti Tavo širdies daina aidės.

Sugrįš žvejai iš siautulingos jūros,
Kels laivus į krantą palaužtom burėm,
Bus saulėtekio malda, į akmenis sugurus,
Bus palietas vynas i> aukos taurės.

Apie saulę giesmę, giesmę apie sielų, 
Debesys pakalnių po erdves skardens. 
Susirinks kaimynai į seklyčią mielų 
Prie turtingo skobnio balzgano rudens.

Prasivėrus langą j auksinį lauką,
Minią mylimoji lauks Tavęs ilgai,
Susitiks dausose, žemės prasilenkę,
Degs žvaigždėm, saulytėm atdari langai.

1977 m. gegužė

koncepciją. „Dirvoje“ ne
gali pasiredyti straipsniai, 
varą aiškiai antitautininkiš- 
ką agitaciją (nors ir rimtes-

• nių pačios tautininkiškosios 
į minties plėtojimų ten pasi
gendama). Tik „Keleivy
je“ gali pasirodvti dažnesni 
pasisakymai, nesiderinantys 

' su leidėjų idėjiniu veidu.

Mūsų sąlygomis, kuomet 
skųstis tenka ne per smul
kiu pasaulėžiūriniu išsiskai
dymu, o tik j>er didele pa
saulėžiūrinio intereso stoka, 
tokia tolerancija, tur būt, 
nelaikytina blogu reiškiniu. 
Geriau tegu ir priešingų pa
žiūrų esencija, negu tik bu
vusio sąjūdžio etiketė.
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!
TARYBŲ SĄJUNGOS "BROLIŠKUMAS“ IR LAISVE 

(Laiškas iš Aušros 5 nr.)

Aš, Andriukaitienė Liuda, Kazio, užauginau penkis 
sūnus ir jau baigiu septyniasdešimt metų. Nuo vargo ir 
darbo sunyko mano sveikata ir beveik kiekvieną dieną 
kovoju su mirtimi. 1940 m. okupacija atėmė mūsų šeimos 
laimę, o 1941 m. atėmė ir sveikatą. Tais metais mes ne
tekome Tėvynės, saulės ir šilimos. Beveik 17 metų pralei
dome ištrėmime, kur pusę metų nesimato saulės, o šaltis 
11 mėnesių svilina žmogaus kūną. Į tokias sąlygas mes 
patekome beveik nuogi. Iš tėvynės išvežė vasarą — birže
lio 14 d. Atsidūrus užpoHarėje, mūsų šeimos nuolatinis 
svečias buvo šaltis, badas, utėlės ir visokios negalės.

Dabar, kai vos galiu pavilkti kojas, Lietuvos priešams 
galutinai parūpo mus sunaikinti. Aš jokioje politikoje, 
kaip gyva, nedalyvauju, nes neturiu laiko net laikraščiui 
perskaityti. Mano visas gyvenimo malonumas — sulopyti 
vaikams ir vyrui aprangą ir pagaminti pietus. Darbingas 
buvo tik vienas vyras (alga 130 rub.), o šeima susidėjo 
iš 7 asmenų. Taip tęsėsi mūsų pusbadis gyvenimas. Da
bai- gyvenimas šiek tiek palengvėjo, nes vaikai suaugo. 
Bet, štai, "broliška“ saugumo'ranka užgriuvo mūsų senat
vės dienas.

1976 m. rugsėjo 15 d. išaušo apsiniaukęs rudens ry- 
tas. Nuvežiau anūkėlę i darželi ir nuėjau j turgų ko nors 
nusipirkti pietums. Grižus nespėjau apsiruošti, kaip kaž
kas smalkiai pasibeldė Į duris. Į vidų įsibrovė šeši vyrai. 
Ką jie ten suriko, nesupratau, nes aš taip persigandau, 
kad, žengusi kelis žingsnius atgal, sukritau vietoje. Ma
no priepuolis, matyt, paveikė Įsibrovėlius, nes jie iškvietė 
greitąją pagalbą. Nors gydytojas man suteikė medicininę 
pagalbą, bet galva svaigo, viskas sukosi ratu, ir negalė
jau atsikelti. O atvykėliai čekistai viską vertė aukštyn 
kojomis. Ko* jie ieškojo — man nesakė. Tik kai aš pa
klausiau, ko jie ieško, vienas iš jų parodė kratos orderi. 
Kratą darė majoras Rusakovas, vertėju dalyvavo Vil
činskas Rimas, Vlado, gyv. Kaune, Partizanų g. 142, bt. 
4, kviestiniai: Dumbliauskas Antanas, Povilo, gyv. Kau
ne, Juro g. 87, bt. 101 ir VaitiėkŪhas Evaldas, gyv. Kau
ne, šakių g. 14, bt. 2. Orderis kratai buvo išduotas ma
no vyro vardu. Kratą pradėjo daryti 1 vai. 0 min., o bai
gė 2 vai. Kratos metu paėmė visus mums rašytus laiškus, 
lietuvių rašytojų — Vydūno, Maironio ir kt. raštus, pa
ėmė net J. Paleckio "Žingsniai smėlyje“, daug užrašų 
ir raštelių, kuriuose buvo užiašyta: "Mylėk Tėvynę“, 
"Tėvynė Motina“, paėmė net sūnaus laiškus, skirtus mo
tinai. Be to, paėmė sūnaus Petro brėžinius ir skaičiavi
mo užrašus, o labiausiai prisikabino, kodėl savo bute 
laikėme Lietuvos herbą Vyti. Į kratos protokolą užrašė: 
"Buržuazinės Lietuvos ženklas.“ Visame pasaulyje yra 
žinoma, kad lietuvių tautos herbas — Vytis, o tarybinė 
valdžia baudžia už tai, kad lietuviai myli savo tautą, sa
vo kalbą ir herbą — Vyti. Už tai baudžiama kalėjimu, 
ištrėmimu ir kt. bausmėmis. Kratos metu paėmė net du 
maišus įvairiausių raštų. Po to visus mūsų vaikus tardė 
Vilniuje, nors jie jau keli metai gyvena atskirai nuo mū
sų. Už ką? Atsakymas aiškus — kadangi esame lietu
viai.

Mes prašome Žmogaus teisių gynimo komitetą ir 
laisvojo pasaulio visus žmones, — užstokite mūsų Tautą, 
neleiskite komunistams išnaikinti lietuvių!

L. Andriukaitienė

Gyvasis degias
Algirdo Budreckio kalba Romo Kalantos minėjime 

1977 m. gegužės 14 d. Bostone

lietuvius, sustiprino propagandą, pradėjo suiminėti bent 
kiek įtariamus asmenis, o dalį studentų, kurie dalyvavo 
Kalantos tragedijoje, daugiau kaip 200, nuteisė dviem 
trim metam kalėjimo. Jų daugumas atlieka bausmę Pa
bradės, Alytaus, Pravieniškių kalėjimuose ii- griežto re
žimo stovyklose.“

.. _. . . ..... Kauno įvykiai labai plačiai nuaidėjo per pasauli,
šiandien suėjome džiaugus pavasariu, gerrtis jauni- pasaulio nuomonė> rv,ium su KaJantos’

mu. Deja, minime ir ypatingo jaunuolio tragediją. Tas 
jaunuolis buvo devyliolikmetis Romas Kalanta, o jo pasi
aukojimas — susideginimas už tautos laisvę.

Romas Kalanta gimė 1953 m. Kaune, Vilijanpolėje. 
Jis dirbo fabrike, o vakarais lankė gimnaziją, vienuoliktą 
klasę. Vaikinas buvo plačiai apsiskaitęs, išsilavinęs ir 
tvirto savarankiško nusistatymo. Jisai dažnai pasiginčy-

susideginimu, plačai kėlė Maskvos propagandos veidmai
nystę ir rusų imperializmo brutalumą.

E. L1UTKIENEI 

PRISIMINTI

Perskaičius Keleivyje ži
nią, kad Australijoje mirė 
Elena Zufbųvaitė • Liutkie* 
nė, skausmas suspaudė ir 
mano širdį. Su velione susi
pažinau 1946 m. Austrijoje 
Riedo lietuvių pabėgėlių 
stovykloje. Jos .vyras agr. 
Česlovas Liutikas tada bu-

Romo Kalantos gyvasis Deglas ii- prasiveržęs maiš-:v0 ^a^a^ ne^^TT:Jn^S^* 
tas tūkstančių širdyse nušvietė tiesa, parodydamas pa-(atstova? ,pi!e L r.ROS. Bu- 
šauliui, kad tautos sąmonėjo tebesimi lietuvybės dvasia.!^; tuJ.-jau Ia„kytis’p3S

Penkeri metai prabėgo nuo to jaunuolio kraštutinio ■ Pūtiką ii su juo tartis
* ° * lintinnii \/ rzkJiAnA

Pavojinga lankyti 

Jurgio Bielinio tėviškę

Lietuvos pogrindy leidžia* 
ma Aušra nr. 5 rašo:

i "Laisvė Lietuvai“
iĮ
i šiais metais prieš Vasario 
j 16-tąją Kaune buvo platina, 

i mi tokio turinio atsišauki- 
; mai:

"Panevėžys. 1976 m. lap
kričio 29 d. i Panevėžio sau-1 ’Laisvė Lietuvai! Rusai
guma buvo pakviesta Regi- “ ne is aisvantojai, bet o-
na Gadliauskaitė. Po tiadi.!l;uPan^,:,^'!m.s P™'=al ~ 
einio įbauginimo saugumie-i "_c brohai! Pnesų salia-ne 
čiai kvotė apie Panevėžio tevyne! Mes nonn,e lalsvę

kraštotyrininkų suorgani
zuotus žygius į knygnešio 
Bielinio tėviškę Suostus ir 
apie Vėlinių šlventimą Ža
liosios girioje prie Lietuvos 
partizanų ir 1863 m. sukilė
lių kapų.

Reginai Gadliauskaitei 
pasiūlė bendradarbiaut sau
gume. Jaunuolei atsisakius, 
saugumiečiai davė laiko ap
sigalvoti ir po dienos vėl pa
sikvietė. Regina ir dabar 
atsisakė bendradarbiauti*

šlovinti ir prievartą pra
keikti. Tegul prasmenga že
mėje tironai ir vergai!“

Tai praneša Aušra nr. 5.

"MERGAITE Iš GETO“

lietuvių reikalais. Velionė
.., . - x • m j . • • x- 4*v 5 tada buvo geros nuotaikos,

vos nepriklausomybes atgavimas. Tad kaip įvertinti Ka-inors ]os feimcs padėtisblJ. 
lantos didvyrišką auką? Juk dėl jo žygio entuziazmo pa-Įvo labaį neaiški: ligonasvy- 
gautas patriotiškas jaunimas maištavo ir nukentėjo. So- J ras, <ju maži vaikai. Kur su
vietų režimas dar labiau suveržė kraštą. Kaip įvertinti • jais pasidėti? Kur nuolat
Kalantą? 'apsigyventi? Bet ji ta šir-

jdies kirminą slėpė savyje,
Į šį klausimą, kuris liečia neapčiuopiamą žmogauskad galėtų suteikti stipry- 

sielą, tegali atsakyti tikta poetai, nes, Mūzos palaiminti,; bės savo dirbančiam silp- 
jie pagauna momento dvasinę esmę. Tur būt, laikui bė- į nos sveikatos vyrui, 
gant, rašytojo Vytauto Alanto žodžiai bus teisingiausias'
Kalantos ivertinimas. Rašytojas Alantas rašė: I . ,e lone tiv o -v e naus

j budo, su visais draugiška- 
"Vergijos kančioje, nuliūdime ir desperacijoje smil-< Laikydamasis pas Liutikus, 

ko visa tauta, ir pakako tik degtuko brūkštelėjimo, kad ias dau». ’° PasT™?‘ iau- Ma* 
suliepsnotų Gjrvasis Deglas, kad jo žiežirbos uždegtų kiai Kaį veliong m„.
tūkstančius jaunų krūtinių, is kurių prasiveržtų laisves 
šauksmas, sukrėtęs abejingą pasaulį. Per ugnį Romas 
parodė savo broliams ilgai nešiotą laisvės ilgesį, kuris 
nebetilpo jo krūtinėje ir turėjo prasiveržti ugnies stulpu 
aną pražydusio pavasariu dieną, kada žmogaus gyvybės Nors ji buvo gimusi gra- 

nKivtzUza T .izU-,i.v/w fo šeimoie ir baigusi Y’ipno-

cavo su mokytojais, ypač su komunistinės Lietuvos isto- I pasiaukojmo. Deja, nė kiek arčiau nepasistūmėjo Lietu
rijos dėstytoju. Nors jis priklausė komjaunuoliams, bet 
buvo nusistatęs prieš visokias marksistines bei ateistines 
teorijas: jų nekentė ir nemėgo, rusų kultūros. Taip pat 
yra žinių, kad jis buvęs religingas, mėgęs bažnytinę muzi
ką, kurios pasiklausyti eidalvęs katedron, ir net ketinęs 
stoti į kunigų seminariją. Savo tikybinių įstikinimų Ro
mas neslėpė nuo mokytojų ir draugų. Ir tur būt dėl jo pa
sisakymo, kad noiąs stoti į kunigus, mokytojai jį suklup
dė paskutinių metų egzaminuose.

Anot jo amžininkų draugų, "Romas buvo aukštos 
moralės jaunuolis, didelis patriotas, neapkentė okupantų 
rusų ir jų santvarkos“. Jis buvo labai uždarus ir su bet kuo 
mintimis nesidalindavo.

Romas buvo aukšto ūgio, ilgais juodais plaukais jau
nuolis. Dėvėjo jis paprastu apšepusiu apdaru ir kaltais 
vaikščiodavo basas. Jis priklausė hipių sąjūdžiui iš įsiti
kinimo, išpažindamas ir to sąjūdžio ideologiją. Kaitą 
paklaustas, kuo skiriasi hipiai nuo bytelij, jis atsakęs, kad 
bitliai daugiau propaguoją gitarų muziką, tranzistorius 
bei estradą ir nešoją trumpesnius plaukus, o hipiai nešio- 
ją ilgesnius plaukus, praktikuoją neturtą, niekam pikto 
nedarą h- laikąsi šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasios.

f
Romas buvo ne tik išsilavinęs jaunuolis, bet turėjo 

ir literatūrinių ir meninių polinkių. Yra žinoma, kad jis 
rašė, bet jo rankraščiai mūsų nepasiekė: juos konfiskavo 
milicija. Be to, Romas neblogai piešė. Per kratą milicija 
rado tarp jo popierių nupieštų lietuviškų kryžių bei kop
lytstulpių. Ypač krito į akis nupieštas didėlis kryžius ant 
laužo ir jo liepsnose pavaizduotas ilgais plaukais jaunuo- 

Atrodo. kad 
nuotaikas

prieš susideginant...
• * *

pamaitinta laisvės šviesa žybtelėjo niūrioje Lietuvos pa
dangėje?

VOKIETIJA

Iš Vokietijos piliečio, 
reikalauja atsisakyti

r - V ’ * * - • »? ’ • ''
sovietų pilietybės

Jaunas V. Vokietijos lie
tuvių veikėjas Romas Šileris 

i mums rašo*, kad jam neduo- 
Ida vizos į Lietuvą, nes jis 
I esąs Sovietų Sąjungos pilie- 
«tis. Istorija tokia.

1972 m. gegužės 14 d. buvo gražus, saulėtas sekma- ’
dienis. Kauno miesto sode Thedžiai gražiai žaliavo. Kau- Į Šileris, is Lietuvos at- 
niečiai vakštinėjo takeliais ir sėdinėjo ant suoleliu. Vidu- į . Jaa seniaį • °*
dieni miesto sode prie fontano, ties Kauno muzikiniu k,etlJOS ’Mhetls- noreJ?s a»- 
teatru Romas Kalanta atsisėdo ant suoliuko. Jis buvo
atsinešęs maždaug trijų litrų stiklainį, pilną benzino, ir 
pasistatė prie suolo. Jisai išsitraukė iš kišenės užrašų kny
gutę, i kurią Įrašė šūkius: "Geriau garbinga mirtis, negu 
gėdingas gyvenimas! Aš nepatenkintas visuomene, o vi
suomenė nepatenkinta manimi!“ O savo mergaitei jis įra
šė: ”Aš kitaip negalėjau!“ Po to jis knygutę nusviedė 
šąli.

lankyti Lietuvą pernai prieš 
šv. Joną, bet Inturistas pra
nešęs, kad /viešbučiuose nė
ra vietos. Tada jis paprašęs 
vizos š. m. sausio 5-10 die
nomis ir gavęs iš to paties 
Inturisto pranešimą, kad

kėjo švelniai ka lbėtis su sa
vo vaikais ir kaip jie jos 
klausė!

piliečiais, neatsižvelgiant, 
kad, pagal vokiečių teisę, 
jie yra Vokietijos piliečiai. 
Kad praeityje sovietai'dėi 
pilietybės nereiškė preten
zijų, buvo jų neapsižiūrėji
mas. Kadangi Sovietų Są-

fo šeimoje ir baigusi Vieno
je gamtos mokslus, bet nei 
savo kilme, nei mokslu ne- 
sigiidavo.

Riedo stovykloje ji buvo 
lyg švyturys. Jei visi būtu
me tckie, kaip ji, labai daug 
visokių blogybių būtų gali
ma išvengti. ;

Mano gili užuojauta čes-
junga dviejų pilietybių ne-1 lovui Liutikui ir jo vaikamsX _ . i _ • i KT 4- .m’ T-. ■» «■» ipripažįsta, tai dabar tuos 
dalykus aiškina. Tas jų 
veiksmas neturi nieko bend
ra su Helsinkio susitarimu.

Natai ir Jurgiui.

O prieš velionę žemai len
kiu galvą. Tegu būna Tau

Todėl aš siūlau jums sovie- > len8^a svetima, bet Lietu 
vos netekusiems drauginga 
Australijos žemė.

J. Šarapnickat

tų pilietybės atsisakyti, ta
da galėsite be jokių sunku
mų aplankyti Sovietų Są
jungą.“

R. Šilelis savo* laišką bai
gia šitaip:

"Dabar man reikėtų nu
eiti i sovietų konsulatą ir at.
sisakyti pilietybės. Bet po

i Į jam kambarys rezervuotas* xl:?o t.° ?^etoi iu didelio no- 
už 21 rublį parai. 10 vJ^kti i Vilnių. Tas pokš-

Jis pašoko ant suoliuko ir prabilo į susirinkusius pra- Bef, netrukus kelionių biu- 
eivius, pasmerkdamas vergiją, ragindamas lietuvius ne- į ras Jam parašęs, kad jis vi- 
pasiduoti ir kovoti su okupantu. Baigęs kalbą, jis nušo- 1 zos negausiąs, o kitą dieną 
ko nuo suoliuko, nusiėmė nuo rankos laikrodėli, nusiavė *r lb ^o',letŲ geneia i-
batus ir, paėjęs ant pievelės, ėmė šlaksbytis benzinu. 
Paskui Romas užsidegė cigaretę, o kitu degtuku padegė 
savo rūbus, kurie užsiliepsnojo. Degdamas jis bėgiojo 
po pievelę. Žmonės tuojau ėmė bėgti prie fontano, atsi
rado ir milicininkai. Jie bandė nuplėšti nuo* jo drabužus, 
bet jis bėgo nuo jų šalin, vis šaukdamas: "Laisvės Lietu
vai!“ Liudininkai girdėjo jį šaukiant ant milicininkų: 
"Šalin, šunys!“ Po kiek laiko jis pargriuvo ir nustojo są
monės. Tuo tarpu atskubėjo greitoji pagalba ir nuvežį jį 
i ligoninę. Žmonės kalbėjo, kad jis ten dar atgavęs są
monę, nesileidęs tardomas ir vis kartojęs: "Aš žūvu už 
Lietuvos laisvę!“

Naktį iš skmadienio į pirmadienį 12 valandą jis mirė.

* * *

Šis gyvasis Deglas buvo kibirkštis, uždegusi Kauno 
visuomenę — studentus, jaunuosius darbininkus, šiaip 
jaunimą išeiti į gatves ir išnešti Romo mestą šūki "Lais
vės Lietuvai!“ plakatais ir demonstracijomis. Tiesiog 
maištas kilo, kai Kalantos kūną milicija palaidojo slap
tai, ir užtruko 1972 m. gegužės 18-19 dienomis. Maištą 
žiauriai malšino milicija ir pasitelkti pagalbon rusų ka
riuomenės daliniai.

Paskubėkite įsigyti šitą R.
Soalio romaną, nes jo netru-! 1uv‘18 • 
kus nebebus.

Vakarus pasiekė šis anoniminis pranešimas iš Lie-

ooooooooooooooooaooooooooc

į Kaina $3.00
"žinokite, brangus tautiečiai, kad jn> Kalantoj susi

deginimo tragedijos rusai smarkiai pradėjo |>ersekioti

tas man jau atsiėjo 200 mar*

ka. parašė Julija švabaitė- 
Gy liene, 133 psl., kaina $3.

Mano žodynas, Itichard 
Scarry. daugiau nei 1,400 
spalvotų paveikslų iš įvai
riausių sričių it kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai iriskta ir

kių, nes Inturistas paėmė ,abai Patraukli mažamečiam 
150 markių už pavėluotą |irPaau?liam-Kaina$^0°-

nio konsulo raštą, kuriame! 
rašoma:

"Pagal Jūsų vizos prašy-l 
me Įrašytus duomenis, mūsų 
nuomone, Jūs esate Sovietų 
Sąjungos pilietis. Mes pra
šome Jus tuo klausimu atsi
liepti ir paaiškinti, kada ir 
kaip Jūs atvykote i Federa
tyvinę Vokietiją“.

R. Šaleriui aiškinantis 
konsulate telefonu, konsu
lato pareigūnas sakęs, kad 
jis esąs Sovietų Sąjungos 
pilietis ir kad jam reikia ar
ba atsisakyti Sovietų Sąjun
gos pilietybės, sumokant 
170 markių, arba prašyli so
vietų paso — kaina 5 mar-
kės.

R. Šileris atsisakęs kelio
nės, bet nenurimęs — krei
pęsis Į savo apskrities Bun- 

»destago atstovą, kuris jam 
štai ką parašęs:

"Pagal tarptautinę teisę, 
Sovietų Sąjunga gali visus 
gimusius jos teritorijoje (ir 
Pabaltyje 1 laikyti sovietu

Parkas anapus gatves—-
premijuota apysaka jauni
mui, parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psl., kaina 
— $3.00.

Rūtelės aitvaras, —nauja
poemėlė vaikams, dailiai su
eiliavo J. Narūne. Gausiai ir 

i Įdomiai iliustravo dail. Zita 
JSodeikienė. Kaina $1.50.

j Du broliukai, 3 veiksmų 
Močiutes dovanėlė, —D. 1 komedija, Anatolijus Kai-

kambario atsakymą, o ke
lionių biuras 50 markių už 
patarnavimą.“

ooooooooooooe?

Knygos
jaunimui

Lipčiūtės-Augienės eilėraš
čiai. Gera dovana mažie
siems, 72 psl., kaina $1.00.

Kiškio pyragai, Jono Mi- 
nelgos eilėraščiai vaikams, 
70 psl.. kaina $3.50.

Birutės rytas, J. Narūnės 
eilėraščiai, 16 psl., kaina $1.00 

Mūsų žvirblis, J. Narūnės 
eiliuota pasaka vaikams. 16 
psl.. kaina $1.20 

Rūtelės aitvans, J. Narū
nės eilėraščiai, 24 psl., kaina; 
$1.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl.. kaina $1.80.

Karnavalo aikštėje, nove 
lės. parašė Juozas švaistas, 
284 psl.. kuiną minkštais 
viršeliai $5, kieUij— $5.75.

Gabriuko užrašai, npysn-

rys, 78 psl., kaina $2.50.
Pasakėčios, pagal Krylo

vą— Vytautas Petraitis, 217 
psl., kaina S3.00. 
fa pati anglų kalba, . .$.1.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Kiškio vardinės. Stasio 
Džiugo eilėraščiai vaikams, 
II laida, iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. 56 psl., kaina $2.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

Skaidrytė. Bai ės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Šilko tmklai. 7 pasakoji
mai, Aloyzo Barono, 182 
psl. kaina *4.59.
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BITININKO RŪPESČIAI PAVASARI
joms duotus rėmus, tai dar 
nukrečiama E tos pačios 
šeimos nuo dviejų rėmų jau
nų bičių.

tas, kad, sudarant rinktinį! Tokį spiečių su jaunomis 
-piečiu, rėmai su dengtais! bitėmis iš pradžių reikia 
peiais ir ant jų tupinčiomis saugoti nuo bičių pdėšfkių 
bitėmis imami iš kelių šei
mų, o individualus spiečius 
-udaromas iš vienos šeimos.

Individualus spiečius

Tarp rinktinio ir indivi- 
spiečiaus skirtumasdualaus

Individualiam spiečiui 
•udaryti parenkama labai 
-tipri seimą, iš kurios vidu
dienį, kai bitės intensyviai 
krenda i darbą, imami 2-3 

rėmai su dengtais perais ir 
1-2 rėmai su medumi, duo-

GAMDEN, NJ. 

Malinauskų sukaktis
ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS

— Maiki, aš atėjau pas 
tave pasišnekėti vikeišenų 
reikalu.

— O ką tu svarbaus tuo 
reikalu galėtum pasakyti?

— Aš, Maiki, labai rūpi
nuosi, kad tu neųvažiuotum 
vikešenų 'praleisti į ruskio 
a pžergtą Li etuvą ?

— O kodėl tas reikalas 
tau taip labai rūpi?

— Maiki, kai aš buvau 
nuvažiavęs į Plungę ir grį
žęs papasakojau, kad tenai 
gėriau namie darytą gyvati
nę, valgiau bulves su spir
gučiais ir mačiau, kaip aria 
iš mano tėvo atimtą lauką 
traktorium, tai mane visi 
frentai Zacirkos saliūne 
pradėjo vadinti 'bimbiniu 
bimbalu ir nuo tada nė vie
nos stopkės man neapiera- 
voja. Todėl aš sakyčiau, 
kad nevažiuok į senąjį kra- 
jų, ba paskui niekas neno
rės klausyti tavo šnektos.

— Na, teisybė, kad Lietu
voje apsilankiusius mokslei
vius čia visi bara, vadina 
neišmanėliais ir dabartinio 
Lietuvos okupanto padų bu. 
čiuotojais. Bet ne visi čia 
keliami priekaištai yra tei 
singi.

išsimiklinę propesoriai.
— Tėve, kvailam neš erta

ne tik kur važiuoti, bet ir 
pėsčiam iš namų išeiti, nes 
gali užsižioplinęs tuoj pat 
patekti po automobilio ra-1 
tais. O to, kuris gerai žino < 
tikrąją Lietuvos istoriją, ži- j 
no, kaip ir kada Lietuva bu- į 
vo Sovietų Sąjungos oku- ; 
puota ir kaip prijungta prie i 
komunistinės Rusijos, kur
sai nėra aklas ir įžiūri, kaip 
ii dabar tvarkoma, kaip yra 
persekiojama mūs tautiečiųĮ

. J

— Vistiek, Maiki, reikia 
/vadintis komunistų trucyz- 
nos. Aš Plungėje išgėriau 
tik komunistinio samagono, 
o grižęs į Ameriką, .pajutau, 
kad mano liežuvis jau neno'

Sąmokslas prieš žmoniją, ’ MES VALDYSIM PA- 
informacinė apžvalga, Vilius ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
Bražėnas, 109 psl., kaina nas> I tomas 268 psl., U to- 
$2.50. įmas 248 psl. Kiekvieno tomo

Juodojo pasaulio suki Ji- j kaina $4.00. 

mas, parašė Stasys Michel- i Amerikos uetuvių istorija, 
senas, 127 psl., kaina $2.00. J redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $2. į psl., kaina $10.00.

Lietuviškasis Pamarys,— j .. . D u.. .
Henriko Tomo Tamašausko! Napoleonas, Baltija, Ame- 
Mažosios Lietuvos studija, j Iiaras!.} In5a?

! 263 psl., gausiai iliustruota. ’251 PsL’ ?rista’ kaina 

J SU 71 puslapio vietovardžių. Vardai ir veidai mūsų kuk 
I sąrašu ir žemėlapiu. Kai- į tūros istorijoje (Nuo Mažvy-

1950 m. balandžio 8 d.! na $6-00- ! do iki Skvirecko), paraše
JAV lėktuvas buvo priveis- ? Lietuvis savo tautoje, vals-i 34 $

Seni Keleivio skaitytojai 
Ona ir Juozas Malinauskai 
birželio 13 d. minės savo 40 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

... *• •• .j ~ Ta proga sveikiname juosir maitinti n skvrtu cukraus • < ., J .. , .ir linkime dar daug- ilgu lai-snnipu arba duoti vandens, į
kol jaunos bitės pradės
skristi į lauką nektaro rink- 
ti.

Bičių, šeimos perskyrimą* 
pusiau

Šeimos perskiriamos pu-
. x ... ... , siau vidudienį, kai daug bi

ria ir ant jų tupinčiomis bi- yra įskridusių j darbą.
Prie stiprios šeimos, uži
mančios visą lizdą, pastato- 
mas tuščias avilys, į kurį 
perkeliama pusė lizdo rėmų 
«u perais, medumi, duona ir 
net ant jų tupinčiomis bitė
mis. Perkeliant rėmus, rei
kia pastebėti, į kurį avilį pa
tenka motina.

temis (be motinos). Atrink
ti rėmai su perais ir bitėm 
surtatomi į naujojo avilio 
lizdo vidinį, o rėmai su 
maistu ir bitėmis — lizdo 
pakraščiuose prie perų.

Naujai šeimai geriau duo. 
ti jauną vaisingą motiną, 
bet, tokios neturint, galima? 
durti nevaisingą motiną,

; 3. pšelį, arba vieną rėmą
su dengtais perais ir kiauši
nėliais lizdo viduryje. Kai 
motina susiporuoja su tranu 

pradeda dėti kiaušinėlius, 
spiečius sustiprinamas rė-

' mais su dengtais perais. Jei- 
į gu bitės silpnai aptupia

KELE1VIUI AUKOJO:

A. Zamžickas, Columbus, 
Ohio, — $25.

Po $10: F. Vareikis, Law- 
rence, Ma., A. Banylis, To- 
rcnto, Ont.

Po $5: B. Kondrat, Qua-
lietuviška veikla ir laisva j ker HB1, Ct., A. Rakauskas, 

j mintis, — to jokia sovietinėj Beyeily Shores, Ind., E. Ka- 
' propaganda nepaveiks. j začenika, Nesčonset, N.Y., 

Č. Kiliulis, Lexington, Ma., 
— Bet ar tu, Maiki. norė-! A. Jacobson, Brc-oklyn, Ma., 

tumei tenai tų neviernų jų i E. Pilis, Noak, Ct., P. Žilins-
tikėjimo navynų 
ir tylėti?

klausytis kas, Hemet, Cal., M. Smai 
lis, Chicago, Ilk, J. Svis- 
čiauskienė, Dorchester, Ma., 
A. Jucėnas, Centerville, 
Va., J. Pivoriūnas, Cleve- 
land. Ohio.

— Aš, tėve, klausydama
sis tokių iškreiptos teisybės 
paskaitų, pasielgčiau tai]), 
kaip tas Australijos lietuvis . 
studentas, kuris nepabijojo [ Po $3: W. 
paprieštarauti lektoriams, i c;,ucus, N.J., 
iškeldamas jų melagystes. Chicago, III 
Taip patarčiau pasielgti ir 
kitiems.

— Nu, o kas iš to išeitų? 
Tiktai gautum ruskio deba
tų i užpakalį ir būtum jau 
antrą dieną išvytas per gro- 
nyčia.

— Bet visi sužinotų, kad 
manęs negalima sukvailinti, 
kad aš Lietuvos istoriją ir 
jes dabartinę padėtį geriau 
žinau už sovietinius propa-|g- 

i eandistus. : Į
i ! T

ri ”Four Roses“ ir ilgisi vėl’ — Tu, Maiki, labai atvož- 
anos ruginės ar iš Lietuvos'nai šneki, čia sėdėdamas už 
cukrinių runkelių išsunktos, j vandenio. Beveik visi čia ši-'

i v

mingų metų.

VVATERBURY, CONN. 

Dar tiki, kad jis gyvas

tas nusileisti Baltijos jūroje. Į tyhėje ir visuomenėje, para-; 
Po metų JAV karo vadovy- šė Stasys Barzdukas, 258!
bė paskelbė, kad visa 10 vy. 
ru igula nuskendo.

Neseniai Waterbury Ame
rican laikraštis išspausdino 
ilgoką straipsnį, kuriame 
rašoma, kad Theodore Gre- 
vers iš Michigano tyrinėje 
tą įvykį ir priėjo išvadą, 
kad 8 įgulos nariai išliko

i $6,

Na, o mokytiems, sako jie 
ten prišneka dar visokių 
komunistinių istorijų ir pa
gadina ne tik liežuvį, bet iš. 
skalbia ir visą galvą. Taip, 
sako, padaro mūsų boisams 
Vilniaus uniseverte ant to

Lithuanians in America, 
dr. Antanas Kučas, 

349 psl., kai-
• anapus, paraišė M. Aukštuo-; na $6.00. 
lis, 308 psl., kaina $5.00, 1 Lietuvių Darbininkų Drau-

Amerikos lietuvių politika i gi a New Yorkę, 104 nsL, 
parašė dr. K. Šidlauskas. į- ! didelio formato, daug iliust- 
vadas dr P. Grigaičio, kai- racijų, kaina $3.00. 

i na SI .50 į Vytautas the Great Graml
Lietuvos konstitucinės tei- 1 Duke of Lithuania by dr. Jo 

sės klausimais, parašė Kos-seph B Končius, 211 psl..

psl., kaina $6.00. į narase
Mūsų senolių žodžiai iš , iliustruota,

gyvi ir buvo pasiųsti į Vor-! tantinas 
sto

Padalijus šeimą, abu liz 
dai apdergiami šiMomąja kutos koncentracijos 
medžiaga, aviliai uždaromi vykią.
ir sustatomi mažaug pusės 
metro atstumu į vieną ar ki. 
tą pusę nuo seno avilio sto
vėjimo vietos. Avilių lakos 
turi būti tokiame aukštyje, 
kokiame buvo iki šeimos!

D«l.. kaina kietais viršeliais 
$3.00. minkštais $2.0u.

EWAKENING LITHUA
NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem

padalijimo. Aviliai su per- 
skirta šeima pirmomis die-
nomis kasdien tolinami vie
nas nuo kito po 1 metrą iki 
normalaus jų stovėjimo at
stumo.

A. Janaitis

BROCKTON, MASS.

Auganti sportininkė

Asta Baškauskaitė, labai 
gerai baigusi Bostono litua
nistinę mokyklą, dabar Bos
tono Universiteto studentė, 
yra ir uodi, .daug žadanti 
sportininkė. Jos mėgiamo 
sporto šakos — plaukimas 
ir bėgimas.

Račkauskas. 178 i
I Lietuviškoji skautija, pa-
i rašė Petras Jurgėla. Tai 

„ . . , . . ... [ 832 psl. su daugybe iliustra-
Toje įguloje buvęs n lie-| cj^ knVga kurioje išsamiai 

tuvis Jaok Thomas. > pavaizduota Lietuvos skau-

Greverso išvada sustipri- ty veikla nuo 1917 met, iki, angliškai ir norintiem susf-
no ir Thomo tetos Adelės s"» clle/™- Kalna *?,2- J™1 '"Č SU Llt-tu.™S. P,'.ae‘U' 
Žukauskienės tikėjimą, kad ,!iovana ne tlk skaut’’!. L.e-uvo, poi,,,,a ,statymų 

bičiuliams. • ir tvarkos tarnyboje, 436 psl.
Melagingas Mikasės lais ’ iliustruota, Įrišta, kaina $8. 

kas, parašė Jurgis Jašinskas Lietuvis vargonininkas iš- 
69 nsL. kaina $1.5ft eivijoje. parašė Juozas Žile-

Tikra teisybė apie Sovietų
j Sąjungą (parašė J. Janus-

jo* brolėnas yra gyvas.

Iš Thomo artimųjų Wa 
teibury dar gyvenąs jo dė 
dė Edvardas Tamošaitis.

oouooom.. '.c .'^aooo: i Škis). 96 psl., kaina 50 centų.

vicius. knyga gausiai iliust
ruota. 304 psl., kaina $5.00. 

Numizmatika, parašė Jo-
Žalgtrio mušis, parašė dr ; nas Karys, 340 psl. kaina — 

Daugirdaitė - Sruogienė, 24 $15.00. 
psl. kaina 50 centu. Kad Ji būtų gyva. Emili-

Kritusieji už laisvę, II to- jos Čekienės straipsni’?, riti
mas, parašė Vladas Ramo- kinvs. 216 nd.. kaina $5.00 
jus, 195 psl., kaina $5.00. Elegiški Stepono Kolupal-

Romas Kalanta, parašė; »os niekintojai, narašė Ksa-
sis, viršelis ir iliustracijos. Alantas, 116 psl., veras Kaunas, 52 psl., kai-
Aleksandro Jakšto, 254 psl., i kaina $3 00 na $1
kaina $4.00.

Ką tik gavome
13-ji laida, pasakojimų 

pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu-

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė 
384 psl., kaina $8.C0.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
psl., pogrindžio leidinys. Į 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

Plaukime ji treniruojasi 
apvalius metus kasdien. Ji 
plaukia už Quincy miesto 

Bruzgis, Se- komand%*Jos specialybė —
J. Janulaitis, krūtinės ir peteliškės stilius. $4. kietais — $6.

Dabar ji bėga Bostono* r» v •
Universiteto komandoj. Jos y# lr. ,
treneris — tarptautinio ly-i į? , anlank_

rinvU Unmnrv i <u:c niKas, -Uz: p>i., aplankas
V. Jasinevičius, 

lamiiton, Ont., A. Vyš- 
r luskas, North Bay, Ont., 
A. Shupetris, Lavvrence, 
Ma., A. Kupčinskas, Dėt- 
• < it, Mi., P. Janavičius, So. 
P jston, Ma., D. Jasaitytė, 
I. 's Angeles, Cal., J. Gatau- 
ti ■, Sudbury, Ont., Z. Dani- 

vicius, Sudbury, Ont., J. 
C rdžius, Montreal.

Po $1: M. Šimaitis, Put- 
.m, Ct., M. Petrauskas, 
"►rchester, Ma., A. Jaras, 
artford, Ct.. A. Jakubaus- 
s. A ūdrai:joj. T. Kerša- 
ge, Olyphant, Pa.

Po $2:
n*/

1977 M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
ro-

taip šneka. O kai nuvažiuo
tum i Plungę ir dar ten už-į? 
gertum "šermukšninės“, tai 
gal ir basketą raudonų 
kvietkų po Lenino pomnin- 
ku padėtum, kaip bimbinin- 
kai daro...

Visiems aukotojams nuo
dus ačiū!

Keleivio administracija

- * v-v****A*:*-A*a******aaa*

— Tėve, tokių "pašlovi
nu“ tu iš manęs nesulauk-
žinok, kad jokia "šer-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF A S S O C. REAL ESTATE 
«705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo valandų — (813) 360-0741

gio David Hemery, 1968 m. 
Olimpiadoje laimėjęs auk
so medalį.

Neseniai Bostono Univer. 
sitete ji laimėjo 440 jardų 
bėgimo lenktynes, tą atstu
mą nubėgdama per 50.22 se
kundės, bet jos tos distan
cijos geriausias "laikas“ y- 
ra 45.50 sekundžių.

Ji bėga taip pat 220, 880 j. į 
ir mylią. Kasdien ji nubėga! 
bent 8 mylias Abu Artos

dail. V. 
$6.00.

O. Virkau. kaina

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

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai 
na $15.00.

VIENOS SAVA ITĖS

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Gegužės 23—$1043.00
Birželio 13 — $1158.00
Liepos 13 — $1193.00
Liepos 27 — $1195.00

Rugsėjo 21 — $838.00 
Rugsėjo 28__ $838.00

Rugpiūčio
Rugsėjo
Gruodžio

10 _ $1195.00 
7 — $11.58.00

21 — $ 999.00

treneriai sako, kad ji daro 
didelę pažangą ir gali net 
pateikti į 1980 m. Olimpia
dą. j R.mas Černius, 75 psl., kai

na $2.50.

Namų ir artimiausios ap-' 
lir-kos žodynėlis, paruošė

r> i kšninė“ mano galvos ne- Who 
g iii perplauti, nes aš jos 
n geriu.

Linkime Artai ištvermės 
ir sėkmės, siekiant numaty
to tikslo.

Paminėtina, /kad Asta yra 
įtraukta į 'knygų "Who‘sj^aina $6.00.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida. 399 j 
psl., minkštais viršeliais

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

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS— 
PATARTINA REGISTRl OTIS KIO ANKSČIAU. 

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

3RICES ARE NEW, based on double occupaney and are sub
ject to changes and or Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

Among American Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.09.

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

High 9chool Studentą

.. BROCKTON, MASS.

Atvyks vysk. A. Deksnys

Birželio 13 d. čia atvyks 
iš Europos vysk. Antanas 
Deksnys ir suteiks diakono 
šventinimus parapiečiui Jo
nui fMteaičhu, teologiją stu
dijuojančiam Romoje.

WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadioniai) 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 FM 

E. Meilus
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665

— Bet vis dėlto, Maiki, 
geriau piktą dvasią nuo sa- 

s ginti rožančiumi, negu 
eiti su ja į imtynes. Taigi, 
geriau į krajų dar neva
žiuok.

— Aš dar ir nesirengiu, 
tai iš anksto nesirūpink.

i ; S
(i ve

z
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Vietinės žinios
f sų, ir jau gerdkai susidai- į SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
nuota.

MIL1ONAI NEMOKĖTŲ 
MOKESČIŲ

The Bostcn Herald Ame-

Primename, kad šj penk- 
Šis sambūris padainavo 7 ’ tadieni, birželio 3 a. b vai. 

dainas, kurių nė vienas! New toglaml Life salėje kctbe kad
klausytojas dar nebuvo gir- prie C arendon ir Bojdsten. ,kutiniuosius 3 metus Bosto. 

! dėjęs. Dainavo taip, kaip, gatvių kampo, įvyks Giedre., nekiinojamojo turto ir
■ anais senovės laikais da,-! Kaukaite, koncertas. nesumokįtų mokes4ių

yra per $50 milionų.nuodavo gerieji sodžiaus. Bilietus galima įsigyti 
dainininkai. Publika jiems''prie įėjimo. Automobilius 
karštai plojo. Tas, be abejo, pasistatyti galima aikštėje, Nemanykite, kad tie sko- 

j paskatins sambūri dar uo-■ netoli salės, Clarendon gat-15ininkai yra mažų namelių
į liau dirbti ir dažniau viešai i 
1 pasirodyti,. '

veje.
O kitą dieną, šeštadienį,

savininkai, neturtingi žmo-i 
nės. Ne, tai įvairūs aukšti!

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Lietuvių darbininkų d-jos 
narių susirinkimas šaukia
mas ne gegužės 5 dieną, bet 
gegužės 12 dieną po pietų 
Šo. Bostono Lietuvių Pilie- 
po pietuėių draugijos patal
pose. Visi nariai kviečiami • 
dalyvauti.

V. Aluza, ; |

sekretorė | *

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR S0.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

Kairėje — V ytautas Jurgėla pradeda Bostono Lietuviu 
šokiu sambūrio gegužės 14 d. renginį; viduryje . 
girdas Budreckis skaito jame paskaitą apie Romą Kalantą; deši- savo sugebėjimams parody
nėję — Etnografinio dainos sambūrio vedėja Gitą Kupčinskienė 1 ti, bet Žiūrovų buvo palan 

t k iai sutikti ir gausiais plo
... , , ... , 5 jimais palvdėti.Nuotrauka J. Vizbaro J 1

. lauželio 4 d., 1 jal-^ popiet, pareigūnai, išrinktieji atsto-į 
vai, stambios bendrovės. 

Laikraštis paskelbė ir ke-

Programą užbaigė šakė- į Broadvvay Cinema So. Bos- 
jai: mažieji scenoje, o kiti!tone, netoli F ir Broadway 

i salės priešaky. Jie pašoko i gatvių kampo, bus rodomas
iviu tautinių į 5 šokius. Žinoma, čia jiems j A. Žebriūno plačiaekranis, ]įs pavyzdžius, 
istorikas Al-; nebuvo reikalingos erck ėsĮ spalvotas, muzikinis lietu-Į

supažindina su jos sambūrio dainomis.

Buvo įdomu ir linksma
LB apyl. pirm. Antanas 

! Matjoška, sveikindamas šo- 
; kių sambūrį, pabrėžė, kad 
{ Jame krašte nėra kito tokio 

Apie Romą Kalantą kai- sambūrio, kuriam 40 metų 
vadovautų tas pats asmuo 
ir nesirengtų pasitraukti. 
Visi dalyviai sambūrio va- 
dovei Onai Ivaškienei sukė-

viJkas filmas 
taka“, pagal 

i garsųjį ”Baitąragio malu- 
i ną“. Pastarąjį veikalą pas 
mus jau anksčiau buvo pa-

”Velnio nuo-' štai, Romos Katalikų ar- 
K. Borutos kivyakupija už savo pelno

Bostone jau 40 metų vei
kia savotiškas sambūris, i bėjo istorikas Algirdas 
Jam tebevadovauja ta pati; Budreckis. Jo kalba spaus- 
moteris, jis šimtus kartų yra Į dinama kitoje vietoje.
talkinęs lietuvių ir kitatau- į . . _____ ___
čių organizacijoms, nė cen-i Po paskaitos atsidarė sce-j oVacjjas. 
to‘iš jų negaudamas. Atro.p’a> kurios vidurio gale buvo 

dytųt kad jis lyg ir ne žemė-:
je gyventu 
žemišku reikalu,
dienu santvaroje be pinigu! na.^> *ai A“,ie 
nenatenkinsi ' ‘ i laikė degančią žvakę. Tai

įspūdingas vaizdas.

kur vra
Lilian Ivaškienės pieštas * * *

vkrkTriRomo Kalantos paveikslas., . .......
kulio ; i o Visa scena pilna sambūrio, š?s renginys skyrėsi įs ki- 
n narių, kai kurie jų rankose pi lr w°- kad 3ame vSrTavo

tačiusi B. Pūkeleričiūtė.
”Velnio nuotaka** jau bu

vo rodyta Chicagoje ir ten 
susilaukė puikių atgarsių 

(tiek iš publikos, tiek ir iš 
mūsų kritikų (ipvz. A. T. 
Antanaitis).

Įėjimas tik 2.50 dol. suau
gusiems ir 1 dol. vaikams.

Seanse dalyvaus ir pats 
režisierius A. Žebliūnas.

Rengėjai
t -* - «

Svečiai iš Montreaiio

tikslu naudojamą nekilno
jamą turtą skolinga už 2 
metus $39,000.

Bostono čiužinėjimo klu
bas skolingas už praeitus il
siuos metus $51,000.

A. Bdelman, Stock Ex- 
change namų savininkas 
skolingas arti $2 milionų.

Kino teatrų tūzas Loew 
skolingas — $250,000.

AH Realty Co. — $206, 
000.

STEPONO KAIRIO ATSI 
MINIMŲ PIRMASIS TO 
MAS ”LIETUVA BUDO* 
JAU IŠPARDUOTAS. BEI 
ANTROJO TOMO--”T Al) 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAINA $2 00.

DRAUlrtMO AGENTCRA 
AtHeka įvair.y rūšių > 

draudin os
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

So. Boston. Mass. 02127 |
Tei. AN 8-17*1 f

5 »* r###**###**#*#-**##**#

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1330 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
sauliniu žinių santrauka ir

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis- komentarai, muzika, dainos 

ir Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai.

ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Tai — Bostono Lietuviu 
tautinių
riam vadovauja 
kienė.

Marytei Bizinkauskaitei
ekiu sambūris, ku- dainuojant Oi, Lietuva mo-j 
ovauja Ona Ivaš- tinėle. kelios mergaitės at- Sambūi

Jis, dažnai dalyvaudamas 
kitų renginiuose, labai retai 
tesurengia savąjį. Bet paga
liau pasiryžo ir gegužės 14 
d. jau savo renginyje pir
miausia pagerbė Rėmą Ka-

tinėle, kelios mergaitės at-
J likc- plastinius judesius.
Vėliau Ramūnas Ivaška pa
deklamavo Lietuvoje sukur. 
tą laišką Romui Kalantai. 
Po jo visi sudainavo Iaetu- 
va brangi. Dainuojant mer
gaitės viena po kitos nešė 
po raudoną gėlę ir ją pade-Į

jaunatvė, todėl ir visų nuo 
taika buvo pakili, pavasa
riška. Sunku buvo skirstytis 
net 1 vai. ryto atėjus. (

; Norvaišos ir jų sūnus Arū 
io tėvų komitetą nas gU savo sužadėtine bos' 

sudaro: Vytautas Jurgėla

Seimelio atstovas Bolling 
Praeitą savaitę mus ap- skolingas $18,000.

Senatorius Owens skolin. 
gas apie $5,700.

lankė iš Montreaiio atvykę 
i Vanda ir Leonas Giriniai-

Biznio re-kalais kreiptis į 
J Baltic Florist gėlių ir dova- 

Su testamento pavyzdžiu, į nų krautuvę, 502 E. Broad- 
Knygos kaina $3, su tes-jway, So. Boston, Msss. Tel. 

lemento foima $3.50. Ji yra Į 268-0489 Ten gaunamas 
gaunama ir Keleivio ad sai-J Keleivis ir yra didelis lietu- 
nistracijoje. viškų knygų pasirinkimas.

fpirm.), Lilian Ivaškienė, 
Birutė Mitkienė, Birutė Ska- 
beikienė ir Roma Šfuopie- 
nė. Jis suruošė ir šį renginį.

Žemaitis

Dėkoju
lantą, kuris lygiai prieš 5 į jo prie Kalantos paveiksle. į
metus, protestuodamas prieš! Tuo baigėsi pirmoji dalis. Nuoširdžią padėką reiš-J 
okupantą ir šaukdamas! _ „ kiu visiems lietuviams, bal-
"Laisvė? Lietuvai!“, suside-' savusiems ir parėmusiems
gine Kauno miesto sodelyje Sekė šiltų valgių vakarie-' mane, kandidatuojant i 

;nė, kurią paruošė Birutė Sveikatos centro valdybą 
Į tą renginį susirinko pil-l Skabeikienė su talkininkė-

na\So. Bostono Lietuvių Pi-i mis. Po vakarienės platesnė 
liečiu d-jos salė. Ji pradėjo Bostono visuomenė pirmą 

mbūrio tėvų komiteto kartą pamatė ir išgirdo Et- 
Vytautas Jurgėla nografinį dainos ansamblį, 

kuriam vadovauja Gitą 
Kupčinskienė. Jis turi 20 
narių, visi aukščiausio žva
lumo. Jame esama gerų bal-

&
pi; m.
trumpu sveikinimu ir pa
kvietė jam vadovauti Julių 
Špakevičių, kuris tas parei
gas atliko pasigėrėtinai.
- ’c-jor>. -^sos'^osoooooooocooooooooooeoooijoevooooooooooor

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

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

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

Tel. 436-1204

joooooooooooooooooooooeeooaoooooaooooooooooooooooeoai

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: 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.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 

-miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Jūsų balsais ir parama 
laimėjau pirmąją vietą.

Dar kartą nuoširdus lietu- 
viskas ačiū.

Peter J. Raskauskas

toniete Asta Danasaite.
Asta yra baigusi Bostono

aukšt. lituanistinę mokyklą 
ir čia veikusi skautų organi. 
zacijoje. Linkime būsimai 
lietuvi'kai šeimai laimingo 
gyvenimo! ' — *-

t •oskers »«»»♦

Suffolk apskr. distrikto 
I asistentas Flanagan—apie1, 
$950 (nuo 1974 m.) ir t.t.

Net majoro pavaduotoja 
Kane mokesčius sumokėjo 
tik tada, kai buvo paskelb
tas tų skolininkų sąrašas.

5-’;
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Tai matote. O mažieji 
žmoneliai tylėdami ir susi
rietę neša savo mokesčius 

Jame rašo Juozas Audėnas, tiksliausiai ir krauna juos i 
Vaclovas čižiūnas, dr. Ka- miesto ponų kepurę, iš ku- 
zys Karvelis, dr. Bronius rios mokamos algos dyka- 
Kazlas, Antanas Kučys, | duoniams, išeikvotojams ir 
Mečys Mackevičius, Romu- j valkatoms.
aidas Spalis, Aleksandras i 
Solženicinas ir kiti. Būtinai!

VARPAS

Ar skaitėte Varpo nr. 14?

į Įsigykite tą numerį. Kaiha 
i tik $3.50. Galite gauti Kelei
vyje.

Žmogaus kraujo indų il
gis — apie 100,000 kilomet
rų.

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

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

BALTIC
TOURS

Nepriklausoma
LIETUVA

£ 
£ § 
*3
V3
p

formuoja sfcanytojus apif uiu-aulinius lr Sietus įskuostns ig 
įvykius, deda aaug ir įd<-mių nuotrauKŲ ir atvirai pasisuk* o 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kulturinius klausimus 
jame rasite įdomių .skaitytojų Jaišku skyrių, kur.ame laukia >3 
tue abipusių pastsakypių ir nuomonių kiekvienų visienu 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vr« dinamiška mūsų iA

<3

fivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idt’o, v> S 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą įa 

!__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Adresas ; 

17722 George Street. I aSalle. P.Q. HSP IC1. CANADA

SLA
S

-3

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: '

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 3 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos * 
ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje !

rugsėjo 18-26 d. — $858, spalio 9-17 d. — $826.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS { LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos j 
ekskursija į Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys Londone Į 
birželio 25—liepos 10 d. — $1.253; liepos 17—31 d. — $1,253. |

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

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montreaiio Pan Ame 
rican ar kitais IATA lėktuvais.

' Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:
Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190 

arba
1-800—223-7420

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

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tamavia lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau uup Sl^PTlNlS MiLJONUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių fratercalln* organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašaipą- kun yra 
pigi, nee.SUSIVIENIJIMAS neiešku p^inn, o teikia 
patarnavimus savitarp-nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su ruse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir snogi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių relka’ingiausias 
apdrsudas nuo $100.00 iki $IC.OOQ.GC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ea_ 
dow*ent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams Isbai pigią 7 ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visokie 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų lr draugiją nariams. Už $1.000.00 skridenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
* kuopų vedėjus, tr ;ie plačiau paaiškins apis 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian A manse ef America
107 W«st 30th Street, Nevr Vork, N.Y. 10001

f I
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Vietines žinios
Prieš 1 metus mirė 

Vladas Mickūnas

Padėka

Už Motinos dienos minė. 
jimo gegužės 8 d. pasiseki
mą padėka priklauso: E. 
Dausienei, giedojusiai solo 
per mišias, ir J. Kačinskui,

Brangiai mamytei

PRISIMINKIME LIŪDNĄJĮ BIRŽELĮ

Tragiškųjų birželio dienų minėjimas rengiamas šeš
tadienį, birželio 11 d., su sekančia programa:

6:00val. vak. Šv. Mišios už lietuvių tautos kankinius 
lietuvių bažnyčioje So. Bostone.

Tuojau po pamaldų parapijos salėje po bažnyčia mi
nėjimas su paskaita ir menine programa.

Šv. Mišias atlaikys ir paskaitų skaitys kun. dr. A. 
Jurgelaitis (domininkonas, Providence College profeso
rius). £

Meninę programą atliks Stasys Liepas (buvęs Vil
niaus operos solistas, kuris savo meninę meditaciją skiria 
Sibire nukankintiems lietuviams ir .savo sesutei, tragiškai 
žuvusiai prieš 5 metus Vilniuje). Akompanuoja komp. 
Jeronimas Kačinskas.

Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis. • i

LB Bostono apylinkės valdyba

1

Gegužės 25 d. sukako vie- 
neri metai, kai So-. Bostone 
mirė daugelio čionykščių
tautiečių geras bičiulis ir,, . . u .kol s.eikata leido, dalyvi = Halt
vęs visuomeninėje veikloje “ubo pirm.,
Vladas Mickūnas ‘ Ustijanau»Kienei, kalbė- Į

~ ' i jusiai apie sąlygas moti-i
Šeima gegužės 22 d. velio- J noms, norinčioms vaikus ii- 

nį prisiminė Šv. Petro para-, auginti lietuviškos dvasios, 
pijos lietuvių bažnyčioje pa-1 Aukojusioms laimikių: I. 
maldomis, kur mišių metu Manomaitienei (davė pa- 

Į giedojo solistė Birutė 0. į veikslą), B. šakenienei, A. 
Aleksaitė, vargonais prita- i Moriarty, M. Gineitienei, 0. 
riant komp. Jeronimui Ka-J Kruopienei, 0. Andriulio- 
činskui. . nienei ir Milerienei. A.

Velionio draugai ir pažįs-į Andriulioniu! ačiū už lai- 
tami jungiasi i liūdnų meti- mėjimų bilietus, E. Vasyliū- 
nių ir velionio prisiminimą., nienei už vadovavimą prog- 
.. e . ! lamai ir supažindinimą su
Šimėnų auksinė sukaktis ; parodos dalyvėmis ir jų kū-
D- - -.o j t, x riniais, narėms už kepsnius,!
Birelio 18 d Boston Cen-! ėles ir tallsa. ’i

ter for Adult Education pa- ‘ Į
talpose (5 Commontvealth
Avė.) Alysai ir Kaziui Šimė
nams ruošiamas pagerbi-, 
mas jų vedybinio gyvenimo ’ LMKF Bostono k!, valdyba

Dėkojame
lankiusiems.

visiems atsi-

50 metų sukakties proga.

A. A. - --------------------

JADVYGAI V ALIENEI

mirus. Aleksandrai Remerytei-Moriarty, 
jos šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Klaibėdos Vytauto Didž. gimnazijos 
buvusios klasės draugės 
Birutė Juozapaitytė - Mikelionienė 
Valė Liaubaitė - Vaičjurgienė 

su šeimomis

| KALENDORIUS

j Birželio 3 d. New England
Life salėj (Copley Sųuare)

! Skilios Lietuvos operos pri
madonos Giedrės Kaukaitės
rečitalis.

1
t Birželio 4 d. Broadvvay
Cinema, So. Bostone, V. 
Žebriūno filmas „Velnio 
nuotaka (pagal K. Borutos 
„Baltaragio malūną“). 

Birželio 11 d. Šv. Petro
atJI?KODAM1 DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS.!̂ g™ Ctfštojo Ih-žeHo 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ.

T H E A P O T H E C A K Y 

W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

minėjimą
: Birželio 18 d. Kultūros 
i klubo rengiamas barokinės 
muzikos koncertas Tarptau- 

1 tinio Instituto salėje.

Liepos 24 d. Lietuvių die
na Putnamo seselių sodybo
je.

Rugpiūčio 14 d. Minkų

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 

GAS, VERTINGiAUSIA DOVANA.

loję vaistinėje dirba ekspertai. Jiems malonu patarnauti 
kiekvienam klientui. Mes atliekame visokius AVelfare. Medicaid 
ir kitu primokančių įstaigų receptus. Jei mes neturime atsar
goje jums reikalingų specialių dalykų, mes mielai Įvykdysime ; 

/ūsų specialų užsakymą. Tai liečia ne tik vaistus, sveikatos ir iPagerbimą rengia jų dūk
teiys Ina, Vida ir Renata SU i Žmogui per parą reikalin-į grožio dalykus, bet ir visa kita, ką mes galime gauti iš mums i 
Šeimomis. ga 400-500 litrų deguonie. 1 prieinamų šaltinių. 1

vadovaujamo radijo metinė 
gegužinė Romuvos parke 
Brocktone.

Rugsėjo 18 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje LB rengiamoje Tau
tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

JVORCESTER, MASS. 

Tel. SYV 8-2868

yra vienintelė oficiali ist»Į 
«a tVorceuery. mūri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wortes

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

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

*a-.Biakaa S. J. ALEKNA
»» EAST lfRO.W<VAT 
U»UT» SCSTOIM, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bto’RraLi Mcore D»ž*l 
T'ocJeroa Sianoma

Stiklas Langaaia 
Vl«''k.ie reikmeaya namaaai 

Reikmenys piambartaaoa 
VtanVja daiktai

lietuviškai, ?atarnau- 
greitsi ir sąžiningai.

Siuntiniai sueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: A N 8-2806
IDr. Jos. J. bonovan

Dr. J. Pašūkarnio
Į P fi DI N IS 

OPTOMETR1STAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mi

i

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

mnoooeeoooooocooooeciooeio&aoaaoecoopeioooa, ujuol < > n

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų 

eeptus ir tarime visus gatavus vaistus. «. J
Jei reik vaistą — eikit J lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefoną- AN 8-8021
Nuo 9 vai ryto iki 8 vaL v_ išskyras šventadienine (r

joooaoaeoeoMooaooeoonooooooeoooooooooooooooocMMoocua

l^S

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

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

Skambinkit*

268-4662

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

«i < ► < ► < >

i:
::
:: 
’ I
i!

PETER MAKSVYTIS
Cargemtsr 4 Bslldsr

*9 Church StreetC. Miltoa, Maas.
Atlieka Tisas pataisymo, remon 
to ir proiektaTimo darbas U iau- 
ko ir viduje, gyvenamą namą ir 
biznio pastatų, pagal Josų reika
lavimu. šaukite visados flū • va
landa vairam.

Telefonas 698-8675

•eee**e*ee»ee*****e*e*************^
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadienis is—uždara 

445 BRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

+«>»»»»—»»»aaaa«eea »*—»*»»**

NAMAKSY - ZAMMITO J 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

***••***•***•••••••♦•*•*•♦»•*•**«

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės 

ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for-

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialeje, 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 
SOI TH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pi: niaujantį.

. South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues.. VVed. 4 Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

mato, drobiniai viršeliai, la- i j
V 4" V v . fcT La «-» I r- ** — i a w m m r- t— r- — — — — — -     — —  — — -bai tinka Kalėdų dsvanom* 

Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

86. Paštu nesiunčiame. i

E. KARDELIENĖS DAINŲ į r*------------------------------------j
_ ~ { Raymond e. peleckas}
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 

Įima gauti Lietuvos ope

ros solistės Elzbietos Karde*

GENERAL CONTRACTOR t
* ’ ii } Dengia stogus, deda vandens « 

galima gauti Lietuvos ope- <} nutekamuosius vamzdžius, at-J 
1S lieka namų vidaus ir lauko vi-} 
11 sų rūšių dailydės darbus. J 

lienės įdainuotų dainų ir ari- j Įkainojimas veltui. Turi leidi •

jų plokštelę. Kaina $6-00. i msf ir dr;,udl"^- šauktis va-} 
1 karais tel. 364-lfiin •

Paštu nesiunčiame. ________ Į
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
V E I K I A

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ \ A KARAI (VVhist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Aisilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO

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

S. B. L. P . D. Valdyba 

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

3-

***♦*#♦#♦#♦*♦#**#**»—e#»-*»*#*****#******************»**************

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

' i• i* > «► 
::

< > * I

AM 1,420 KC iš WWEL ; 1

Vedėjas IETRAS VIŠČINIS ’>

173 Arthur St^ Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 

Worce«ter, Ma»«. 01604
Tet 798-5347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai Atsilankę įsiti- 
kinsita. Vedėjas A. Schy rinski

JUK NETURITE?

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

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

Žemaitės raštai kare* me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Nulaužta šaka, 3 vaizdeliufc
įpynė, Stasė Petersonienė, 81 
■psl., kaina $2.00.

Ošiančio* pušy*, Halinos
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

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

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 

• 224 psl., kaina $4.50.

t




