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IŠ TOMO VENCLOVOS ATĖMĖ 'Policijos galva apie 
TARYBINĘ PILIETYBĘ ^denius

~ ~ i Rugsėjo 9 d. Maskvos Di-
kia man jėgų toliau j, vyk-idiii* ia™e teatre iškilmingai 
dyti.

Poetas Tomas Venclova 
pateikė spaudai toki pareis, 
kimą:

Mane kiek stebina tik tas

: minėtas pirmojo Čekos (so- 
i vietų slaptosios policijos) 
viiš'ninko Felikso Dzer-
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(Ezeept for 2 weelu in Augusi) 
PubUshM* <n So. Boetoo, Msml 

fitneo Zebruary 9, IMS
KELEIVIS 

6S6 East Broathray 
South Boston, Maaa. OtlST

73-TTEJI METAI
Atskiro numerio kaina 25 centai

1977 metų rugpiūčio 23 
dienų tarybinis konsulas 
San Francisco mieste Jer- 
makovas atsiuntė man laiš
kų, pranešdamas, jog TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1977 metų bir
želio 14 d. įsakymu man at
imta TSRS pilietybė ”už 
veiksmus, juodinančius ta
rybinio piliečio vardų“.

Kaip žinoma, tokie tary
bų valdžios veiksmai, prieš
taraujantys Žmogaus Teisių 
Deklaracijai, Helsinkio su
tarčiai ir elementariam tei
sėtumui, pastaruoju metu 
virto nuolatine praktika. 
Tarybinė pilietybė atimta 
Aleksandrui Solženkiinui, 
Vladimirui Maksimovui, 
Valerijui Čalidzei, kurių 
vardai tapo pilietinės drų- 
sos ir garbės sinonimu. Aš 
didžiuojuos, kad mano kuk
lios pastangos gifati žmogaus 
teises susilaukė tokio įver
tinimo. Tai rodo, jog aš vis 
dėlto neblogai vykdžiau sa
vo pilietinę pareigų, ir tei-

faktas, kad man nebuvo at- žinskio lQG-tasis gimtadie- 
imta pilietybė dar Tarybų nis- Minėjime dalyvavo ir
Sąjungoje. Būdamas toje Brežnevas.
šalvje, aš pastaruoju metu' T . „ .. . .
kalbėjau ir rašiau taip pati . Jame kalbas ua bartais 
laurai, kaip Ui darau irpekoS 0au vadinamos sau- 

gurno komitetu —KGB t vir- 
Tn’-rkas, .politbTuro narys 
Andropovas, pareiškė savo

rengiuosi daryti užsienyje.

Tarp kitko, aš nesu žmo
gus be pilietybės. Turiu Lie
tuvos užsienio pasų. Lietu- į 
viuf tai kur kas .natūralesnis 
daiktas, negu TSRS pasas. į 

TomasVencl — - •

Lietuvos Helsinkio 
narys

Berkeley,
1977.VIII.31

„nuomonę“
tus.

ir apie disiden-

o —
Mes manome, kad šis fak

tas ir šie Tomo Venclovos 
žodžiai gal jau bus pakan
kamas nuraminimas tiems, 
kurie iki šiol kelis mėnesius 
negalėjo miegoti, rūpinda- 
rtiiesi, kodėl Tomas Venclo
va čia atvažiavo* su tarvbi-, 
niu pasu ir kokius „slaptus“! r ŪVIO bendroves 
uždavinius jis turi savo gal-

l JS78 m. birželio 28—liepos 3 dienomis Toronte. Kanadoje, bus 

Pagal ji, di-identai yra1 Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, šiame paveiksle matomi spor- 
vagys, ky*?’ninkai, šneku- tiškais marškiniais pasipuošę jauni sportininkai Karpiai tyliai 

o v a, i Pantai, žodžiu, — krimina-
grupės ir svetimų valstybių

i agentai, kuriuos reikią tik
jgžežtai bausti. Girdi, jeigu; k********************************
da. dpiomatiia ir slaptoji' Maskviečiai vagia \Skyrybos kelia 
žvalgyba, tai Sovietu Sąjun
goje disidentų nebūtų.

mąsto: ”Jeigu taip ilgai tų žaidynių reikės laukti, tai ko gera 
ir mes paūgėsime ir galėsime jose dalyvauti“.

PANAMOS KANALO SUTARTIS 

UGDO VIDAUS NESANTAIKĄ

Senate ir krašte auga nepasitenkinimas, kad prez. 

Carteris, pasirašydamas naujų Panamos kanalo sutartį,
I
i nori „apdovanoti“ Panamos diktatorių Torrijos Ameri

kos nuosavybėmis. Labai neaišku, ar ta sutartis bus se-
i
nato dviem trečdaliais balsų patvirtinta.

Po daugelį metų trukusių gen. Torrijos autoritetą ir 
JAV ir Panamos derybų, kėdę. Bet ši jau pasirašyta

. paįvairintų tarpusavio nesu- sutartis dar turi būti patvlr- 
sipratimais ir net kruvinais tinta Panamoje gyventojų 

’ susidūrimais, rugsėjo 7 d. atsiklaudmo, o JAV — se- 
! buvo prez. Carterio ir Pana- nato.
mos diktatoriaus gen. Torri
jos i kilmingai pasirašyta Kad šią sutartį paflvirtins 
nauja Panamos kanale su- Panamos balsuotojai, nėra 
tartis, turinti pakeisti 1903 . jokios abejonės, nes jau da.

Spaudos agentūros Reu- 
terio pranešimu, tai burręs 
iš iki šiol girdėtų pats smar
kiausias disidentų spasmer- 

! kimas.

voje?..

PADĖMM PETKUI IR TERLECKUI

Artėjant Belgrado konfe
rencijai, taiybų valdžia iš 
paskutiniųjų stengiasi su
naikinti Helsinkio grupes. 
Šalia maskviečio Orlovo, 
Ginzburgo, Sčaranskio, Se- 
rebrovo, ukr ainiečių Ruden. 
kos, Tichio, Matusevičiaus, 
Marinorvačiajus gruzinu 
Gam-achurdijos, Kostavos 
suimti du lietuviai, žymūs 
kovotojai už žmogaus tei
ses — Viktoras Petkus ir 
Antanas Terleckas.

Kreipiuos) į visus lietu
vius ir visus geros valios 
žmones: padėkite Viktorui 
Petkui ir Antanui Terleckui 
protestais, laiškais ir visais 
įmanomais būdais.

Tomas Venclova,

Lietuvos Helsinkio grupės 
narys

1977.VIII.31

mažina gamybą
Vario kainoms nukritus, 

didžiosios JAV vario bend. 
rovės siaurina kasyklų dar
bą. Tuo būdu neteks darbo 
keli tūkstančiai darbininku.

Aš juos abu neblogai pa
žįstu. Vilniuje ne kartą ma
tėmės, diskutavome, stengė
mės bičiuliškai vienas kitam 
padėti. Su Viktoru Petkumi U‘

750 000 nelegalių 
gyventojų N. Yorke

užsienio knygas rūpestį ,
Pirmą kartą Maskvoje su-1 Tai dabar v:sur labai opus 

i ruošta tarptautinė knygųzreikalas. Teks jis yra ir So- 
! paroda, kuri tęsis nuo rug- vietų Sąjungoje, kur, istori- 
»sėjo 8 iki 14 dienos. Joje da. ko Bestiuževo-Lado duome.Į 
lyvauja apie 1.500 leidyklų r'm's skiriasi trečdalis su-j

j metų „amžinąjį** susitari- bar- jie džiūgauja. Visai ki
mą. Pagal senąją sutartį,j taip į šią dovaną“ Pana- 

( amer ikiečių iškastas Pana- ‘ ma- žiūrima JAV senate, 
i mos kanalas ir jo pakrančių
i teritor ijos juosta buvo lai- 
I koma JAV nuosavybe, o 
i naująja sutartimi — visa
tai 2000 metais turėtu būti 
gr ąžinta Panamos valdžion. 
1AV ateityje dabotų tiktai 
Panamos kanalo neutralu
mą.

iš 63 valstybių. Užsienio lei
dyklų dalyvauja apie 900. 
Lietuvos leidyklos rodo apie 
300 knygų.

Parodos lankytoju? labai 
stebina užsienio knygų gra
ži i’vaizda ir domina jų tu
rinys. Būriai žmonių grūda
si prie vakariečių stendu,

Dabar už svarą vario mo
kama 60 centų, o ji paga- , . ...
minti atsieina 10-15 centų daygmu sužinoti, 
brangiau.

Idi Amin sušaudė 
■15 žmonių
* Žiaurusis Ugandos dikta-

ituoki ančių jų.

i Čia sutartis turėtų būti 
i patvirtinta dviem trečda
liais senato balsų, taigi bent 
67 iš 100. Deja, tuo tarpu 
tik 38 senatoriai linkę už tą 
sutartį balsuoti, o didelė da
lis kitų jau ima vis labiau 
šiau'tis. Pastaruoju metu 
taip Panamos sutarties prie
šininkų ypač iškilo buvęs 
Kalifornijos gubernatorius 
Ronald Reagan. kurio bai-Svarbiausias sovietinių 

skyrybų priežastys yra vyrų 
.'girtavimas, gyvenamųjų pa
talpų stoka.

Suprantama, kad tokia 
sutartis, garantuojanti ka
nalo ir jo zonos grąžinimą,
būtų didelis mažos Pana-'sas daug sveria reipubliko 
mos valstybėlės laimėjimas • nų partijoje.

! prieš „didžiąją galybę“, iš- i
. i kovotas toje srityje dažnai1 Spaudos konferencijoje

Ta'pats istorikas i c e’! pas kartojusiais vietinių gy.. Beaganas tai p kitko pareis- 
ventojų streikais ir riaušė-pė, kad, atidavus kanalo 
mis. Tas laimėjimas labai Į va-(lynrą Panama*, nėra jo- 

'diktatoriaus kios garantijos, jog bus iš- 
visai i i saugotas jo neutralumas.

lios“ žurnale rašo, kad vis' 
mažiau šeimų benori turėti ‘

varto amerikiečių, anglų, Į vaikų. Pasitenkinama tiktai; s^jp‘jntų -r 
prancūzų, vokiec ų knygas, vienu vaiku ar- jų ii- : 

galėdami1 vengiama.
kas jose . |

Leido atvykti į JAV worcesįerįs
sovietų uniįistam ^atsilieka

Iki šiol JAV vyriausybė 
neduodavo vizos sovietu •

stengiasi kiek

rašoma, ir... negalėdami 
įsigyti, vagia.

JŲ

Primintina, kad sovietu «.
cenzūra daug užsienio kny
gų neleido parodoje rodyti. 
Nors užsieniečiai ne viską

I torius Idi Amin vėl sušaudė • ga^jo parodyti, bet vis dėl 
15 žmonių, kaltinamų reng.I sovietų visuomene daug) 
tu prieš jį atentatu, krašto nauja sužinojo, 
išdavimu ir kitais nusikal
timais.

darbo unijų atstovam atvyk
ti į šį kraštą, nes AFL-CIO 
ta mlabai priešinosi, moty
vuodama, kad Sovietu Sa-

Rugsėjo 24 d. Žygyje į 
Washingtcną protestuoti 
dėl žmogaus teisių pažeidi
mo Lietuvoje ir- kitur- daly
vaus ii- worcesteriečiai. Jų 
autobusas Leis nuo Mairo-

jog nesutriks jo veikla ar šio 
j bei kito diktatoriaus vieną 
dieną nebus jis naciona'- 
zuotas. Neabejotina, kad, 
.pasitraukus amerikiečiams, 
kanaio zonoje ypač padi dės 
Kubos ir Sovietų Sąjungos

Imigracijos inspektorius 
sako, kad New Yorke 
apie 750,000 nelegaliai gy 

, _. įvenančiu užsieniečiu. Kas-,. , „ ...
dirbome viena darbą Lietu- met tok‘ių suimama viduti-i Juod« zurUk« demesl°- 

peje. i ra .... 2n ftftn

vra 1 Pak>ėg§s jo ministeris Va- 
~ .. i karuose skundėsi, kad J. 

Tautos visai nekreipia į šį

vos Helsinkio grupėje 
žinr'ų, kad vėliau į ją Įstojo 
ir Antanas Terleckas. Jie 
skirtingo charakterio, bet ii ti

Yra pagrindo spėti, kad! 
e gyventojai padidina ir’

flegmat’ įkas, atkaklus Y ik- nusikaltimų skaičių, be toj 
toras, ir ekspansyvus, karš- ‘ * -
tas Antanas — lietuviai pat
riotai. drąsūs
ge rizikuoti laisve vardai 
kilnaus žmonū teisių reika. 
lo, vardan savo tėvynės.

jų tarpe gali būti tūkstan-
čiai užsienio valstybių šni-, 

vynai, neven- įr teroristų.

Nežinau, kokie kaltinimai 
bus jiems pateikti. Iš val
džios galima tikėtis visko. 
Tačiau neabejoju, kad jie

Atmetė komunistų 
pasiūlymą

Prancūzijos socialistai at. 
metė komunistų pasiūlymą 
pakeisti rinkiminę platfor-

JAV’ knygų leidėjų pir
mininkas Hcopes sako, kad 
ii- knygų paroda sovietų 
žmonėms paliudijo, kiek 
Sc rietu S-ga yra atsilikusi 
nuo Vakar ų, ir kartu ji ža
dina atkaklumą ir stiprina 
pasyvų priešinimąsi centro 

! valdžios savavališkiem pla-
• nam.

Goldberg vadovaus
JAV delegacijai

I Europos saugumo ir bend- 
Į radarbiavimo konferencijom 
{Belgrade JAV delegacijos 
J pirmininku paskirtas Arthur 
j Goldberg. buvęs aukščiau-
* s’ojo teismo teisėjas, darbo 
sekretorius. JAV delegaci-

įjos Jungtinėse Tauto-e pii- 
| m’ninkas.suimti už nansų bandymą 1 mą. Komunistai siūlo į ją į- 

pirmą sykį per daugeli me-' traukti griežtesnių reikalą-; 
tu viešai ir teisėtai protes-į rimų Prancūzijos vidaus ir, 
tuoti prieš žiaurumą ir- prie-; užsienio politikoje.
vaila dabartinėje Lietuvoje. . ...........  „ ,Socialistų vadų nuomone, f ,ono rujrpiūčio n d. Minkę ra į 

Linkiu Viktorui Petkui ir! jų partija, priimdama šiuos į <*'i° gūžinėje Romuvos parke;

' Marvtė Bizinkauskaitė iš Brock-

Antanui Terleckui stiprybės’pasiūlymus, netektų
jų sunkioje padėtyje. balsų rinkimuose

daugi^uvo išrinkta siu 

Lithuania <>f \ E?’

Jo pavaduotojai yma Dan. 
te Fascell (iš Floridos) ir 
šen. Claibcme Pell (b R. 
Island). abu demokratai.

metu “Miss. Belgrado konferencija
jnasides spalio 4 d.

ir Amerikai teks arba 
įsikišti ginklu, arba visiškai 
pasitraukti, ka:p jau yra 
buvę tokių apsisprendimų 
akivaizdoje. Be to, toks pa
sitraukimas iš Panamos te
mdys tik JAV globalinės 
politikes susiaurėjimą ir 
traukimąsi iš pozicijų.

į Kiti sutartie?'priešininkai 
! dabar- kaltina prez. Carterį, 
{kad jis pasira ė tokį svarbų 
aktą, netur ėdamas iš anksto 

; garantuoto senato pritari
mo. Jeigu dabar- senatas su
tarties nepatvirtinsiąs, tai 

nusmuks prezidento 
bes pra ymą tereikalauti pa. ąntoi-itetas, kad tai atsilieps 

.- kelti atl.vginimus per metus nus ganklavimo deryboms 
: tik vieną kartą, bet nutari- su ' retais, ir santykiams 
j me nėra pasakyta, kokio dy- ^u Kinija bei Artimųjų Ry- 
džio tų pakėlimų galima Jų politikoje.
įeikalauti. Pr ieš porą metu

tungeje nėra tikiu darbo • , -• ,- --i , , j. i no parko rugseo 23 d. ve-unųu, kad tenykštes profe- . - ,... • . 1 , i lai vakare ir gris šeštadieniosmes sąjungos gina ne dar-' 
bininkų, o visasąjunginio naktį. Dar yra laisvų vietų.
pono
sus.

— valdžios — intere-(

šiomis dienomis Carterio 
administracija tą nusistaty
mą pakeitė ir- 4 sovietų pro 
lėsnių sąjungų atstovams 
da ė. 2 savaičių vizą.

Maskva neįsileido 
komunisto

Tuo reikalu 
Edvardui Meilui 
3665.

skambinti 
tel. 852-

\Po Britanijos unijų
suvažiavimo

Britanijos unijų suvažia-1 
vimas patenkino vyriausy-1 ^leK

Maskva nedavė vizos i-*■ I
važiuoti žinomam italų ko-j 
munistui prof. Stradai, ku-j 
l is norėjo aplankyti ten ati-’ 
daiytą tarptautinę knygų’ 
parodą.

Prof. Stiada via rusu ir 
sovietų literatūros snecia-j
listas. dėsto Venecijos uni 
vpixitete inaoar jvainomrs priemone-

j mis sumažinta iki 17'i. At

lutarta prašyti kelti
atlygmimus o

Britanijos ūkis išgyvena 
didelę krizę. Infliacija bu- 

j vo pakilusi net 30'< ir tik 
dabar

J Sutarties patvirtinimo rei- 
•kalą daba;- norima nustumti 
I net iki kitų metų pradžios, 
i bet nėra garantijos, kad 
į pr ez. Carteris iki to laiko 
sumedžios reikiamą senato
rių balsų skaičių ir išvengs

. . . .Panamai nepriimtinu sutar-
Spėjama, kad viza neduo- 'Yg nimus pakėlus, infliacija papildymų, kuriuos ga- 

ta dėl baimės, jog profeso-į .ia ve^ imtų didėti. | ų senatas prijungti. O šiuo
Aplamai, po karo Britani- metu ginčai vis aštrėja ir 

ios liūtas taip nupliko, kad plyšys tarp pi-ezidento ir 
iki šiol neatrigauna. 1 kongreso didėja.

l iūs, atvykęs į Maskvą, gali 
užmegzti ryšius su disiden
tais.
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AK, IR VĖL TE NESUNAIKINAMI 

REAKCIONIERIAI ŠMEIŽIKAI”!..
Putinas visaip tebežydi

BRONYS RAILA

(Tęsinys)
i i i

Putinas priklauso visiem

APIE KALINIUS ŽINIOS 

VIS DAR REIKALINGOS

JAV komisijos Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo reikalams pirmininkas

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

PAMIRŠTAS .TIESUSIS KELIAS

Gražiai iškritikuodamas

99

Mes gerai suprantame Lietuvos tarybinės santriar- 
,, kos ir jos valdžios mylėtojų rūpesti ir kančią. Juk, štai, 

jie tikrai, rodos, -visom įmanomom priemonėm ginte gi
na ir šventąjį Lenino apreiškimą, ir šlovingąją komunis
tų partiją, ir šlovingąją Didžiąją Tėvynę, ir šlovingąjį 
visasąjunginės liaudies vadą Brežnevą, ir visus šlovin
guosius jo valios vykdytojus, — o vis ima ir atsiranda fšūviu ir labai PiktuoJu mėginam "viską“ galutinai išspręsti galingos Vlikui informudd Dy?a.ar

- kažkokių reakcionierių šmeižikų, kūne dar vis netiki nei ir būtinai savo tiesas primesti apie labai sudėtingas proble- jtarptautines organizacijas.; JkiTTTT 2T; T? 
tarybiniu žodžiu, nei darbu ir tą šlovę savo ilgais liežu
viais visiškai supeekioja...

«w:namus asmenis, apie tuos, ,]nin.. IT__ TUrtTn#>T 
spalvingi poezijos keliai; daugmaž pikantiškas „Altorių ,kurįe vargsta ištrėmimo la- • •

; šešėly“ romanas; nukunigėjimo procesas; tartum pasivogus i i bui atrodė) daugmaž auto-

Dante B. Fascell rugpiūčio
115 d. prinešė, kad komisija- ir neseniai .paskelbtuosius se 
|toliau priima informaciją- a- sers apie Putiną atsimini- 

Tuo norėčiau ne pasigirti ar pasigarsinti, bet pasakyti f pie žmogaus teisių .pažeidi- mus’ Bronys Raila tarp kit
savo nusistebėjimą ir liūdesį, kaip mes kartais skubiai, vienui mus. Be to, tokios žinios rei- kc' nusiskundžia, 'kad „me 

muarų autorė tyčia ar ne

(I)

Prakeikti šmeižikai! Kam gi jie tarnauja?

vienojte knygų lentynoje, 
bet nuo skaitymo atbaidė 
pats tos knygos savininkas 
— romanas esąs „tobulai 
menkas“. O vis vien, žino
damas, kad vyskupo roma
nas savo laiku bul/o sukėlęs 
gyviausių kalbų — ypač, 
kad tai buvo ligšiolinės mū- 
sų literatūros istorijos vie
no stipriausiųjų ūviu lyg ir 
atatranka — juo susidomė
jau ir, nors jo ię neperskai
čiau, bet jo varda vis kaž
kur tai pasąmonėje turėjau 
ir buvau imlus kiekvienai 
apie ii pasitaikančiai žinu
tei. Tokiu tačiau užtikda
vau pernelyg retai, kol akis 
atsitiktinai užkliuvo net už 
ištisos tos knygos pp-moio- 
tomo recenzijos — „Kultū
ros“ žurnalo 1935 m. vasa
rio mėn. nr. Nežiūrint to, 
kad recenziios autorius — 
komunistas Kostas Korsa
kas. iis tik pečiau reikia

jtarpU«vxxx« ws„xx.^xjw..zodus 
>

i suėmimus, apie seniau kali-

lrr tų laikų, kai dėljTodel praneškite ap.e naujus pagitrauki?10 g kl]nigų llu0. 
Putinas buvo ir ilgai liks viena iš tokių asmenybių. Jo ’“į’ tuos, Ta^tu^e’t Tuge’

mas ar itin kontroversiškas asmenybes.

v tai v !geriuose ar psichiatrinėse h- biografinį romaną ir paga
1 ų - * foninėse. Žinias siųskite ]iau atlikus civilinių sutuok

tuvių aktą Rygoje, „nusi
kaltėlis“ Putina-? Mykolaitis

....... . : v . buvo ekskomunikuotas, pik-
keli stalininiai socialistinio realizmo eileras-

To šį kartą „Gimtajame krašte“ klausia ir „Tiesos“ j intymios iškunigio vedybos; išskyrimas nuo Kataimų !gonjngse. Žinias
specialus korespondentas Vytautas Žermantas, su karčia nuosaiki ir švari patriotinė laikysena, sekusi staigiais a(jresu- 
širdperša išryškindamas visą eilę Vatikano radijo ir „va-j lūžiais jau pirmuoju bolševikmečiu; tada sovietinės san > 
duotoji kos spaudos“ baisių šmeižtų ir drauge duodamas į tvarkos užtrukusi golgota senu principu kaip gyvenimas į vlikas, 29 West 57th Street, 
šiems „nedaverkoms“ šmeižikams smogiamąjį atkirtį. 1 stums' eisiu

Kas ten sako, kad tarybinėje Lietuvoje nėra religi
nės laisvės? O va:

Šmeižikai skelbė, kad vyskupas T. Matulionis buvo 
nužudytas Kaišiadoryse, o 1962 m. jis mirė Šeduvoje.

Šmeižikai sakė, kad Panevėžio vyskupas K. Palta
rokas nuėjęs į pogrindį, o jis iki mirties valdė net dvi 
vyskupijas.

ičiai po karo; rungimasis parašyti prasmingesnio turinio New York, N. Y. 10019 

(Elta)

KYKLU VANDALAI

Sukilėlių“ romaną; užsienin atsiskalavę gandai apie nau 
jas meiles senatvėje; paskutinio dešimtmečio sudrąsėję i 
eilėraščiai, savo potekstėm ir kartais tiesiog gūdžiai maiš-i M 
taujantys prieš dvasinę priespaudą ir sovietinę vergiją, — Į 
visa toji motyvų puokštė darė ir darys Putiną įdomia, su- I JA\ -se mokyklas lanko

tai puolamas, smelkiamas, 
į daigi nevalyvai žeminamas 
I gan gausios lietusių visuo- 
1 menės dalies, ypač autorei 
. artimų, katalikiškųjų sluoks
niu .— tos srovės visuomet 

vneli!aTidingų teisėjų“, bu-
dėtinga, prieštaringa, kontroversiška asmenybe, tačiau labai ^0 a?menŲ- j°se forrnali?tu ir fanatikų,—
patrauklią ir atvirą analizuoti ir apspręsti ne tik seserim ir 
svainiam, be to ir visiem kitiem.

moko daugiau nei 2 mil. ir net Vieno pasipiktinusio
mokytcjų, ir mokymui islei- vygį^o (parašiusio nevv- 
dziama apie 60 bil. dolerių. knR1-

Ir jeigu kas tūlais aspektais samprotaus ir aiškins•
dolerių. j^jgĮ k antra-romaną prieš1 ir dėste tą pačia absoliučiai 

Altorių šešėlius“ ir jų au-! neigiama nuomone, kurią

Eduardas Jakštas buvo girtuoklis. šimtai tūkstančiu susiduri-, karo jis susilaukė nemažai gynėjų užsienyje ir ypač šiltų, 
1 stačiai adoruojančių vertinimų po mirties. Imta net kalbėti 

Vadinasi, religinė laisvė tarybinėje Lietuvoje yra,* bei rašyti apie jo grįžimus Bažnyčios linkui ar gal net ku- 
nes du vyskupai numirė saivo mirtimi ir dvi moterėlės ko-' nig° luoman, minimas tikras ar tik pageidautas jo eksko-
respondentui neprisipažino, kad jos būtų buvusios dėl 
savo vaikų religijos persekiotos. Dabar mums aišku.

Na, o dar pikčiau, kad tie reakcionieriai buržuazi
niai šmeižikai tiesiog nenutildami skalambina, kad da
bartinėje Lietuvoje nėra nei žodžio, nei minties ir nei 
veiklos laisvės ir net — teisingumo. Tai jau visiškai nuo
gas „buržuaziniai-reakcionieriškai-vaduotojiškai afcplai- 
šnis melas“!

Pagal Vytauto Žeimanto straipsnio pagrindinę min
tį, — neribota minties, žodžio ir veiklos laisvė yra vi
siems tiems, kurie bepriekaištingai šlovina režimą, val
džią ir liaudies laimę. Bet kokia laisvė gali būti „tautos 
atskalūnams“, kurie buržuazinių nacionalistų propagan
dos pasitelkti tam, „kad tik juodintų Tarybų Lietuvą, 
puiriais drabstytų mūsų liaudies laimėjimus“? Ir čia mi
nėtas „Tiesos“ korespondentas pastebi, kad — „tokių 
atskalūnų, kurie nenori žengti kartu su visa liaudimi, la
bai reta, tačiau darjoasitaiko“. Pvz., — buvęs pensinin
kas Vladas Lapienis, dailininkas Kastytis Jonas Matu
lionis ir irankininkė Ona Pranckūnaitė, kurie „gamino 
ir platino tendencingai surinktą bei aiškiai šmeižikišką 
literatūra, kurioje buko iškreiptai pateikiama Valstybės 
vidaus politika...“ Dėl to jie, žinoma, susilaukė ir „tary
binio teisingumo“ — kalėjimo.

munikacijos atšaukimas, skelbta tikrų ar tik apokrifinių jo 
eilėraščių, užsienin patekusių. Prisiminu skaitęs dargi vieną 
pomirtinį Putino įvertinimą, kaip paties didžiausio lietuviu 
rašytojo mūsų laikmetyje.

linkybes išfclėsina ne tik sa 
. . _ vo memuaruose Putino še

rnų tarp mojimų. O \anda- bet, kaip pamatysime
•ai mckvkioms padaro apie vėliau, ir rimti literatūros

istorikai, — ar bent jų vie
nas, — keturiuose kapitali-

o.,__ - - .v, , . niuose tomuose neradęs vie.! jame iš esmės beveik nieko
tos gilau užgriebti vieno di- gnezto nebuvo pasakyta 
džiausiųju mūsų rašytojų nei prieš katalikų bažnyčią, 
gyvenimo bei kūrybos prefc-; nei prieš kunigus, tačiau jau 
lematikos vieno iš labiausiai į pats objektyvus kunigų gy- 
intriguojančių ir literatūri- venim a atvaizdavimas ro- 
nei bei psichologinei anali- mane daug kam badė akis. 
zei dėkingiausių aspektų. į Kunigai ir katalikiškoji vi- 

; suomenė nepasitenkino tik
prieš nusikaltimus * * * . . n.7-, , , r vuuuo * * * į neigiamu Putmo romano i-

mokyklose. — ; J?. . „i O tuo tarpu norėtume stab. t vertinimu. Bu\o įskelta 
teiti kaip tik ties tuo vysku- mintis, jog į „Altorių 'esė- 

i J. Staugaičio „kontra-ro. H" reikia atsikirsti taip pat 
kuriame Lietuvos

600 milionų 
stoliu.

doleriu nuo-

„Putino romanas „Alto
rių -šešėly“ mūsų katalikiš
koje spaudoje sukėlė dide
lio nepasitenkinimo. Nc-rs

aiškių pasiūlymų, kaip tų 
prievartos veiksmų ir van
dalizmo i'vengti ar bent su-Antra vertus, sovietinėje Lietuvoje jis irgi tapo tautos 

gerbiamas, tik kitaip ir kitais motyvais. Mat, pasiliko su j mažinti. Pasitenkinama at- 
i visa tauta vargti ir nešti nelaisvės jungą, virto tarsi vienas (,sisauk:mu į mokyklų globė- 
i iš nedaugelio dvasinių stulpų, kuriais tauta stengiasi remtis; mokytojus, tėvus ir mo- 
| ir guostis nelaimėje. Bet pasilikimas tėvynėje reikalavo tuo j ^mius bendromis jėgomis 
i pat metu kantriai rodyti lojalumą okupantui ir lietuviškiem a0V piueš nusikaltimus 
į jo politrukam, išmokėti būtiniausias duokles, laikas nuo
laiko apgailėti klaidas ir išpažinti buržuazines nuodėmes.
Šitaip užkulisiuose paspaudžiamas, bet viešai dažniau pa-j Žmogaus kraujo indų ii- po 
gerbiamas ir net paglostomas, jis teisingai buvo palepina į gis — apie 100,003 kilomet- manu“,— vardu 
mas ištikimo liaudies sūnaus rangu ir pravardžiuojamas į ru.
tarybiniu rašytoju. Pagaliau sovietiškai ir palaidotas Ra
šuose, be jokių regimų bažnytinių apeigų.

'Tiesiu ke- romanu.

siškos asmenybės — kaip nusistovėjusios moralės nuostatų 
laužytojai, naujų kūrybos kelių pionieriai, ar kaip politiniai 

Todėl visais tais keistais ir prieštaringais atvejais kol, ir socialiniai maištininkai, tai pataikūnai, tai materialistai, 
kas dar nereikėtų laukti vieningų nuomonių. Nederėtų jau-J tik savo Įstatymų tesilaikantys genijai, o kai kurie ir pa- 
dintis ar labai supykti,-jei-buvo ir bus skirtingų interpre- i tvirkėliai, keitę meilužes ar meilužius beveik kaip pirštines, 
talijų. Tuo labiau naivu reikalauti, kad visi paklustų šalis-{triukšmingai kivirčijęsi su valdžiomis ir pačiu Dievu ... 
kiem liudijimam ir kad kitokios nuomonės, negu Sėsers ir1

į svainio, tai jau būtinai akrobatiškos, klaidingos ir sauva- 
; liškos.

Taigi kur neginčijama tiesa ir katrų tiesa?

Vadinasi, — yra ir „teisingumas“. j ..... ... ,
į Visi branginsime tiesos ieškojimų kilnumą, bet apsi

Gaila, kad „Tiesos“ korespondentas „dėl vietos sto- šaukėliai neklaidingais teisėjais šiose bylose dar labai per
kos“ savo straipsnyje paminėjo tiktai keletą šmeižikų ir ankstyvi, 
šmeižto pavyzdžių. O patys didieji antitarybiniai „šmeiž
tai“ yra — kad Stalinas su Hitleriu susitarė pasidalinti
Lenkiją n I abaltijį, kad So\ietų S-ga įteikė Lietuvai ui- , Kaip pradžioje minėjau, Putino sesers pastangos su- 
timatumą, kad Raudonoji armija Lietuvą okupavo, kad įrašyti atsiminimus apie brolį nebuvo beprasmiškas įnašas, 
tūkstančiai mūsų žmonių buvo i-marinti Sibire ir kalėji- ! o užuomina, kad ateityje dar ir daugiau jų sulauksime, tik

Vieno prancūzo pavyzdys

muose ir net kad Stalino įsakymu buvo sušaudyti įžymūs į džiugins kiekvieną putinistą. Nereikėtų nusiminti, tuo la 
biau nesikarščiuoti, jeigu ir antrasis tomas tobulai nepasi
sektų, kaip pirmasis išėjo dar labai skylėtas šį kartą. Juk 
mes tiek maža lig šiol turim pačių rašytojų asmeninių me
muarų ar atsiminimų apie juos, jų biografijų ar įdomiau 
sudėstytų tyrinėjimų (essays). Tad kiekviena, tegu ir ne- 

Į tobula pastanga turi prasmės ir verta skatinimo. Darosi

lietuviai komunistai.

Juk tokių dalykų niekada nebuvo?

Deja, negalime ir mes apginti tarybų Lietuvos nuo 
tų įkyriųjų ''šmeižikų“, nes ir patys kone kasdien čia
’ smeižiame“ savo prezidentą ir vyriausybę dėl užsienio j tiesiog skaudu dėl to mūsų neturto ar nesugebėjimo, ypač 
ir vidaus politikos, partija „šmeižia“ 'partiją, senatoriai kai pažvelgi į kitų tautų šio žanro literatūros lobius.
senatorius, tik iki šiol — dar niekas dėl to nebuvo nei 
tardytas, nei pasodintas į kalėjimą... Mat, čia visiškai 
nėra "tarybinio teisingumo“... O jeigu jis būtų! Tada 
gal net Antanas Bimba basas kastų Aliaskoje sniego ir istorikas akademikas Andre Maurois, neseniai pasimiręs,
griovius alyvos vamzdžiams nutiesti...

t
KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

liu“. Ji čia teko matyti tik; kunigijos gyvenimas, su
prantama. būtu atvaizduo
tas perdėm te;giamai. Su
manyta — padaryta, štai 
mes jau turime pirmaji to
mą apysakos ''Tiesiu keliu“, 
pasirašvtos J. Gintauto sla
pyvardžiu jr išmistos „šv. 
Kazimiero D-ios“. A. Jakš
tas malonėm parašyti tai a- 

‘ pysakai palankiausią reko- 
iąŽinoma, lengviau apie tokius drąsiai rašyti, kai visi Į mendaciia, niršdamas 

jau senokai nuėję istorijon. Tačiau Maurois juos vaizduoja; skaitytojams kam veikalą, 
kiek galint tikresnius ir pilnutinio gyvumo, savo teigimus i’ kurie "skairidoiai pažins 
dosniai grįsdamas visokiais išlikusiais duomenim, laiškais,! tikra, nesukarikatūrinta Lie

tuvos kun imi gvvemma“. 
Kalbama, kad A .Jakšto

dienoraščiais, nieko neslėpdamas, neuždangstinėdamas. O 
jei kartais tenka nunuoginti keblokas politines ar moralines < 
situacijas, jis tai atlieka, savaime suprantama, su įprastu t karstai rekomenduojamo 
galantiškam prancūzui skoningumu. j s,0<! apvsakos autorius esąs

aukšta* a«muo Lietuvos ka- 
talikti bažnyčios erarchijo-Ir palyginus su nuodėmingesniais...

Tų kūrybos genijų, ikonoklastų ar amoralistų akivaiz- 
! doje mūsų Putinas (bent kol jis nebus laisvai ir pilnai ap

ie.

žodžiu, prieš mu* knvsra, 
kuri tikrai siekia literatūri
nės sensacijos ir kuri. nežiū-

kai kuriuos savo žmogiškų silpnybių pavingiavimus, visi nn^. 'amic. ;n’u pi ie> ią 
žengiantis atsargut atsargiausiais žingsneliais taip, „kaip nUS‘‘ a VTrt^’ PtU ° 
gyvenimas stūmė“, tasai rūstus gyvenimas, kuris jam pa
galiau liepdavo sulinkti konformistiškai, idant „nepasiliktų 
prie sukulto puodo“...

rašytas) atrodo greičiau dar nekaltas bernužėlis, nedrąsus 
vienuolis, vien savo gražių skruostų paraudimu dengiantis

O gal aš klystu? Gal Putiną kas kitaip, vaizdžiau ’r( 
Kelrodžiu galėtų būti, bent mano skoniui, vienas iš teisingiau aprašys? Tegu. Juk jo asmuo ir vaidmuo vis 

pačių geriausių šio žanro autorių — tai prancūzų beletristas • tebėra vienas iš įdomiausių ir mįslingiausių mūsų literatu

bet savo veikalais dar ilgai gyvas išliksiąs. Jis aprašė dau
gelio įžymių rašytojų gyvenimus. Pavyzdžiui, Byronas,

roję. Jau vien dėi to, kad čia su juo jungiasi ilgai drauge 
žygiavęs paradoksas. Jis vis tebėra kuriuo nors atžvilgiu 
"vienas iš mūsų“ visokiem lietuviam: vietiniam, užsienieti-

Dickensas, Chateaubriandas,, Proustas, George Sand a, V. j n’am ’r sovietiniam, krikščionim ir bedieviam, klerikalam 
Hugo, A. Durnas, Balzakas buvo šaunūs šio literato plunks -1 ’r liberalam. Ir bene juokingiausia, kad tie visokie lietuviai 
nos personažai Ivis j° Pasiginčija, savinasi ir net pykstasi, kad ne visi

Į vienodai galvoja.
Ir šios Maurois herojų biografijos tai ne sausos studi

jos, skirtos bibliotekų žiurkėm, bet beveik meno veikalai. O tai neblogi ženklai. Vadinasi, Putinas dar ilgai nebus
skaitomi tarsi romanai, žavūs savo pasakojimo gyvumu, užmirštas. Jis daugelio dar ieškomas ir kaskart kitaip su- 
sąmoju, spalvingom dokomentacijom ir drąsa. Paminėtieji i ran<larnas- Jis visaip tebežydi
rašytojai savo metu ne vienas garsėjo, kaip itin kontrover- Los Angeles, Calif., 1797.VIII.9

sensaciją padarvti, jeigu... 
ieiigu jos autorius būtu paro
dęs bent krislą ta’ento. Iš 
tikrųjų, juk ne mažiau įdo- 

kąip atrodo, 
kain jaučiasi

tikrai tobulas kunigas, o ne 
koks „nuklydėlis“, kain ta
me Purino romane. Tačiau 
visa bėda, jog J. Gintauto 
apysaka yra perdėm gvvų 
žmonių medinė karikatūra, 
ir bent kiek literatūrinės 
nuovokos turis skaifvtojas 
negali atsikratyti gaižaus 
šypsnio, versdamas jos da
vatkiškumo pilnus pusla
pius. Tikra iai literatūros 
kritikai čia beveik nėra a- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Streikas sovietų uostuose t džia naudoja kareivius ir stu
dentus.“

V. Vokietijoje leidžiamas 
rusų žurnalas Posev birželio Vis tebekalinami 
mėnesį išspausdino žinią apie
streikus Klaipėdoje ir kitur, j 1976 metų spalio mėnesį 
Elta tą žinią šitaip perdavė. į suimtas Vladas Lapienis te- 

įbėra KGB izoliatoriuje (Vil- 
”Gegužės pabaigoj Lenininius Lenino prospektas 60). 

grado, Vyborgo, Talino, Ry-jJo sveikata bloga, teismo 
greitai nesitiki ir prašo ne
imti advokato, kuris jam nie-

WORCESTERIO NAUJIENOS
RAŠYTOJĄ ANTANĄ GIEDRIŲ AMŽINYBĖN 

PALYDINT

Rugpiūčio mėn. 31 dieną ku išugdyti naujų rašytojų.' 
8 vai. vakare Dirsos laidotu- Antanui iškeliavus į Viešpa- 
vių namuose LB Worcesterio ties namus, jo bus pasigen- 
apyl. v-bos iniciatyva įvyko dama. Savo darbais jis save 
įspūdingas su a. a. rašytoju įamžino. Jo parašytos pasa- 
Antanu Giedrium atsisveiki- • kėčios, pasakos, dainos ir vai- 
nimas. Prie karsto maldas dinimai literatūriniu pobū- 
atkalbėjo šv. Kazimiero para- džiu ne eiliniai. Su a. a. An

tanu Tėvui L. Andriekui tekę

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS 

TEISES

MOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOl

gos Ventspilio ir Klaipėdos 
uostų krovikai atsisakė dirbti 
antvalandžius iškraunant , ko nepadėsiąs.
maisto produktus, kurie ga-i _
, .. - ............... n ! Tame pačiame saugumobenti i SS iš užsienio. Dar- , \. ... _ i j , ;kaleume kalinama ir Onabinmkai pareiškė, kad tas J
maistas nėra skirtas visiems! 
gyventojams, bet parduoda
mas tik specialiose Maskvos 
krautuvėse. Sovietų uostuo
se pūva tonos vaisių ir dar
žovių. Genda mėsa, kurią mė-

i Pranckūnaitė, kurios sveika
ta taip pat bloga.

Permės lagerio viršininkas 
Zurakovas š. m. kovo 11 d. 
pranešė Aldonai Pliurienei, 
kad jos vyrui Petrui Plium-

pijos klebonas A. Miciūnas 
M.I.C. ir kun. J. Bakanas. LB 
Worc. Apyl. pirm. V. Židžiū- 
nas, išreiškė giliausią užuo
jautą savo, Worcesterio bei 
visos išeivijos lietuvių var
du giminėms — likusiai duk
teriai Grožvydai, seseriai 
Monikai ir broliui Dzidoriui. 
Jis pažymėjo, kad su Antano 
Giedriaus mirtimi visi lietu
viai neteko žymaus visuome- 

’nininko, rašytojo, vaikų lite
ratūros kūrėjo, poeto. Tai

tik vieną kartą Worcesteryje 
susitikti ir literatūriniais rei
kalais pasišnekėti. Jis jam 
palikęs malonų įspūdį.

Giminių vardu Petronis 
padėkojo atsilankiusiems.

PAREMKIME ŽYGį UŽ ŽMOGAUS TEISES!

Pabaltiečių Žygis už žmogaus teises įvyks rug
sėjo 24 dieną Washingtone. Laikas greitai bėga —

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

Aukas siųsti: Caltic Human iRights Rally, Ine., 
1617 Fairway Lane, Naperville, Illinois 60540.

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

JAV LB ŽINIOS
Iš pietryčių apygardos tiki

masi daugiausia dalyvių

Dr. Jonas Genys, JAV LB

gina greitu būdu užšaldyti ir:pai-Pliurai ”už režimo pažei- 
nesilaikoma elementarinių’dimą“ atimta teisė gauti 
higienos taisyklių. Gendan-j trumpalaikį pasimatymą, 
čiam maistui perkrauti vai- Elta

ŠITOKIA LAISVĖ KREMLIAUS VIEŠPATIJOJ
Marijos Jurgutienės, gyvenančios Lietuvoje, 

Vilniaus mieste Žirmūnų g-vė Nr. 75 bt 100 

ATVIRAS LAIŠKAS

Visiems laisvojo pasaulio geros valios žmonėms ir

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui J. Carteriui

Aš, Marija Jurgutienė kar-110 d.; 1975 m. balandžio 7 d.; 
tu su trylikos metų dukra 1974 m. rugsėjo 29 d.
Daina nuo 1974 m. gruodžio

Š. m. rugsėjo mėn. 1 d. 10 
vai ryto šv. Kazimiero baž
nyčioje už a. a. Antaną Gie
draitį buvo atnašaujamos ge-

lavuiva buičių uuciu ±ai dulingos šv. Mišios. Susirinko. P*etr>čių apygardos pirmi-
.. . ,J ’ H ' .. nemažas skaičius žmonių Šv nmkas- rūpinasi patalpų pa-

pajus bet. vsiuomene, nes j,s Zlietuviu susitiki-
čios klebonas A. Mįcįūnas mui, kuris įvyks Washingto- 
MIC ir kun. Uždavinys, dalv-jne rušsėi° 24 d“ Pabaltiečių 
vaujant kun. J. Bakanui. žYšio už žm°Saus teises me- 
Solo giedojo V. Roževičius,

visa siela dirbo lietuviu tau
tos labui

Kazys Česna, tardamas at
sisveikinimo žodį šaulių var
du, trumpai peržvelgė Anta- Į vargonais grojo W. Burdulis.

Gražų pamokslą pasakė kun. 
Uždavinys. Po pamaldų susi

no Giedriaus gyvenimą ir jo 
veikla.

tu. Kadangi iš jo vadovauja
mos apygardos ribų tikimasi 
demonstracijoje sulaukti di
džiausio skaičiaus lietuviu

darė ilga vilkstinė automobi-i*Washingtono LB aPybnkės 
' taip pat priklausoma šiai a-

pygardai), dr. Genys LB apy-
BALF-o vardu atsisveiki- ■ lių. Nors buvo darbo diena, 

nimo žodį tarė BALF-o įga-jdaug žmonių palydėjo Anta- 
liotinis Povilas Babickas. Jis ną į šv. Jono kapines, 
iškėlė Antano nepaprastą rū
pestį vargstančiais po visą
pasaulį išblaškytais lietu- Kodėl neminima Lietuva?

linkių valdybas ragina Wa- 
shingtonan atvykti ir vieto
vėse organizuoti išvykos glo
bos komitetus.

Tą pačią dieną Washing- 
tone taip pta yra šaukiamas 
ir LB-nės Pietryčių suvažia
vimas.

kelias
( Atkelta ii 2 psl.)

pie ką kalbėti, čia negalima 
įžiūrėti net tokio atvejo, kai 
kuri nors apriorinė tenden
cija sužaloja didelio talento 
kūrinį. Apysakos "Tiesiu ke
liu“ autorius neparodo jokio 
beletristinio talento, visi jo 
personažai mediniai, be gy
vybės ir tikro jausmo, kal
ba tai, ką jiems įspraudžia 
į lūpas pats autorius. Jie vi
si suskirstyti į dvi kategori
jas: gerus ir blogus. Žino
ma, tie,kurie jau nuo anks
to ryto bėga į bažnyčią, ku
rie paklusniai tiki, meldžia
si ir reiškia kunigam pagar
bą, autoriaus yra vaizduoja
mi ne tik su simpatija, bet 
net jų išvaizda apysakoje 
parodoma graži. O tų, kurie 
drįsta, pavyzdžiui, Sikaityti 
Darvino veikalus, net veidai 
yra negražūs, nebekalbant 
apie bendrą jų charakteris
tiką, duodamą apysakoje. 
Autoriaus davatkiškumas 
toks stiprus, jog jis savo vy
riausiam herojui neišdrįsta 
leisti išgyventi nė vienos 
bent tokio stiprumo pagun
dos, apie kokias rašoma 
šventųjų gyvenimuose. Apy
sakos konstrukcija yra ver
giškas Putino romano seki
mas. Ištisos jos situacijos y- 
ra sudalytos kaip savotiški 
atsakymai į Putino romano 
atitinkamas scenas. Deja,

16 d. nuolat prašau leidimo 
išvykti į JAV, kur gyvena

4. Lietuvos 
partijos pirmąjį

komunistu
sekretorių

mano vyras ir mano dukros j P- Griškevičių — 1976 m. 
tėvas Aloyzas Jurgutis. birželio 15 d.

Mano vyras Aloyzas Jur- 5. 25-tąjį Sovietų Sąjun-
gutis buvo Lietuvos Valsty- gos Komunistų Partijos suva- 
binės Konservatorijos chori- žiavimą — 1976 m. vasario 
nio dirigavimo katedros vy-;8 d. Noriu pastebėti, kad į šį

viais. Nežiūrint materialinės ;
padėties, savo parama BALF! Tokį klausimą iškėlė pre- 
-ui ir kitomis aukomis jis zidentui worcesterietis Alek- 
buvo pavyzdys visiems. sas Kardokas, kurio laiškas 

buvo išspausdintas vietos 
Amerikos Lietuvių Rašy- vyskupijos laikraštyje. Jame, 

tojų d-jos pirm. poetas Tė- jis, pažymėjęs nepersenai 
vas Andriekus OFM, gavęs prez. Carterio išreikštą pa
žinią apie šios draugijos na- ramą Rusijos žydams kovoje 
rio rašytojo Antano Gied- dėl žmogiškumo teisių ir emi-
riaus mirtį, nežiūrint visos gracijos, stebisi, kodėl nutv-ikas Michell P. Kobelinski, 
eilės savo pareigų, atskubėjo lėti lietuviai. Lietuva taip!vadovavęs JAV Smulkaus

Lietuvis respublikonų 

vadovybėj

Respublikonų 
skyriaus naujasis

Tautybių
pirminin-

resnysis dėstytojas. 1974 m. 
gegužės 8 d. išvykęs turisti- 
nėn kelionėn po Jugoslaviją, 
nusprendė pasilikti lais va j a- aovietU
me pasaulyje. JAV gyvena 
nuo 1974 m. rugsėjo mėn.

pareiškimą dar negavau jo
kio atsakymo

Sąjungos Vi
daus Reikalų Ministerijos 
skyrių OVIR — 1977 m. va
sario 12 d.; 1977 m. kovo 9 d.

Tris kartus aš užpildžiau 
visus reikiamus išvykimui iš 
Lietuvos dokumentus ir pa
daviau įstaigai tvarkančiai

7. Žmogaus teisių gynimoj 
komitetą Genevoje — 1976 
m. lapkričio 17 d.; 1976 m.

iš Meino pasakyti paskutinį pat trokšta laisvės teisių ir 
sudiev. Pareiškęs užuojantą reikalinga bei verta Ameri- 
giminėms ir gerbėjams, jis kos ir viso pasaulio užtarimo, 
pastebėjo, kad lietuvių visuo-,
menė neteko brangaus as-’ Džiugu užtikti spaudoje 
mens, rašytojo, o Lietuviu panašių laiškų, tik gaila, kad 
Rašytojų draugija vieno savo,retokai pasirodo. Šiuo metu, j(Js žmogaus teisi komisija 
nario. Dabar Rašytojų d-ja >'Pac ruošiantis protesto zy- 
turi 101 narį. Sis sumažė- Washingtone, pasisten-
jimas nors vienu nariu labai jk*m Lietuvos reikalu daugiau 
liūdnas ir reiškia didelį nuo- ■ laiškų rašyti. Juk lašas po 
stolį. Emigracijoje labai sun-į^0 ir akmenį prakala.

verslo biurui prez. G. Fordo 
administracijoje, pakvietė 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininką inž. Algimantą S. 
Gečį antrojo pirmininko pa
reigom į minimos organizaci

Ryšiai su piliečių įtaigoj imo 

organizacija

išvykimo vizas (OVIR), bet;SeSužės 10 d.; 1976 m. sausio 
niekada negavau rimto atsa- d’ m. spalio 20 d.
kymo:

1975 m. kovo mėn. — vy
ras yra tėvynės išdavikas;

1976 m. balandžio 21 d. — 
nėra jokių galimybių išvykti;

1976 m. gruodžio 24 d. — 
prašymas išvykti atmetamas.

Aš kreipiausi raštu į:
1. Sovietų Sąjungos Ko

munistų Partijos Centro Ko
mitetą —

1977 m. vasario 12 d.; 1976 
m. spalio 26 d.; 1976 m. bir
želio 2 d.; 1976 m. gegužės 8 
dieną.

Mano prašymą leisti apsi
gyventi kartu su vyru ir du
krai su tėvu vietinė valdžia 
laikė nusikaltimu.

Aš pastoviai gaunu žodžiu 
ir raštu grasinimus: mane pa
siųs į kalėjimą, atims butą, 
dukrą išmes iš mokyklos, nes 
jai esanti ne vieta tarybinėje 
mokykloje.

ta krata bute. 
iki dabar.

Aš esu sekama’
Susidomėjimas lietuviškais 

šaltibarščiais

Kas gali būti 
kaip šeimos sujungimas? Tai 
gyvenimiškai svarbus mūsų 
šeimos klausimas. Aš noriu 
gyventi kartu su žmogumi, 
su kuriuo sujungiau savo li-

natūraliau’ Viena iš daugelio nenuils- 
'tamų veikėjų Irena Tamule-

terialinės pagalbos teikimą 
politiniems kaliniams.

Duonos filmas

Hartfordo miesto mero G.
Athanson įkurtos ir finan
suojamos tautybių organiza
cijos ”Mayor’s Ali American 
Council“ rūpesčiu buvo su
suktas pusvalandį trunkantis 
filmas ’Bread“ (duona). Fil
mas vaizduoja duonos kepi
mo būdus, duonos reikšmę 
tradicijose, bei duonos nau
dojimą skirtinguose kraštuo
se. Tarpuose įterpiami tauti
niai šokiai, o lietuvių atveju 
ir gintaras.

Iš vienuolikos tautybių 
daugiausia dėmesio filme su
laukė lietuviai, kuriems skir
ta net 8 minutės laiko.

Šiame tautybių komitete. tie atsakymai, palyginti su 
lietuviams atstovauja Hart- į Putino romano atitinkamo- 
fordo LB apylinkės valdybos' mis vietomis, dar labiau pą. 
pirmininkas Stepas Zabulis' brėžia apysakos "Tiesiu kė- 
ir LB Tarybos narys Alfon-ĮKu“ literatūrinį skurdumu.

J. Gintauto apysaka li
gi šiol nei mūsų visuomenė
je, nei spaudoje nesukėlė 

veiklos , i jokios sensacijos, kurios,
Į reikia manyti, tikėjosi auto- 

New Haveno apylinkė ’ rius, rekomenduotojas ir lei- 
kreipėsi į Connecticut vals-* dėjai. Dėl to galima tik būti 
tiją atstovaujančius JAV se- * patenkintiems. Gal būt, pa- 
natorius ir kongresmanus, J galiau ir mūsų visuomenė 
prašydama juos kongrese pa- pradės atsiriboti nuo pseu- 
sisakyti Tragiškojo Birželio doliteratūros, vis vien ko- 
sukakties proga ir Lietuvos tendencijų ji bebūtų, o

bei teisiu panei-j Juo Iabiau šiuo atveJu’ kai 
kplimn rpiJ turima reikalo su atvirai 

' brukamu davatkiškumu. Ir

sas Dzikas.

Iš New Haveno apylinkės

pavergimo bei teisių 
gimo klausimo 
grado konferencijoje.

Vietos dienraštis ”New 
Haven Register“ išspausdino 

Lipčienės laišką

ši recenzijėlė buvo rašoma 
daugiausia tik Įspėti skaity
tojus, jog J. Gintauto apy
saka nėra verta skaitymo“.

* * *
taiklų A. 
redakcijai.

Birželio 15-tą dieną Lietu-• O kaip i šitokį katalikių
tarporganizacinius ryšius su vos v^’ava buvo iškelta prie, ko?. kūrybos iškoneveikimą 

miesto rotušės. Minėjimas atsiliepia jos gynėjas ir pro 
vyko šv. Kazimiero bažny
čioje ir prie lietuviško kry-

JAV LB Krašto valdyba 
yra užmezgusi formalius

vičienė iš Paxtono vienu ar 
kitu būdu stengiasi iškelti 
lietuvių vardą. Šiomis dieno
mis, užėjus vasaros karščių 

kimą. Aš prašau tik to, kasįbangai, vietos dienrašty pa
yra neatskiriama kiekvieno įtiekė lietuviškų šaltibarščių 
žmogaus teisė. 'receptą, kuris skaitytojų tar-,

pe sukėlė didelį susidomėji-į.

1974 m. gegužės 30 d. bute
buvo padaryta krata. 1974 m. grubus žmogaus teisių pažei

2. Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos Generalini 
Sekretorių L. I. Brežnevą —
1976 m. gruodžio 12 d.; 1978 
m. sausio 17 d.; 1975 m rug- draustas 
sėjo 1 d.

rugsėjo 22 d. buvau išmesta 
iš darbo. Aš dirbau draugi
joje "Žinija“ bibliotekininke 
— metodiste. Nuo 1974 m. 
gegužės 30 d. iki 1975 m. va
sario 1 d. buvau nuolat tar
doma KGB. 1974 m. birželio 
mėn. buvo tardyta ir mano 
11 metu dukra Daina. Už-

3. Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Ministrų Tarybos

susirasmejimas su 
vyru. konfiskuojami laiškai. 
1975 m. kovo 30 d. be įspėji
mo išjungtas telefonas. Kele
tą kartą buvau kviesta į mi-

Prezidiumo pirmininką N. V.Iliciją aiškintis, kodėl aš ne- 
Podgorną — 1976 m. lapkri-Į ieškau naujo darbo. 1976 m.

i naujai įsikūrusia piliečių įtai- 
’gojimo (lobbying) organiza
cija "New Directions“. Ši 
organizacija, savo eilėse na 

5 riais turinti visą eilę įtakin- 
'gų JAV-vių politinio — vi
suomeninio gyvenimo vai
ruotojų, veikia žmogaus tei
sių gynimo srityje. Ji pasisa
ko už įkūrimą specialios Bal
tųjų Rūmų komisijos žmo- 

klausimams, kad iš-

duktyviausias išeivijoje li
teratūros istorikas Pr. Nau-

žiaus, kur kun. Albertas Ka-į j°ka’tis? Va, čia kaip tik ir
ralius pasakė pritaikinta kai- Pakastas sūnelis įdomios 

I veislės. Bet apie tai — kitą- 
i syk.bą angliškai.

NAUJAS ROMANAS

Kadangi visi šie faktai yra:™?- Laikraštis gavo daug pa snt| ls Valstybės
..u... J.------------L, Idėkos laišku. Juose pastebiu-1 dept zra,os- nes ten

susitari- ™». kad šie lietuviški barš-!™ai ,n,otyVai dažnai priver' 
čiai, vasaros metu, yra vie- c,a pePastebėti“ valstybių

Bostoniškio J. Jašinsko. 
parašytą knygą —JULIUS Ką tik išėjo Petronėlės
JANONIS — POETAS IR i Orintaitės parašytas roma- 
REVOLIUCIONIERIUS ’ nas Erelių kuorai, 384 psl., 
kaina — 5 doleriai. kaina $8.00.

dimas ir Helsinkio 
mų nesilaikymas, aš tikiu 
turinti teisę juos iškelti vie
šumon. Neturėdama vilčių, 
kad mano prašymai bus pa
tenkinti mano šalyje, krei
piuosi į visus laisvojo pasau
lio geros valios žmones ir 
JAV prezidentą J. Carterį 
prašydama apginti mano ir 
dukros teises.

nas iš geriausių ir sveikiau
sių maisto patiekalų.

J. B.

o

Mirė A. Vaišienė

Mirė žymi veikėja, buvusi 
Worcesterio moterų klubo 

'pirmininke, gabi vaidintoja 
lir eilėraščių skaitovė Angelė

čio 12 d.; 1975 m gegužės liepos 29 d vėl buvo pndarv- gavo š m kovo 29 d

Marija Jurgutienė

Vilnius, 1977.III.10. jčaplikaitė-Vaišienė. Palaido-
ita Notre Dame kapinėse.

P. S. Šį laišką iš Marijos' Ji ilgus metus dirbo Bui- 
Jurgutienės Baltieji Rūmai niekio vaistinėje pašto skv

rime

nusižengiančių žmogaus tei-Į 
siu nuostatams. ”New Dir-I

fections“ taip pat pasisako už 
Iratifikavimą genocido kon
vencijos ir moralinės bei ma-

Sveikinu

Geriausiems jaunystės 
draugams Leo Stasiuliui Mia-l 
my, Fla. ir Juozui Lėkiui 
Dorchestery.Ma. noriu palin- 
linkėti sveikatos ir geros nuo 
taikos

I Krasinsknc

Užsisakykite knygą

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE

JONAS BALYS, 

meilės, papročių, darbo.

Surinko ir suredagavo dr.

Antrasis rinkinys: Lyrinės 
švenčių ir pramogų dainos. t

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

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

LITHUANIAN FOLKLORE PUB.. 1105 Chisuell I^tne, 

Silver Spring. Md 20901

Pastaba. Via daug dainų, užrašvtu iš S«». Bostono lie
tuviu 1950 metais
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KELEIVIUI AUKOJO

$100.00

K. Sagaitis, Verdun, Ouebec 

Po $25.00

Dr. S. Bartis, Nashua, N.H. 
ir LB Krašto Valdyba.

Po $20.00

Ona Kowachewska, Bronx 
N.Y. ir A. Plavičius, Cleve- 
land, Ohio.

Po $10.00

J. Stašaitis, Dorchester, 
Ma., T. Torosky, Glen Bur- 
nie, Md., M. Yurech, Chica-

’go, IU.

Po $5.00

V. Selivoncikas, Dorches
ter, Ma., B. Skurskis, Chica-
go. III.. A. Neviera. Brain
tree, Ma., J. Špakevičius, 
Westwood, Ma., V. Klemka, 
Arlington, Ma., A. Povylai- 
tienė, Phila., Pa., E. Kenne-

AK JAU KRYPSTAME Į SAULĖLYDĮ?
Bostono Hetuvių muzikinių rūpesčių temomis

(Tęsinys)

CHICAGO, ILL.

Ričardo Daunoro koncertas

Vilniaus operos solistas R 
; Daunoras, prieš metus pasi- 

Jeigu solistiniame fronte gazolinu, žinoma!) į Brock- įtraukęs iš Lietuvos į Vaka- 
vis dar šiaip ne taip grumia- i toną iš atokiausių Bostono į rus, koncertavo rugpiūčio j 
masi su bėdomis, tai jau Bos-j kampelių! Tą patį daro Pr. <28 d. Jaunimo centre. Jį pa- 
tono visus chorus ištiko totą-'Šimkus, gyvendamas Quin- j kvietė Pasaulio lietuvių jau- 
linė katastrofa. Jiem visiem į cy, J. Banaitienė iš Stough-,nimo sąjunga.
vienas po kito lyg pagal ko
mandą nutiluš, jame užvieš
patautų nykiausioji tyla, jei 
jos retkarčiais neperskrostų 
paskutinių grupinių mohika

tono ir eilė kitų jau mažės-,' 
nių distancijų ”bėgikų“

Bet tie kilnieji tautinės

ROWLEY, MASS.

Ypatinga Eguonių sukaktis

Ilgametį ai Keleivio 
skaitytojai Sofija ir Kle
mensas Eguoniai rugsėjo 
15 d. minės savo vedybinio 

Į gyvenimo 65 metų sukakti. 
Tai tikrai nepaprastas jubi
liejus.

Klemensas šioje žemėje 
vaikšto jau 92 m., o Sofija 
— 86 m., bet abu tebėra- 
sveiki, pajėgia apsižiūrėti 
savo daržoves ir gėles. Ka

Tai buvo ne eilinis įvykis, 
todėl jau valandą prieš kon- 

meilės, pareigos ir savigar-;cer^^ Jaunimo centro salė
bos imperatyvai, kuriais va-Įbuvo Pnna, kitiems trūko j daugi jie mėgsta skaityti,

nu — Bostono Vyrų Sekste- 'do vau j asi šie pasiryžėliai, ar!v^e^t» teko naudotis korido- tai a? jiems pasiunčiau rO'~ MTV !• 1 •//
to (vad. komp. J. Gaidelis) ir dar daug tebeturi realaus jriais- 
tik šiemet pragydusio Etno-'svorio lietuviškoje masėje, j 
grafinio Ansamblio (vad. G. kada iš jos pareikalaujamai, .
Kupčinskienės) — dainos J veiksmingo patriotizmo? Be-jdnngomis ovaclJomis- om? 
Bet šie dainos vienetai savoje, vienokiu ar kitokiu atsa- 9°nun^ant °fnP' J11
specifinės paskirties ir struk-'kymu į šį gyvybiniį mum; aPJ^. U1’. S<\. , °nce i
tūros prigimtimi jokiu būdu, klausimą sprendžiama ne tik Pra. *a .ias inomis,
žinoma, negali "meninio“; Kazimiero choro, bet ir Lais- kurios lyriškai s am jo, nu- 
choro atstoti.

Ir gal tik pati mielaširdin- 
goji Apvaizda jau taip ste

Solistas buvo sutiktas au

vės Varpo radijo valandos, keldamos kalusytojus į tėvy 
Lituanistinės mokyklos irki-™* P° pertraukos
tų svarbių mūsų kultūriniu isollstas Padainavo klasiki-

maną '’Erelių kuorai“.
Sveikinu S. ir K. Eguonius 

ir linkiu jiems dar ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Mary C. Budd

PS. Ir mes prie tų linkė
jimų nuoširdžiai prisideda
me.

Keleivio red.

gOjl ripVdlZCId JdU taip SVC- VL£ 0Vdlwit| Illliou IVUlllll 1T1111 ; . - į _ •>
buklingai surėdė, kad Bosto-tvirtovių išlikimo problema... P1US ; h<>veno, • u- Ka tik fflVODlC_ _ .... hnrtn ir* b-ifii miiTilziniiie Iru—I *-*
no nutilusiems chorams pa
vaduoti jo pačioje pašonėje 
1970 m. išaugo vienas visai

dy, Phila., Pa., S. Liepas, So. jų "užvadėlis“. Jau
Boston, Ma., J. Krasinskas,
Worcester, Ma., K. Milaševi
čius, Hamilton, Ont., S. Pe
tružis, Milton, Ma., K. Mar
tinkus, Chicago, III., M. Am- 
butavičienė, So. Boston, Ma., 
E. Čepukas, Cherry Valley,

septinti metai, kai Brocktono 
Sv. Kazimiero par. mišrus

visoje didžiojo Bostono apy
gardoje sėkmingai atlieka.

Savo asketiškai kantraus 
dirigento gabiose rankose jis 
pamažu išsivystė į solidų dai
nos junginį, lygšiol gražiai 
visokiomis progomis repre- 
zentvusį lietuvius Bostono 
viešumoje.

Stebint choro darbą šiame 
periode, negalima buvo atsi
džiaugti jo kaip ant mielių 
kylančiu technikos ir balsų 
susiliedinimo lygiu. Savo 
gausų (apie 60 kūrinių) re- 

V. Ausevičius, Chicago, Ill.,Įpertuarą jis praturtino net

— Ei, tėve, kokį šapą vie- mes seniai pirksime lietuvis-
ton savo pypkės šiandien kas gazietas, lietuviškas 
laikai savo rankoje? knygas o gal dar ir patys

parašysime savo atsimini-
— Tai senoviška zacipul- mus apie visokius nusidavi-

ka,Maiki. [mus ir išmislus senovėje,—
, kaip ganėme kiaules, kaip'

— Kas? [ kepėme ant žarijų lauke
~ „ „. bulves ir nugriebtą gaspa-

, ~~ zacipulka. Ki- vištą, ją aplipdę
k? tu nežinai, kad ciesoriaus mop,U- <kaią> sekmines x r maraus vvinasor
Mkalojaus cesais, ka, lietu- apkai;ydavome karves vai • - M Į Gr“ton’
Stou'aTr“ to- J-verte kaili-
kų tai"vaikai ^.'n'U-S Brighton, Ma.
, ’, upeie besimaudancias mer-drukavotų lementonų litą- • ir dar Mmtus dal 

ras spelmdavo, rodydami ku 0 tada Iietuvybi ir įia. 
jas sau gražiai nudrožtu pa- kražte a nes
galiuku, kun vadindavo za-| mūsy boj$ai darys t pat> k? 
cipulka. ; jr meg darėme.

Po $3.00

A. Tamašauskas, Elmhurst 
N. Y., P. Karalis, Windsor,

Po $2.00

J. Balnionis, Chicago, III.,

Juk ar nereiktų mum stačiai bcrto ir muzikinius kū- 
desperacijon nugrimsti, pa- r*n'us’ b™ operų arijas, ku-| Bastūno maištas, parašė
darius liūdną prielaidą, kad rias solistas atliko vokiškai į Bronys Raila, kieti viršeliai,
su šia pasišventėlių saujele ir itališkai.
jau butų visiškai išsemti visi; „ , , .

• Y. x • Sukėlus audringas ovaci-visiteli Bostone ir jo prie-i.

495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai,

choras, vedamas komp. Ju- i miestyno platumose slypin-AaS’ padainavo prie- j parašė R. Spalis, antroji lai.
, U. .. . L- -- - x- - S do — Anoj pusėj Dunojelio, <ja 597 nd K eti virbeliai,liaus Ga.del,o, M funkcųą(tiej. musų .deabstmes dva- Mane moi.ut. tor. Iietuv.ų .P- - -

į liaudies dainas, ir Gimtinė, 
norvegų liaudies dainą.

sios ištekliai? !
Verčiau tikėkim optimis

tiškiau ir, patys įsijungdami 
į veiksmingų patriotų gretas, i Abu menininkai buvo pa_ 
padarykime visa, kad Kaži- bu isegant po g51ę Pa_ 
miero choras bei kiti mūsų baigai PasauIio ]ietuviu jau. 
kultūriniai bunkeriai dar ii- njmo sajung()s vardu įad5_ 
gus metus išsilaikytų. Toks kos žodį tar5 Emilija PaR._ 
mūsų darbas kartu bus ir re- taitė-Sakadolskienė.

— o. kam jiems tokio ši-’ _ Aš matau, kad
puiio reikėdavo. ,au bent skait\-ti tikrai rei-

— Vaike, knygos
buvo sunkiai gaunamos. Jas

tada *rjnoktb kad Per
kvailai nenukalbėtum. Bet

J. Veich, Largo, Fla., P. Pec- 
kis, Baltimore, Md., V. Žiau- 
gra Roslindale, Ma., A. Wa- 
leyko, Bradford, Ma., A. Ple- 
vokas, Dorchester, Ma., I.

tai reikėjo padalyti daug’Silks, Union City, Ct.,reikėdavo slaptai parnešti , J 
iš Prūsų drauge su arielka, an sciau- 
anyžiaus drouais ir kitomis I _ Nu> tu patg sakydavai,
galybėmis. Taigi jei boisai j kad žmogui mokvtis niekad 
lementorių taukuotais na- ‘ 
gaiš suteptų, kur tu kitą 
greitai gausi. O be to, kai 
žandarai tokią slaptą škūlę 
užklupdavo, tai tėvai kny
gas tuoj paslėpdavo, ir vai
kai žaisdavo zacipulkomis, 
lyg tiktai tam pas Susiedą 
visi susirinkę.

— Bet kokiam reikalui 
šiandien tau prireikė tos za- 
cipulkos?

— Matai, Maiki, mes sao 
krašto lietuvninkai ir že
maičiai iš gazietų žinome, 
kad jauni tėvai čia jau ne
benori savo vaikų leisti į lie
tuviškas škūlės, o ir jų vai
kai, i tas škūlės vedami, 
cžiuojasi. Taigi lietuvybė 
Amerikoje kasmet vis la
biau pritrūksta kvapo ir ga
li visai numirti. Todėl mes, 
pensininkai, susitarėme tą 
žemaitybę ir lietuvybę gel
bėti.

— Na, įdomu, kaip jau 
jūs sugalvojote ją gelbėti, 
kai patys jau stokite eilėje 
prie karsto?

— Mes, Maiki, aną dieną 
net ŠČėslyvos smerties su
saidės susirinkime nutarė
me, kad reikia lietuviškos

nėra vėlu. O mūsų Ščėslvvos

M.
jTrucen, Baltimore, Md., J.
Lubinskas, Montreal, Que., 
J. Masauskas, Welland, Ont., į 
F. Mituza, Bloomfield, Ct.,

lietuviškomis (Jakubėno, 
Šimkaus ir Gaidelio) kanta
tomis. Daugelį savo padary
tos pažangos aspektų Sv. Ka
zimiero par. choras užfiksavo 
savo šį pavasarį išleistoje 
plokštelėje Laša laiko lašai. 
Čia jo sugebėjimų viršūnė 
akivaizdžiausiai atsiskleidžia

alus įrodymas, jog mes savo 
idealizmo dar nesame išsė
mę, jog mūsų dvasia dar ne-Į 
nuseno ir nepritemo.

Tada atūžančios audros iš 
laiko bangų daužomo mūsų 
laivelio į Bostono pakrantę? 
išmes ne krūvas šipulių, bet! 
saujas muzikinių perlų bei 
žemčiūgų lietuvių prasmin
gai egzistencijai šiame pa
svietyje atženklinti.

Kad ir baugiai žvilgčioda
mi į savo dabar kiek apniū
kusią padangę, Bostono lie
tuviai dar tebepuoselėja vil-

J. Kaunas
.^acxacaooeooooooueeoues

1 Negali -— nežadėk, 
pažadėjęs ištesėk.

t et

kaina $500.
Radvila Juodasis, patrio

tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

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

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės • Slavėnienės 
atsiminimai. 447 psl., kaina
kietais viršeliais 
minkštais — $8.00.

$9.00,

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

kontrastais žaidžian-’tį, kad jų dar galutinai neuž-
A. Mikoliūnas,

smerties susaidė nori duoti j Ohio A Retkevičius, Lon- 
gerą pavyzdi boisams ir ju don> Ont v KlabiSi Broclt.

Gailiūnienė,tėvam 5. 
geros s

Mums reikia tiktai 
pensionieriam. ton, Ma. ir P. 

Worcester, Ma.
— Suprantu jūsų ir tavo | 

gerus norus. Bet...

— Kas "bet“?

— Bet geriau būtų, jeigu 
jūs aplankytumėte tas šei
mas, kurios savo vaikų ne
leidžia i lietuviškas mokyk
las ir tėvus paragintumėte, 
negu patys pavėluotai eitu
mėte i mokyklą...

— Tu, Maiki, visus mano 
geras projektus pašondini! 
Tu. turbūt, man pavydi net 
mokslo, kad nebūčiau už 

1 tave gudresnis? Tada —cut 
bai!

— Tėve, nepyk dėl teisy
bės!

— Sakau dar kartą: gut 
bai!..

SENIAI LAUKTA 
ISTORIJA

Jau galima gauti Prano
iškalos ir seniams pensio- ’ Čepėno parašytą Naujųjų 
nieriams, kurie dar nemoka1 laikų Lietuvos istorijos I to- 
lietuviškai skaityti ir rašyti J asą. kieti viršeliai, 543 psl., 
O kai visi išmoksime, tada kaina $15.00.

Po $1.09

A. Saladžius, Montreal,

Cleveland, įčioje J. Gaidelio (B. Braz
džionio žodžiais) kantatoje 
Lietuviškam Žodžiui..

Tokiais gražiais darbais ap
sivainikavus, Kazimiero cho
rui dabar tuo tik džiaugtis ir 
ir kaupti jėgas dar dides
niems žygiams tereikėtų. Tu
rint choro priešakyj komp. J.

Que., S. Reutas, La Šalie, Gaidelį, o taipogi jo kultūri
nio žygiavimo tempui itin 
jautrų dvasios vadą kleboną 
kun. P. Šakalį ir visą būrį 
šviesių, kūrybiškai nusitei
kusių bei pasišventusių rim
tam meniniam darbui cho
ristų,skaisti šio choro ateitis 
turėtų būti dar ilgiems me
tams užtikrinta.

Žinoma, visi lietuviškų
NUSIŽUDĖ DĖL KANALO kultūrinių institucijų išlai-

Que., A. Viliūnas, Australi
ja, Rev. J. Baltrūnas, Espe- 
rence, N.Y., A. Dulkis, New- 
ark, N.J. ir A. Beinaris, Dor
chester, Ma.

Visiems aukotojams nuo- 
ši.dus ačiū.

Administracija

SUTARTIES

Rugsėjo 7 d. JAV ir Pa- 
numos prezidentai iškilmin
gai pasirašė naują Panamos 
kanalo sutartį, pagal kurią

gesusio idealistinio entuzias-• 
mo proveržiai, o ypačiai vi 
sad taip skaisčiai spindėjęs! 
jų muzikos veteranų sietynas 
(J. Gaidelis, J. Kačinskas, 
Iz. Vasyliūnas ir kiti mažės-! 
nieji satelitai), nepabūgdami 
nė sukaktuvinio amžiaus naš
tos slėgimo, su pasiaukojimu! 
savo kultūros daigynui sutar-' 
tinai dirbdami ir vienas kitą 
nuoširdžiai remdami, — dar 
ilgai neleis saulei muzikinia
me jų kolonijos danguje nu
sileisti.

Stasys Liepas

PRAŠO, BET NEGAUNA 

LEIDIMO

JAV Saugumo ir bendra
darbiavimo komisija Wash-kymu besisielojantieji Bos

tono ir jo apylinkių lietuviai ‘ ingtone 1977 rugpiūčio 1 lei- 
taip pat, reikalui esant, visa
dos turėtų ištiesti šiam cho
rui savo pagalbos ranką, pa
tys pasekdami ne žodinio, o

kanalą savo žinioje darįdarbinio patriotizmo pavyz
turės iki 2000 metų JAV, o 
vėliau jis pereis Panamos 
žinion, tik JAV turės teisę 
suugoti jo neutralumą.

Tos sutarties priešininkų 
yra ne tik JAV-se, bet ir 
Panamoje. Panamiečiai no
rėjo jau dabar kanalą gauti 
viriškon savo valdžion. Dėl 
to Panamos žurnalistas 
Aragonas, pmtestųfodamas 

prieš tą sutartį, susidegino.

džiais. O tokio darbinio pa
triotizmo sektinų pavyzdžių 
mes, ačiū Dievui, dar turime 
čia pat ir savo tarpe. Antai, 
jokių patriotinių fanfarų nie
kad nepalydimi, J. Skabeikis, 
St. Augonis ir P. Kaminskas 
jau kelinti metai pavyzdin
gai talkina visiems šio choro 
darbams, kantriai stoiškai 
važinėdami (ir ne valdišku

diny (154 puslapiai) skelbia 
pavardes ir adresus tų asme
nų (daugiausia iš SS), kurie, 
norėdami aplankyti savo šei
mos narius užsienyje, susi
jungti su tenai esančiais gi
minaičiais ar išvykti vedybi
niu tikslu, yra prašę leidimo, 
bet negavo. Tokių asmenų 
sąrašas iš Lietuvos užima 
septynis su puse puslapių. 
Giminaičiai daugiausia gy
vena JAV ir Izraelyje. Iš to 
sąrašo Kęstutis Jokubynas 
jau yra atvykęs pas brolį į 
Kanadą. (Elta)

1977-1978 METŲ 
EKSKURSUOS I LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18—$8.38.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės)
Gruodžio 21 — $ 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) J VILNIŲ 
SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO 

Kaina nuo $640.00 

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu (NEW YORKĘ
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

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

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM
E. Meilus

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

mm
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Vietinės žinios
pozantiškos aukos bus ga
lima apmokėti autobuso ke
lionę bent penkiolikai jau
nuolių.

K.

KALENDORIUS .Church salėje, 66 Marlbor-j 
įough St., estės pianistės Eli-'

Rugsėjo 11d. Sandaros sa- zabeth Cox koncertas, kurįl 
Įėję, Brocktone Martyno rengia N. Anglijos Baltų d-ja.! 
Jankaus šaulių kuopos Tau- 1978 m balandžio 9 d. 3 i

Kartais vyrui malonu tu-' "MERGAITĖ IŠ GETO“ 
rėti pavydulingą žmoną,
nes visuomet girdi ją kai- Paskubėkite įsigyti šitą R. 
bant apie tai. ką ji myli.......  ,

Spalio romaną, nes jo netru-

TYLIAI PALYDĖJOME POETĄ PETRĄ PILKĄ

Žmogus dar visiškai be se, jo žmonos Emilijos, dūk-

tos šventės minėjimas. val. po pietų First & Second i

jokių nuopelnų, o kartais ir 
be jokio talento, ateina i šį 
pasaulį linksmai, iškilmin-

terš Luanos su žentu ir vai-j 
kaitės Lisos suraminimui.

Aukos žygiui

Iki šiol Pabaitiečių žygio 
Washingtoną vietiniam

Seni draugai, puikios Pa\ Bostono komitetui paremti
gai, šampano taurių muzi-i talpos, meniška apl.nka, yra aukoję šie asmenys: 
kcs atltdimas, o nusipelnęs gausi biblioteka, tik... jau ‘ 
ir mum? palikęs net gausų nebėra to tiesaus, mus tarp- 
kultui
bėn

S. Bostono Liet. PilieČRf^h’. 
Juozas Rasys — 50 dol.; salėje LB rengiamoje Tau- 

irini lobi, — Amžiny- dury sutinkančio ir mums j Stasys Lu'ys—15 dol.; Tek-j tos Šventėje bus dr. Jono 
i vyksta visiškai tyliai, į atvirai saivo tiesą kalbančioj lė Bogušienė, Stasys Griežė- Į Basanavičiaus minėjimas.

Rugsėjo 18 d. Maironio Church salėje, 66 Marlbor-1 
parke Shrevvsbury, Mass., 'ough St., smuikininkės Brigi-! 
6-toji Lietuvių Diena. Ren- tos Pumpolytes koncertas,i 
gia LB Bostono apygarda ir kuri rengia N. Anglijos Bal-j 
Worcesterio apylinkė. ; tų d-ja.

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet j Balandžio 9 d. So. Bosto-, 
no Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėje Minkų ra
dijo 44 m. sukaktulvinis kon.

veik nepastebėtas. Ra\yz- 
dž'ui, tautinio atgimimo lai
kotarpio poeto Prano Vai
čaičio karstą lietingą dieną 
tepalydėjo bene tik trys mo. 
terėlės, rašytojo Antano 
Škėmos pelenus palaidojom 
keturiese — žmona, dukra
ir pora draugų...

Poetą Petrą Pilką iš Eve- 
reto Woodlawn koplyčios 
išlydėjo i Amžinąjį poilsį 
ta;p pat ne minios, o tik bū- 
rys art’muių ir buvusių 
bendradarbių. Išlvdėiome 
tvloka?. be jokio dirbtine 
pomirtinio pagraudenimo: 
kernu. Julius Gaidelis var
gonų muzrkos mintim, solis
tas R+a«vs Lienas giesme 
E. Enciklopedijos redakto
rius dr. Juozas Gim’us — 
sumal tu žodžiu ir pasku
tinei žvilgsniu į buvusio LF 
bendradarbio žmogiškai’ 
charakiri i io ne:'kreipt? 
sielos išraišką.

Kultūo’ngas Petro Pilkos 
žentą? Florrv T. Haner taip 
pat šiltu žodžiu apibūdinę 
velioni ir padėkojo visienr 
jo paiydėtC'jams.

G: Iže į So. Bostoną, poete 
bičiuliai dar valandėlę ,k;tf 
pabuvojo velionio namuo-

poeto...

IR IŠ BROCKTONO 

AUTOBUSAS

Ir Brocktone yra susikū

Jurgelevičius, Elena Juciu-« Rugsėjo 25 d. So. Bostono 
j tė, Povilas Plikšnys ir Karo.. Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
'lis Vasiliauskas — po 10 je Stepono Dariaus posto 1 
įdek; Stasys Lieipas — 5 dol. Į moterų vieneto 40 metų su-* 

kakties banketas.
Spalio 9 d. 3 vai. popiet

certas.

HARTFORD, CT.

Miesto majoras klubo

gegužinėjev • — •
Aukos reikalingos bosto

ręs veiklus vietinis komite- niekių kelionei į Washing- g0_ Bostono Lietuvių Pilie
tas Žygio dėl Žmogaus Tei- ,tOn^ suUsrdijuofli, plaka-j čių d-jos trečiojo aukšto sa-'24 d. surengė gegužinę, į ku-i 
šių reikalams. Komitetą su-*’a.1T15 lr. kitokioms vaizdi-į igje Laisvės Varpo rudens rią atsilankė ir Hartfordo 
daro: dr. Petras Bizinkaus-i ?ėms Pramonėms ruoštu bei j koncertas. į majoras George Athanson. O:

Lietuvių klubas rugpiūčio

IŠNUOMOJAMAS

4 kambariu butas So. Bostone.

Teirautis telefonu 268-2696.

IEŠKO GYVENIMO DRAUGO

Lietuvė našlė ieško pagyve
nusio. rimto ir blaivaus gyveni
mo draugo.

Bus atsakyta i kiekvieną rim
tą pasiūlymą.

Laiškus rašyti Keleivio adre
su. pažymint ant voko 'NAŠLEI4

(35)

J kus nebebus. 

Kaina $3.00.

DRAUuiMO AGENTŪRA 5 
Atlieka įvairią rūšių 

draodiirus
Kreipti? senu adresu* |

BRONIS KONTR1M | 
S98 Broadway £

So. Boston, Mass. 02127 |
E TeL A N 8-1761
E *

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.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

viškų knygų pasirinkimas.

KADA IR KAM PADARĖT 

fordo, bet taip pat iš Man-| SAVO TESTAMENTĄ
kas, Aldona Baškauskienė. Ritoms žygio i engimo išlai-,

First & Second Church
Nuoširdžiai dėkojame jau:lgje’ 66 Marlborough Street, chesterio, Nevv Britaino, Wa-| 

j mus parėmusiems ir laukia-

Povilas Jančauskas, Juozas i ^cms padengti. 
Rėmelis. Vytenis Senuta ir!
John Tamošiūnas

Kaip iš Bostono, taip irjme.n 
iš Birocktono vyks specialus įnai pnsidejimo. 
autobusas į Washrngtona. •
Brcckten iškis autobusas iš-J 
vyks iš Westgate Mali nenk-' 
tadieni, ru<«sėio 23 d., 10,

Spalio 16 d. 3 vai. po pietų žmonių buvo ne tik iš Hart-
sa-

Tuo reikalu jums gali pa- J 
dėti teisininko Prano Šulo j 
paruošta, teisėjo Alphonse j 
peržiūrėta, "Sūduvos“ išleis-) 
ta knyga j

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tęs-j 

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi ; 
nistraeijoje. ‘

latvių moterų ansamblio 
Melodija“ koncertas, kurį

terburio, Worcesterio ir ki-, 
tur.

Meninę programą atliko
Spalio 29 d. Balfo Brock-!Jane Hart 8 asmenų baletas. 

Aukos priimamos Kelei-itono skyriaus vakarienė. j Visą laiką grojo geras ukrai-i
Lapkričio 5 d. Lituanistinės ;niečių orkestras, 

mokyklos balius Chateau de' Kad svečiai nealktų, labai i 
ville restorane RandoJphe. j rūpinosi Birutė Šimanskienėj

Jeronimo Kačinsko kuri- su padėjėjomis. Bare vvrai 
nių koncertas Įvyks spalio 
30 d. 3 vai. -popiet Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje. :

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

Lapkričio 12 d. North Ju
nior High (Oak St.) Brock
tone Brocktono jaunimo 
ansamblio "Sūkurys“ pir
masis koncertas.

Lapkričio 26 d. Sandaros
v , . . , , . ............salėje, 30 ' Intervale St..
Keleivi aplanke svečiai isj Brocktone, Martyno Jan-

kolonijos
rengia N. Anglijos Baltų d-ja.

vai. vak. Kelionės kaina} 
vienam' asmeniui — 30 d o1 
Užsakymai i autobusą prii
mami pas komiteto narius 
o taipgi ir Keleivio įstaigoj

Komitetas taip pat užsa
kys papiginta kaina nakvy
nę viešbutyje, bet, žinoma 
toji nakvynės kaina neįeina 
i autobuso kainą.

Su džiaugsmu praneša
ma, kad Sandaros klubą- 
Brocktone savo nariu susi
rinkime paskyrė didelę au-| 
ką — net 500 dol. Iš tos im- <

Žygio Bostono vietinis 

komitetas 

Sandariečių susirinkimas

Sandaros 7 kuopos narių 
susirinkimas bus rugsėjo 18

2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Valdybos vardu

A. Andriulionis

Svečiai iš labai toli

taip pat stropiai patarnavo. 
Rugsėjo 11 d. bus Tėvynės

garsų radijo gegužinė.
J. Bernotas

$3)

JUK NETURITE?
t i

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

Neužmirštamam gimnazijos klasės draugui poetui 

PETRUI PILKAI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 

Emilijai, dukrai L u a n a i ir .'vaikaitei L i s a i 

bei kitiems artimiesiems, kartu skaudžiai liūdėdamos,—

Dr. Genė Stapulionienė 

Dr. Valerija Norvaišienė

‘Melbourne, Australijos Jonė
I ir Petras Mažyliai. Atlydėjo 
['viešnios pusbrolis Jurgis

kaus šaulių kuopos renginys.
Lapkričio 27 d. So. Bos

tono Lietuviu Piliečiu drau-
Gimbutas su dukra Rasa iš; gijos III aukšto salėje Lie

ji Los Angeles, grįžtančia iš 2 f tuvos kariuomenės atkūri- 
jsavaičių lietuvių studentų; ma sukakties minėiimas.
kursų. ! Sausio 8 d. 3 vai. poniet

Į mažojoj Jordan Hali salėje
Mažyliai iš Bostono išskri- į Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 

i do į Los Angeles, kur aplan- j liūnu koncertas.
Ijkys buvusią bostonietę Eleną 1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
I! Gimbutienę. pO pietų First & Second

Debesys ir properšos, ro- i
manas, parašė Petras Mel-jl 
nikas, 292 psl., aplankasj • 
dail. V. O. Virkau, kaina j 
$6.00.

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

Sauja skatikų,

£ 
£ I
g

i
i 
g

... .
ji formuoja skaitytojus apie uasaulinius tr .letuviskuosius 
įvykius, defla aaug ir įdomiu nuotrauką ir atvira: pasisakė 
a-ue visus mūsą visuomeniniu bei kultūrinius klausimus a 
jame rasite įdomią skaitytoją laiškų skyrių, kuriame laukta <4 
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem? 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška*, mūsą iš <y 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei įdėm. v- &

! suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą saj 
1__ lietuvybės ir Lietuvos. S

aAVAU.PMTlS

Nepriklausoma
LIETUVA

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A d r e s a * ■premijuo
tas romanas, parašė Kazys į | 7722 George Street. I-aSalle. P.Q. 1ISP IC4. CANADA;

Almenas ,249 psl., kaina S
5.00. ĮBESESTE £•: S: "•: 1? ’SZ <•: S Si1;

A. A.

inž. ALEKSANDRUI LAPšIUI

mirus, mūsų klubo narei J u z ė i La ps j e n e i, 

sūnui Algiui ir kitiems artimiesiems 'reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Moterą Federacijos Bostono Klubas

ii

1977—1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI į LIETUVĄ

SLA SZ7S/F/£A7f/J/.iS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

'Oooooooooooooooooooooooooooooomoouoovooooooooooo'

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 SAULftS 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 metą 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

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

ūiiLiooonnnrinnTTrr"~~~

BALTIC
TOURS

Lapkričio 13, 20 ir 27...........................................................$640.00
Vasario 5, 12. 19 ir 26...........................................................$669.00
Kovo 5....................... ................................................................$716.00
Kovo 12. 19 ir 26................................................. ............... $746.00
Balandžio 2. 9, 16 ir 23 ...................................................$746.00

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

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

j SPECIALI GRUPINE KELIONE: spalio 9-17 — $826.00. — 1 naktis į 

| Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniu j. 1 naktis Maskvoj.

NAI JIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1,120.00 t

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

( ir 2 naktvs Londone.
L

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road

Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

!

SLA—jau 80 metą carE*i-t» lietuvią visuomenei ir išmokė

jo daugiau tuup SEPTYNIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvią fratemalins crgsaizacija — 

duoda gyvybės apdraud< ir ligoje paš&’pą. kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM AS neieško p»lno, o teikis 

patarnavimus savitarp'rė3 pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaiti iria su puse mttor.o dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairią kiasių reikalingiausias 
apdraudė.* nuo $100.00 iki $16.900.06.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea 

domaent Insurance, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKA1R? ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama. • M * W

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klabą Ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcid»nta- 
Hs apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir ūe plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 

parašysite:

Lithuanian AlHanre •< America
W7 Wsst 30tk Street, Nevr York, N.T. 1«M»1
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Vietines žinios
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

Maloniai kviečiame dalyvauti Tautos šventėje, ku. 
rioje paminėsime ir didžiojo aušrininko Tautos patriarcho

DR. JONO BASANAVIČIAUS
50 metų mirties sukaktį.

MINĖJIMAS - AKADEMIJA

Sveilrifao J. Vizbarai '

Uolus lietuvių spaudo6 
bendradarbis, Bostono ra- 
movėnų pirmininkas Jonas 
Vizbaras atsiuntė iš Virgi
nijos lai: kelj, kuriame tarp 
kitko rašo:

„Sveikinu visą Keleivio 
j štabą. Sako, kad šitoj Chin- 
į coteaųue saloje jūrų pirataiĮ 
j paslėpę 10 dėžių ispanųį 
(aukso, o dabar net stipres- 
! nio gėrimo čia neparduoda“.

įvyks 1977 m. rugsėjo 25 d., sekmadieni, 2;00 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 3-jo aukšto salėje.

PROGRAMA:
• Kalbės dr. Vincas Maciūnas, — svečias iš Philadel

phi jos.
• Koncertinę dali atliks solistė Daiva Mongirdaitė-} 

Richardsonienė, akompanuos pianistas Saulius Cibas. į
• Po programos — kavutė.
Pamaldos už pavergtą Lietuvą bus rugsėjo 18 d., sek-’ 

madieni, 10:15 vai. ryto Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone.

Pamaldose ir minėjime lietuvių organizacijos daly
vauja su vėliavomis.

Minėjimą-Akademiją rengia ir visus kviečia gausiai 
dalyvauti
JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkės valdyba I

Mirė A. Šakenis ;

Pranešame giminėms ir ■ 
pažįstamiems, kad š. m. rug- Į 
piūčio 28 d. Bostone mirė; 
Antanas Šakenis, sulaukęs! 
75 m. amžiaus. !

S
Palaidotas su bažnytinė

mis apeigomis iš Juozapo 
Caspero šermeninės rugsė
jo 1 d. Forest Hills kapinė
se, Roslindale, Ma.

Tebūnie tau, Antanai, am
žinoji ramybė!

A Maleikienė

RATAIS AR SPARNAIS—BET I ŽYGJ!
PabaltieČių žygio Bosto- nijos. Mes raginame tuos 

no vietinis komitetas ragi- lietuvius, nenorinčius vykti 
na, kad žmonės kuo grei- autobusu, paaukoti šią di- 
čiau registruotųsi i autobu- desnę sumą lietuvybės labui 
są, kuris išeis rugsėjo 23 d., ir į žygį atskirsti. Žygio pa- 
9 vai. vak. iš So. Bostono sisekimui reikia minios.
(nuo Uet. Pil. d-jos namų) j d^suSrinktaTVa.
ir sugris .-ugsejo 2o d. yaka i
re Keliones karna-2odo.l.jtįk taj k vigi
(studentams — lo dol. . I • Tf’ , • ,TZ ... . . , _ į prie Lincoln Memonal neKomitetas taip pat parų-1 ,, ,,, , 1 t L - ; vėliau 11:30 vai. rvto sesta-pins naktvynę viešbutyje.) . 9 \ Vakare
Kainos tekios: po 24 dol.' e

..................... ik bus pobūvis, kurio vieta busvisai pmaerame kambary; ,k'e.lbta ^,iau 
po 14 dol., jei kambary po į
du; po 11 dol., jei po tris, ir! ^SUs registracijos reika- 
po 9 dol., jei po keturis. ; ;U5 galima atlikti Keleivio 

Kai kurie asmenys prasi- • ištaigoje
taria, kad jie i Washingto- 
ną važiuotų, bet kad kelionė

ruomenės, o Antanas Mat- nį į N. Kalvarijos kapines, 
joška — So. Bostono Lietu- į Čia gražų žodį tarė inž. Jo- 
vių Piliečių d-jos vardu. ! nas Mikalauskas.

Rugsėjo 7 d. iš Šv. Petro! Po laidotuvių visi buvo 
bažnyčios kelios dešimtys; pakviesti užkandžių į velio- 
automobilių palydėjo velio-: nio namus Dedhame.

DR. LAIMA ANTANAVIČIŪTĖ - ANTHANEY, 

dantų gydytoja,

praneša, Lad atidarė savo kabinetą

2210 Massachusetts Avenue,

Cambridge, Mass. 02140

Priėmimo valandos:

autobusu esanti jiems per 
ilga ir per daug varginanti. 
Sutinkame, kad taip gali 
būti, bet dėl to šiuos asme
nis raginame i Washingto- 
ną skrist?. Kelionė lėktuvu 
trunka tik pusantros valan. 
do§ — ir galima patogiai 
sau išskristi šeštadienio rytą 
ir grįžti vėliau tą parą die
ną ar sekmadieni. Kaina į

Žygio komitetas

Palaidojome inžinierių 

Aleksandrą Lapšį

Labai didelis būrys lietu-, 
vių susirinko rugsėjo 6 d. 
J. Caspero šermeninėje atsi
sveikinti su veikliu tautiečiu 
inž. Aleksandru Lapsiu.

Čia inžinierių s-gos sky
riaus pirm. Bronius Galinis 
pirmasis kalbėjo inžinierių

abu galu tarp 91 ir 114 dol?, vardu. Inž. Jonas Vasvs at- ’ 
priklausomai nuo lėktuvų Ii- sisveikino Lietuvių Bend- ‘

MBTA važiuoti:

Ashmont - Harvard I.ine iki 
Harvard Square, iš ten 
North Cambridge autobusu 

iki Rindge Avenue.

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

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

yra Įsipareigojusi visada teikti aukščiausią vaistų pramonės pa
tarnavimą. todėl visiškai pasitikėkite mūsų receptiniu patarna
vimu. Be to. mes galime ne tik paruošti vaistus pagal jūsų gy
dytojų receptus, bet taip pat pasiūlyti Įsigyti laikrodžių, pini
ginių, brangenybių, kosmetikos. "Receptų specialistai“. Darbo 
valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tei. SW 8-2868

/ra yienintele oficiali Įstai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
•iuntinius tiesiog ii VVorces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai
heme lietuviškai, patarnau
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardicare Co.

Sa-'.nialaa N. 1. ALEKNA 
EAST BBOADtfAT 

fcOUT** BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-414S

Ba&jamia Mcore Daiai 
f opjeroB Siannma

Stiklas Langam*
■ Vla«!da reikmenyn namam 

Reik/oenyji piaicbariama 
YtaoMa daiktai

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

C:
Siuntinių persiuntimo 

Įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Telefonas: A N 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOME T RISTAS

Valandos:
nuo 9 tat ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoriimama 
447 BROADWAY

South Boston, Mi

Darbo valandos:
. kasdien 9-5

Penktadieniais 9t-7 
šeštadieniais uždaryta

!; Vedėja —
Aldona Adomonienė

Ž • 1 i • > i i ' 1
M##*##*###**#*#**##**************

PETER MAKSVYTIS
Carpeater ft Baikim

<9 Church Street 
K. MUtoa,

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

eeaooooooooooooaooeeooooooooGoeoeaeooooaonoooeooeoeg

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, išpildome gydytojų re 

eeptus ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-«0M
Noe S vaL ryte iki 8 rrl išskyrus Šventadienius ir seksi. 

xmooo9ooeoeooooooo9oooocoooooooooo>90ooooooooooooocM

N & T OIL CO.. Inc.
641 E Broadaray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkit*

268-4662

ouryįL
I; n

IR

tSbsnsesevtsiM a-a tsss » # **»»»»»*»*»*#**
South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

j. LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA”. kurios 
metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

i

Atlieku visu* patalams*. i«n»oa- 
to ir projektarimo darbo* U lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal *«“•" 
lavimų. Saukit* viaadoa iki • va
landų vafca*n.

Telefonas 698-8675

«************>»>>eaeeee*<***,,>,>1
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTfi) 

OPTOM 8TRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

jį arrrerrr r f-r-r-----«« *
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NAMAKSY - ZAMMITO

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

Tel. 762-6732

”SAUL£S ŠERMENYS“

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

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina • — 

i $6. Paštu nesiunčiame i

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

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

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

. South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 WmI Broadw«y 
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.. Wed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATSI 
PLOKŠTELE i MINIMŲ PIRMASIS TO.

Keleivio .dmini.tr.djoj. j MAJ „UETUVA BUD0„ 

galima gauti Lietuvos ope- j
ro. miistė, Ekbieto. K-d- ! JAU 'PARDUOTAS, BEI 

lienės Įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—” f AU, 
jų plokštelę. Kaina $6.00. ; LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paltu netMitsčiarae. DIDELIS KIEKIS 480 PSL,

Laisvės Varpas Ii
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS Į;

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

**•*»#•*#***********♦*•**♦**•*#**#**#***•##**<**•#*••**•##***•####*•♦•

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
82 Harrūon Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime vietoje Įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-1 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsi ti
kinsiu. Vedėjas A. Schyrinskl

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas k 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuž^
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2684)068

I




