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IŠ AMERIKIEČIŲ - PAŽADAS,

0 SOVIETAMS - AKIBROKŠTAS

VVashingtono spauda spėja, kad Lincolno mauzolie

jaus papėdėje Susirinko apie 4,000 žmonių, išklausiusių, 

be kita ko, senatoriaus Dole, amerikiečių Belgrado dele-
I

gacijos nario, pažado kelti ne tik žmogaus, bet ir tautų 

apsisprendimo teisių (klausimų busimoj konferencijoj. 

Vėliau grupė žygininkų, gudriai suklaidindama policijų, 

partizaniškai nužygiavo link sovietų ambasados, kur išsi
gandusių jos įnamių akivaizdoje sudegino raudonųjų !

i
vėliavų. I

Bostone tą dieną lijo, bet pabaltiečiai, tiek ir visi kiti Į 
Washingtone rugsėjo 24-to-i Kremliaus engiamieji. J 
ji buvo šilta ir saulėta, kaip > Visa programa buvo nuo į 
ir nuotaikos zyg.nmkų,_it vi-. pra<j2ios iki galo sklandžiai
s°? . suSuzėjusių į pravesta. Publikai busvo pri
pilė didžiulio Lincolno mau- statyti prez Carteri0) unijų 
zoliejaus. jvado George Meany, buv.

Iš Lietuvos pasitraukusių teisininku draugijos sukviestojo trečiojo suvažia
vimo atstovai ir svečiai 1948 m. balan džio 5-4 d. Augsburgo Hochfeldo sto
vykloje. Pirmoje eilėje kairėje pirma sis Juozas Skorubskas. viduryje Vac
lovas Sidzikauskas, toliau dr. Brunonas Kalvaitis (aukščiausias), Antanas 
Kalvaitis, Vytautas Vaitiekūnas, Antanas Sugintas, paskutinis dešinėje — 

Vambutas.
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Po invokacijcs ir trumpos 
Valstybės Departamento pa
reigūne M. H. Schneiderio 
kalbos Į susirinkusius ilgiau 
prabilo iš eilės senatoriai 
Pete V. Domėn ici, Robert J. 
Dole, Howard Metzenbaum, 
Harrison (Jack) Schmitt, 
kongresmanas James J. 
Blanchard ir rusų disidentai 
Andriejus Amalrikas bei 
Povilas Litvinovas.

Didelio publikos pritari
mo susilaukė senatoriaus 
Dole žodžiai, kuriais jis pa
kartotinai pabrėžė, kad, 
kalbant apie žmogaus tei
ses, nevalia pamiršti ir tau
tinių bei valstybinių teisių, 
kurių šiandien kaip tik aki
vaizdžiai stokoja baltiečiai. 
Šia proga pernykštis respub

ambasadoriaus Daniel Pat- 
rick Moynihan, ukrainiečių 
bei žydų organizacijų spe
cialūs sveikinimai .pabaltie

KAIP KAPITALISTAI STIPRINA 

SAVO BUSIMĄJĮ ŽUDIKĄ

Trokšdami sovietų žadamo bilioninio pelno, jie sta

to Sovietų Sąjungai ir Rytų blokui fabrikus, išdavinė}* 

gamybos planus, parduoda naujausius kompiuterius ir 

leidžia KGB "delegacijoms“ pavogti technologijos pa

slaptis ir kol kas tegavo tik 40 bilionų sovietinės skolos 

vekselį, kuris vargu ar bus išpirktas.

Jau seniai Vakarų žurna- bar yra aprūpinta visa so
listai ryškina faktą, kaip vietų armija Rytų Vokieti- 

| naivūs JAV, V’. Europos ir joje ir tobulai paruošta žai- 
J Japonijos politikai ir gobšūs bokalui, galėdama skubiai 
: kapitalistai stiprina Sovietų transportuoti kurą, amuni- 
į Sąjungą — patys veja Lėni- i ciją ir kitus karo reikmenis, 
į no žadėtą virvę, kuria jie i Rusijoje ir Rytų Europoje 
j bus komunistų pakarti. Tar-i šiandien yra jau gausybė 
ipe kitų. labai vaizdingą to ; Vakarų kapitalistų pastaty- 
į sovietų penėj mo apžvalgą ■ įų Įmonių, gaminančių che- 
į pateikia ir komentatorius j nukalus, automobilius ir Į- 
j John Barrcn Reader‘s Di- vaj 'as atsargines dalis, tin- 
j gest žurnalo spal.ų mėn. nr. karnas karo reikalams. Be

likonų kandidatas i vice- leidimo ir bandė nuo žygio'

to, ta gamyba yra VakarųŠtai, sovietai buvo labai i 
susidomėję amerikietiška 
lėktuvų trafiko kontrolės 
sistema, geriausia pasauly
je. Tad Amerikos Raython 
inžinerijos kompanija, tikė

specialistų prižiūrima ir net 
Vakarų kapitalistų finan
suodama.

Nixono ir Fordo administ
racijai susilpninus strategi
nių medžiagų išvežimo 
kontrolę, dabar i Sovietų

Prašo prezidento 
pagalbos

Septyni buvę politin'ai ka
Prancūzijcs socialistai ir iliniai, nebegalėdami pakęs- į damasi sovietu užsakvmu ir 

Įvykius pranešė, o sekančią; komunistai 1972 m. sudarė j ti Sc,-dėtijos gyvenimo, krei-i milieninio pelno, Maskvos 
dieną abiejuose to miesto • bendrą rinkikų platformą į peri Į prez. Carteri ir Leoni- parodoje nubraižė visą tą; Sąjunga ir Rytų bloką piau- 
laikraščiuose tipo nuotrau-!jr tu0 į>ūcĮu laimėjo gana, dą Brežnevą, prašydami kontrolė? planą sienoje, nes a milžini ki kiekiai Įvai
kos su trumpais aprašymais., jaUg atstovų. Kartu eidami,' leisti jiems emigruoti Į JAV. visoje Maskvoje nerado tin-
Jau pačios eisenos metu,j;e t'kėjosi laimėti ir 19781 
mūsų žygninkai savo rit-, metais “parlamento rinki
miškais šūkiais (”Freedom s mus.
for the Baltic States“ ir kt.) i
patraukė didelės masės wa- i Bet komunistai paskuti- _
shinofoniečių dėmėsi. Išna-’niuoju metu pareikalavo tą s tus "gydytas“ psichiatrinė 
sikalbėjimų su pašaliniais; platformą keisti. Pvz., jie i je ligoninėje ir 10 metų ka
buvo matyti, kad nuotaikos i reikalauja, laimėjus rinki-į lintas, mokąs 6 kalbas, bėrimui“ išleidė pusę miliono dargiausia skolon iš 6%,
mūsiškiams beveik visos Į mus, nacionalizuoti apie i tegalėjęs gauti tik pečkurio j doleriu, negavo nė vieno kai JAV pirkėjai moka nuo
buvo palankios. j 1,000 imenp. kel's kartus | dai bą; Ovčinikovas, 48 m., cento svajoto pelno. $''• iki 12'J.

daugiau, negu buvo numa-i atkalėjęs 7 metus; Semeno-. y Europos ir Japo-'
tyla senojoj platformoj. Jie į va s, 38 m., taip pat 10 metų!n:ios fį.mų pagamintais di
li- kairiųjų sudarytoje vy kalintas. Visi jie yra rusai. ■ džinisiais sungvežimiais da- 
riausybėje nori turėti toki <
pat svori, kaip ir socialistai.1 Kiti trys yra lietuviai: ; ... —

‘ I !' I
Turėta daug pasitarimų,, Eomas Giedra, iš Palai), i „ . . , ,

ir pagaliau jie nutraukti. Arjcos - metUg įdėjęs kalėji- ^aplankys 
derybos bebus tęs am os ir~e u- mėginimą nuskrai-U 
kada, dar neaišku. Įdinti lėktuva j Vakarus; Bi- « Žemynus

Dabar abi partijos kalti-1 rutė Pasilienė iš Kauno, 48

o virš galvų skraidė helikop-
čiams. Kalbėtojų bei sveiki- teris-
rimų žodžiai dažnai paly- Tą pati vakarą Washng- 
dėti taikliais ir koordinuo- tono televizijos ir radijo sto
tais pritarimo šūkiais. Vie- tys pakartotinai apie šiuos 
šasis susirinkimas užbaigtas
trijų tautų folkloriniais pa
sirodymais.

Dienos įvykiai tačiau toli 
gražu liaudies šokiais neuž
sibaigė. Oficialiam minėji
mui pasibaigus, apie 200 
jaunesnių ir vyresnių, nešini 
Pabaltijo valstybių ir Ame
rikos vėliavom bei spalvin
gais plakatais leidosi eise
nai Į miesto centrą. Policija 
marguojančius kelis kartus 
Įspėjo, kad jie eisenai neturi

Prancūzų kairieji
nesutaria

Prancūzijos socialistai ir

Toje grupėje yra šie as-
men v;

Repnikovas, 42 m., 2 me-

r ausiu gėrybių, stiprinančių 
kamo popieriaus. Žinoma,' ekonomiją ir tech-
sovietai visa tai puikiai nu- no
sikopijavo ir užsakymus i-i šveicarų banko apskaičia- 
rengimams pagaminti davė vimu. Sovietų S-ga nuc 1972 

: pigesnėm švedu ir italų fir- metų : Vakarų .vra gavusi 
mom. c- Amerikos biznie- apie 40 bdionu dolerių ver- 
riai tam sovietų ”ap:Viet:- tės ekonominės paramos, 

;kolon jf

prezidentus,•••šiuo metu ne 
tik kongreso helsinkinio ko
miteto, beri ir amerikiečių 
delegacijos i Belgrado kon
ferenciją narys Dole oficia
liai pasižadėjo imtis prie
monių, kad Į tos konferen- kad žygiuojama link Lietu 
cijos darbotvarkę būtų Į-į vos pasiuntinybės. Tuo ke-

atkalbinėti, tačiau galų gale 
vis tiek juos praleido. Eise
nos vadovai, saviesiems in
strukcijas duodami tik lie- 
tuviiškai, latviškai ir estiš
kai. policijai pakišo žinią,

Dienos Įvykiuose didžiau
sią vaidmenį vaidino lietu
viai, o jų taipe ypač akty
viai reiškėsi jaunesni ir vy
resni bostoniečiai.'

Vokietija 
tremia disidentus

trauktas ir Pabaltijo valsty
bių laisvo politinio apsi
sprendimo klaus:mas. Tai 
svarbus aukšto amerikiečių

liu ir susikoncentravo poli
cijos pajėgos. Tačiau prie 
Scott Circle sankryžos mū
siškių vadovai staiga davė

pareigūno Įsipareigojimas,: komandą, ir visi žygininkai 
kurio vykdymą teks akylai į bėgte pasileido per gatvę 
stebėti ir stipriai paremti, j sovietų ambasados linkui. 

Iš kitų kalbėjusių didelių Policija, šio manevio visai i
nesitikėjusi, nespėjo bėgan
čiųjų vytis, nes jai kelią už
kirto ir bejudančios maši
nos.

ovacijų susilaukė senato
riaus Scbmitto (i mėnuli nu
žengusio astronauto) pa
reiškimas, kad Pabaltijo 
valstybių okupacija yra di-! Lekiančių žygininkų bū
džiusias žmogaus teisių i rys pasiekė trečią namą nuo , 
pažeid’mas šiandieninėje Į sovietų ambasados, kur jau 
Europoje, ir kengresmano ant visų kampų stovėjo gau- 
Blanchardo šilta ir tiesiogi-įsi policija riaušių malšini- 
nė komunikacija su vis gy-Į^o aprangoje. Neskaitant 
vejančia publika. Blanchar-j vieno kito apsistumdymo ir 
das, pernai nugalėjęs mūsų trijų žygininkų laikino su- 
Algį Zaparacką, su lietu- griebimo, nebuvo fizinio su- 
viais vis vien užmezgė arti- sikirtimo, nesžygininkaine- 
miausią ry-i ir daug kuo tai- siėmė smurto priemonių, o

Paskutiniuoju metu Rytų 
Vokietija suskato tremti Į 
Vakarų Vokietiją nepaklus
nius komunizmui kultūros 
veikėjus ir politinius kali
nius.

Šia proga primintina, kad 
Rytų Vokietijos komunistai 
prekiauja politiniais kali
niais, juos parduodami už 
apie $20.000. Sakoma, kad 
iš to biznio jie jau yra uždir- iitak tuoj suprasta, 
bę milionus.

Sovietams suteikta para
ma yra jau 25% didesnė, 
negu Marshallo plano para
ma Vakarų Europai po II-jo 
pasaulinio karo.

Žadėdamos bil’on’nė? ver
tės bizni. sov:etų delegaci
jos išstudriuoja čia pat nau
jausius JAV technologijos 
išradimus ir, nieko nepirkę, 
bando juos patys pasiga-

kino Žygio rengėjams. Su- 
jaudino susirinkusius ir Lit
vinovas, primindamas, kad 
t’krasis kelias i tautų drau
gystę eina ne per Maskvą, o

tik sudegino sovietinę vė
liavą, sugiedojo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Ameri
kos himnus ir paskui išsi
skirstė. Buvo matyti, kaip

per kovą už žmogaus teises, į sovietų ambasadoje užsda- 
kurios atimtos visiems So
vietų imperijos gyventojam?

re langai, užsitraukė užuo< 
laidos, o pabalęs pareigūnas

ir kurių vieni kitiems pade-į užrakino vartus. Polici jos 
darni siekia tiek rusai, tiek motociklai zyzė kaip musės,

KENNEDIENĖ GAVO 
DAR 20 MILIONŲ

Buvusio prezidento Ken
nedžio našlė Jacųueline, vė
liau ištekėjusi už graikų mi- 
lionieriaus Onassio. paga
liau be teismo susitarė su 
Onassio dukterim Ohristine 
dėl Onassio palikimo
oueline gaus daugiau kaip 
20 milionų dolerių, ir Onas 
šio duktė po šio "atsilygini

JAV prez. Carteris lap-
antra dėl derybų! m., trejus metus kalinta užj kričio 22 d. pradės tolimą minti.

i priklausymą pogrindžiui, ir 11 dienų kelionę, kurioje Žadėdamos pirkti di 
! Aleksas Pasilis, iš Klaipė- • aplankys keturiuose žemy- dž'uosius Amerikos lėktų 
j dos, 27 m., nuteistas kalėti i nuošė astuonias valstybes:
•4 metus už antisovietinę į Venecuelą, Braziliją. Nige- 
į propagandą. ! riją, Indiją. Iraną, Prancū-

i zija, Lenkiją ir Belgiją.
1 Septintasis yra žydas Juri-j Kelionės tikslas sustiprin- 
jus Grimas, iš Maskvos, 42,Įj ryš'us su tomis valstybė- 
m., dvejus metus kalintas!mis.

O dklys's 5 bilionų dole
rių vertės Kama upės kom
binatas. gal'ntis nėr metus 
paganrnti 150,000 triašių 
sunkvežimiu ir apie 250.000

na viena * * inutraukimo. Birža i tą Į vyki 
atsiliepė akcijų pakilimu.

Ginklas satelitams 
naikinti

Kai prieš 20 metų pradė
ta i erdvę le sti įvairūs sate- 

kad jie

vus, sovietų KGB "delegaci
jos krucoščiai apžiūrėjo 
Lockheed. Boeing ir McDon- 

, nei Douglas lėktuvu fabri
kus. gerai susipažino su jų 
gamvbos procesu ir— nieko 

; nepirko...
u z 
da.įgali būti panaudoti ir kari- 

i niams reikalams. Ta'gi tu- 
i rėjo kilti minus, kad reika- 
j lingas ginklas ir nuo tų sate- 
j litų gintis. >
i Sovietų S-ga jau seniai! 
[sumanė toki satelitą naikin-. 
i tuvą štatui ir bandyti. I)a-i 7že’nė
bar tą naują ginklą planuo

ja^')3 ir Pentagonas.
Jis pavestas pagaminti 

Vought bend rovei Dalias 
mieste. Po iporos metų tiki-

antisoviet.nę propagan-

Izraelis priėmė J 41

Genevos planų
Izraelio ministru kab:ne-

Lance paprašė 
atleisti

S|, dvzeliniu motom, vra taip 
bmdzeto .sta gos y«leJU bu-■ pa( nastatvta? „„ jAV fir. 
vo paskyręs savo draugą
bankininką Bertą-Lancę. Jo

pat pa
imu, bendradarbiaujant su 

tas visais balsais prieš vienai "”jv. Europos ir Japonijosministro) suti-i!“*sk-vr,ma? «ikabngas se-!
nato patvirtinimo. Šio ko-

ūkio
1 ko su JAV pasiūlvmu derė-l ..... . . ... . .i . misiją ilgai knaisiojosi l^m-
ti. Geneyoje su jungtine a-)cfe bankjnž> veikloje ra. 
rabų val-tybių delegacija,

mo už tėvo paguodimą“ su imasi toki ginklą turėti. Tai 
savo pamočia nutrauks bet būsiąs lengvai vairuojamas'
kokius ryšius. 

Jacųueline jau
ionierė, o dabar

buvo mi- 
dar dau

giau milionų dolerių pagra
žins jos tuščią gj-venimą.

’i

labai jautru-sovmys, 
mai,
sios medžiag's. taikini su 
naikinsiąs savo atsitrenki
mu.

... . .do ivairiu priekabiu. Lance
Palestmos|?uprato įurėsiąs sunkumų

[einant pareigas, todėl pa-į 
prašė prezidentą, kad ji at-

;i!i-i s'ūlymą priims arabai. Op-

kurioje būtų ir 
arabu atstovai.

Dar nėra ai ku. ar ta pa-

'koncernai. Tos Įmonės yra 
aprūo nto- ir naujausiai 
JAV komoiuteriais.

Stebėtoiams atrodo, kad 
ai k:os ekonominės politi
kos Sovietų S-gos atžvilgiu 
neturi ir prez. Carteris. ku
lis. biznier’ų spaudžiamas, 
taip pat yra Tnkes plėsti

neturėsiąs sprogstamo-} timistai sako. kad 1973 m. Spėjama, kad jis pasiliks i prekvba su sovietais ir net 
-! ne-sirūnina dėl milžiniškonutrauktos Izraelio ir arabų privačiu prezidento patarė- j nesirūpina 

j derybos gali dar šiais me-tju, bus vadinamojo irtu-f sovietų Įsiskolinimo JAV 
‘tais vėl prasidėti. *vės kabineto naiys“. Iaplamai Vakarams.

ir
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„NEKULTŪRINGO STILIAUS 
KLAUSIMU

MUGĖJE SIAUTĖJO MUITININKAI, 
CENZORIAI IR VAGYS

• vo Ketų 
' vajui.

Amerika,, Umg., ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

Lituanistikos seminare y 
ra dėstoma lietuvių kalba ir!

Stilius literatūroje yra labai svarbus rašytojo talen-l Siekdama pasaulyje pakelti savo prestyžą, Sov. Są-j sietuvos irto^a J
to ar jo originalumo ženklas. Toks, kaip ir aukštyn ries- įun«a labai troksta’ kad .‘“‘J?**** būtų raoši.ama k“ šiemet i et toitos 1 „Ufuš *»•«*. Pas "
ta, žemvn lenkta ar j šoną nukrypusi nosis, iš kurios leng- idau«,laa tarptaut.nių rengmių. Nebe kartą j, darė spaud,- : • ; kaitį taip šykštu infor

M. VAUULAITIS

PAMIRŠTAS TIESUSIS KELIAS (III)

Taigi, kodėl pas Naujo- 
maci-

viausiai atpažįstame žmogų ir net ji vertiname.

Ir visi, tur būt, esame girdėję kalbant, kad tas. ar 
anas kurio laikraščio straipsnis yra parašytas „nekultū
ringu stilium”.

Ką tuo norima pasakyti?

Nors rašytojo stilių formuoja daug įvairių elementų, 
bet šiuo priekaištu, matyt, norima pasiskųsti, kad žur
nalistas yra nemandagus, — kad jo žodžiai per aštrūs 
ar per smaili ir per Skaudžiai duria i skaitytojo jautrios} 
sielos minkštimą. O tokius neišsijctų žodžių dūrius ypač 
skaudžiai išgyvena tas, kurs jaučiasi jau pakankamai 
aukštai pasistiebęs visuomenės akyse ar atsisėdęs už gar-

„Romanas lietuviškos vi
suomenės buvo sutiktas su 
dideliu susidomėjimu. Trau
kė jau pats temos naujumas. 
Katalikų vadai romanu ne
buvo patenkinti. Netrukus

mą, kad Maskvoje būtų ruošiama sporto olimpiada, ir pa 
galiau laimėjo — tokia bus ten 1980 m.

Dabar, štai, vilniškis savaitraštis „Literatūra ir menas
(1977.IX.3) džiaugiasi rugsėjo 6-14 d. pirmą kartą Maskvo-j Gal dėl to, kad šišlitera- vysk. J. Staugaitis, J. Gin
ie ruošiamąja tarptautine knygų muge-paroda, kurioje da-j ^7 * n ' tūros isterikas apiamai var- tauto slapyvardžiu, parašė
lyvaus, sako, 151 leidyklų iš daugiau kaip 60 kraštų. Tai 1; imas’ ?iet _ J osios pro- Vytųsi aptariamųjų autorių antitezini romaną „Tiesiu
proga ne tik knygos būsiančios parodytos, bet ir visokie j -r.° A,*’ adresu kritiškesnį žodį pa- keliu,“ kuriame pagal ”A1-
komerciniai sandėriai sudarinėjami. Aišku, tai įvykis, kuris(siųsti? Anaiptol! Naujokai- toriųšešėly“situacijasvaiz-
vertas dėmesio. Deja, vakariečių spauda dėl mugės pažeria i q ", J \. , "J-, , ne ^ik nėra”eiackinm- 1 davo idealų,

- ........... - 1 santvaras, net. jmro’egją kas**, bet ten, kur, jo many

kalbos rašybą,' į°s «»?. ^“Po į?“0 
kultūra — J. Siabga'cto romaną Tiesiu

kas, liet
sintakse ir kultūrą .. u
Vaišnys, S.J., liet. kalbos kell.u ' 
žodyno turtinimą ir liet. kai

:r.

nemaža kritiškų pastabų. , prof. dr M. Gimbutienė, mu. re:kia, J;s lr
Viena didžiausiu Italijos leidyklų, Einaudi, nutarė ne- š'ršlšš, l.1''' gana šiurkttokai prieš plau

.. .v, . . OI OI. (II. Zj. rveKaSluipasinaudoti jai skirtąja vieta. Tuo budu ji reiškia protestą,
kad nebuvo duota viza Įvažiuoti jos redaktoriui prof. Vitto-

bės stalo ir dėl to bet kurio kiemsargio alkūnėmis nelie- į rio Strada, rusų literatūros specialistui ir, be kita ko, komu 
čiamas.

Deja, dėl to „kultūringo stiliaus“ stokos kariais ir 
Keleivis išgirsta pastabų, nors mes tikrai labai vertina
me rimtą ir mandagų pasikalbėjimą su visais mandagiais ; 
savo skaitytojais, — koks jis ir turėtų būti kultūringoje 
visuomenėje. Pavyzdžiui, mes skrupulingai vengiame 
tokio nepagristo kultūringu žmonių pavardžių peckioji- 
mo, koks gana dažnai pastebimas kai kurioje kitoje mū
sų spaudoje:

j nistų partijos nariui. Strada Venecijos universitete dėsto 
rusų literatūrą, o viza užkliuvo, matyt, dėl to, kad tas pro-

i ką paglostyti (ipvz., Ost-
Studentams teko ne tik rauskuS’ škėma!- Mackui’

paskaitų klausyti, bet ir ne- .
mažai raito darbų rašyti, i elIes v5TOSn,««)-

Bogutaitei, neskaitant visos

fesorius yra taip pat ir vadinamosios disidentinės literatū
ros specialistas.

| Knygom
Pats profesorius prisipažįsta, kad jo santykiai su sovie- J nakties, 

tinę valdžia pairo 1968 m., kai Sov. Sąjungos muitininkai 
atėmė iš jo Solženicino laišką, kurį jis vežė italų komunistų 
partijos laikraščiui „L’Unita“, o pastaruoju metu yra sure
dagavęs Einaudi išleistą antologiją „Disentas ir socializ
mas“. Leidyklos savininkas Einaudis atsisakė dalyvauti

pasirengti kultūrinėm vaka- O gal specialiais jo ”at-ronėm, tad jie beveik kiek-' I;> idili>. Judojasi Jasaul6 
vreną vakarą, , aps Jrovę, .iūrgkai

t k -i - 10 i i žiūriskai jam artimi, vadi- thibo ,ki 1-2 vai. na.; kaJuIik aįoriai? 
Darbymete buvo.Nol.į ž!nolha * katarikĮšku.

regima, jaunatviškai entu-i j^taMdu
z'astinga
džianti.

Ir d:džiai paguo , nelaiko rašytojui už nusi- 
{dėjimą (priešingai!), ne- 

Seminaro metu kultūrinių ^tų Salima tviriintS, kad 
• vakarc-niu tari nat surenka J1S atžvilgiu visuomet 

„Poetas A.B. visiškai nieko neišmano apie poeziją.“‘mugės atidaryme, sovietinius biurokratus išvadino melą-! .^7 i;nk<mu ir namo-ibūt^ tendencingai ir aki- 
v;c;uV« giais ir suruošė Venecijoje savo leidinių parodą, kurioje i Į p 'ri' ripviptiJ ,-ašv* I plėriškai gailestingas. Tokį

visą stendą paskyrė prof. Strados darbams. 11,į“'‘t, ‘ū na^kai- - Oridelį nepriklausomos Lie-
tė savo naujosios kūrybos tuvos kataliką kaip Vytau- 
porą išt: ūkų. va’zdž ai pa- ^a Bičiūną Naujokaitis ne

’C.D. yra visiškas diletantas diplomatijoje 
„Vienuolis E.F. yra aiškus komunistų kolaborantas.“
”X.Y. vra savo mąstyme netpataisomai prikvėšęs**. ?
“Apie Ž. postringavimus neverta nė kalbėti.“ ! Einaudi leidyklos knY8U buvo nugabenta į Maskvą, 

j kol dar nebuvo aišku, ar reikės protestuoti ir nedalyvauti 
Dėl „šventosios ramybės“ prie tikrų vardų ir pavar-»mugėje. Iš tų siuntinių cenzoriai tuojau konfiskavo 4 kny- 

džių mes iki šiol vengdavome prisegti net ir tokias kai(Sas» ^arP J U Solženicino Vieną dieną Ivano Denisovičiaus
kieno su kaupu nusipelnytas puošmenas, kaip, pvz.,—„są
moningas visuomenės kiršintojas“, „patriotiniu lietsar
giu prisidengęs okupanto agentas“, „politinis isterikas“, 
„žurnalistinė erkė“, „tautinis fariziejus“...

gyvenime“, kurią Chruščiovas buvo leidęs išspausdinti ■

bų'ojo i saivo (kaip rašytojo) 
džius.. Kita vakara dr.* A.! yįeta Partatyti. Ir kitu kata- 
Klimas rodės kaidrės ir kai-. NauJ0’

pasakojo ap e savo Įgu-

žurnale, M. Bulgakovo 
rinius.

'Apsakymus' . TT ,T . bėjo apie savo kerime i Pie., Jir V. Nekrasovo ku-1 - «™
kaltis dažnai renkasi anks-

turinti tikrą 
pašaukimą, kunigą Saulių. 
Objektyvi kritika sutiko 
Putino romaną palankiai. 
Dabar kritika pripažįsta, 
kad Putinas „Altorių šešė
ly“ romanu lietuvių litera
tūroje suvaidino epochinį 
vaidmenį, kad jis pradėjo 
naują kelią mūsų romano 
istorijoje, nes mūsų senes
nioji beletristika daugiau

sia tarnavo tautinės sąmo
nės žadinimui arba vaizda
vo nesudėtingą kaimo žmo
nių psichologiją, kita dalis 
pasinėrė i tuščiavidurius 
formos bandomus. Putinas, 
duodamas sudėtingą psriho- 
loginį inteligento charakte
rį ir paprasta natūralia for
ma • sukurdamas plataus 
masto veikalą, išvedė mūsų 
literatūrą iš siauro liaudiš
kumo ir formalistinio klai- 
džiormo. Tai buvo labai 
svarbus posūkis lietuviško

Nukentėjo nuo cenzorių ne tik Italijos, bet ir JAV,! į-

1X x<3.. trppia i romano raidoje, turėjęs ska.tu Ameriką. Dr. M. Gimbu-1 natyvą, 3būtent, iškelti! kančios įtakos daugeliui 
tiene itin įdomiai pasneke- . , qtinrias’"as tiek silnna- * vė^snių romanų. Ir dabar 
jo apie senąją Europos kul- ^'Altorių šešėly“ dar tebelai-

Ir štai, net dėl peipūsto mandagumo ir atsargumo iki 
šiol savo žodžiu vis nepataikėme į „gerą toną“... Net gaila. 
„Stilius nekultūringas“...

Britanijos ir V. Vokietijos leidyklos. Protestai padėjo tik turą. euzistavusri 8000-4000, sias nagrinėjamojo' objekto 
puses.m. prieš indoeurcplečių at I

Jei tad Naujokaitis pasi- 
El. Bradūnaitė gilinosi į liet.; rinko visiškai neprasitarti 
liaudies dainas, pati dailiai apie Staugaičio veikalo ko

tiek, kad kai kurios konfiskuotosios knygos buvo grąžintos. 1 iępjmą ton pačion Europon.
, O kai kurios, matyt, reikalingos sovietinėms Įstaigoms, ku-: ’
i riose tokie leidiniai laikomi užrakintose spintose ir duodami 

Ir aiškėja, kad dabartinėje pakilių tautiečių draugi- iPasinaudoti «k patikimiesiems.

koma? geriausiu psichologi
niu romanu lietuviu litera
tūroje“.

Tai ir viskas, ka mums

joje mums yra sunku nesusvyravus išsilaikyti ir Liudovi 
ko XIV epochos ar puošnaus rokoko stiliaus aukštumoje. 
Mums kažkodėl vis dar nepasisekė sklandžiai parašyti:

į da'navo ir i-- magnetofono kybę, priežasties tenka ieš- j Naujokmtis pasaKo apie Pu
, tino romano reikšmę (iš
skyrus tolimesnes pastabas, 
kad .„Altorių šešėly“ išvers-

įuostel'ų pademonstravo koti kur kas giliau. Ją, gal 
Pensylvanijos moterų pa. f būt, atrasime, kai turėsime 
dariucta^ senas:as liet. liau-. prieš akis visa tai, kas Nau- .
dies dainas. St Santvaro' jokalčio aplamai apie puti-į ta ■ kelet3 kalbų ir

i;»t Iv. niškoio romano reikšme ir kad . ® ?auP honorarą ra-

Amerikiečiai, va, bent kol kas, neatgavo universiteti
nių leidinių apie slaptosios policijos veiklą Lenino laikų 
Rusijoje, apie Kinijos-Sov. Sąjungos konfliktą ir Amerikos 
plakatų meną. Negrąžintos ir G. Orwellio „Gyvulių ūkis“ 
ir ”1984“, bet Į tas specialias spintas dėti gal jos ir neberei
kalingos, nes tų knygų tiek jau milijonų prispausdinta i • nedaug’

. . įvairiomis pasaulio kalbomis, kad sovietinės propagandos > Barzdų,kas, sutelkęs krū- 1
pūčiais, tuo lem:amai prisidėdama prie Lietuvos vadav!- peikalui Maskva pakankamai jų yra prisikrovusi. j von visus seminaro daly-!
jno, o jos pagamintą lietuvišką dešrą su česnakais vai-1 ‘ j vius, pastatė folklorinę j
gydama, pikniko publika verkte išverkė visą per metusi iš vokiečių muitininkai nusavino ir įrištus „Der Spie-, ’operą“ A istą Šiurpą. Vie-
sieloje susikaupusį tėvynės ilgesį.“ igel“ žurnalo komplektus. ną kitą vakaronę naiS mžru^ už LBK^Kru šiek tiek pakementuoia ir

J patys seminaro studentai.. jo kompoziciją bei stilių, o,
be to, pasiremdama? vienu 
paties Putino pasriakymu, 

utobrigrafi- 
čia yra ne 

toks gausus“. Tačiau pats 
romano poveikio bei svar

bos aptarimas, kurį visą pa
citavome, yra sausas ir 
plokščias, be ak’V aizdaus 
demesio ar susižavėjimo 
putiniškąja preblemarika. 
Atrodo, kad Naujoka’tls 
pabijojo į ta problematiką 
gilintis, nes katalikiškosios

(pradėjo veikti knygų vagys. Vien britų Pengvinų leidykla įas? žodynus, gramatikas irjIn Defence of Human Rights,į pasaulėžvalgos požiūriu ii
Tie, kurie vakare visą valandą kietai klūpoja pote- ( pirmąją dieną dėl jų neteko 32 knygų. Tačiau leidėjai į tuos kt.’ mokslo be? grožinė? Ii- tlkrai ^rckai on?- Ak’ kad

: . _ , - . joimo rvuairKos nuaijimas mūSŲ literatūros istorikas
būtu buvęs didelės, tvirtos 
širdies ir drąsaus, agresy-

„Mūsų šiandien vienintelės patriotinės organizacijos 
Pono pirmininko X kilnioji Ponia Y mūsų renginiui tei
kėsi iškepti dieviško skonio pampučkas ir kugelį su spir-

klausytojai surengė liet. ly
rikos skaitymo vakara o St. poveikį parašyta. O to labai

^2 Kaip žinome, Nijolė Sadū-

šytojas galėjo Kačerginėje 
pasistatyti vasarinį name
lį“). Tiesa, literatūros isto
rikas pr'eš tai dar gana de
taliai atpasakoja romano 
turinį, aptaria jo veikėjus,

Ruošdamosios mugei, leidyklos prisispausdino dailių 
katalogų. Bet britų Oxfordo universiteto leidykla neteko 
100 katalogų, nes juose yra įrsęyta, kad bus išleista knyga 
„Levo Trockio politinės mintys .JOfiathan'Capė leidyklos

.. . . • x • • • 1 x- • • - v x --i • • (katalogai konfiskuoti, nes juose minimas rusų disidentaspavvzdingi patriotai ir rinktiniai musų lietuviškosios šie- „ A ? ... . .. .... . ., ., .. ...rašytojas Vladimiras Vomovicius (ta leidykla ruošiasi iš
loš skaidnntojai. L . . . „T . , « , , ,| leisti jo satyrą Ivankiada ). Andre Deutsch neteko katalo- 
; Tie kurie apipylę benzinu, degina savo kieme kiek-nes iuose yra Įrašytas emigrantų leidžiamasis žurnalas 
vieną iš okup. Lietuvos gauta knyga, nes tai — mirtinas "Kontinentas“ ir veikalas apie Ukrainą, kurį parašė jau 
-dvasios nuodas " Vakaruose gyvenąs dr. Michailas Stemas.

O kai mugė buvo atidaryta, knygas išstačiusioms vaka-

Dėl to mes visiškai nesistebime, jeigu atsiranda ir 
Keleivio „nekultūringo stiliaus“ priešdninkų ir kritikų, 
kurie jau visu kūnu suvirpa, paskaitę vos pinnąjj mūsų 
ęakinį. O jie daugiausia— patys dorovingiausieji žmonės, Į

* x -x r- • x - • • 1 nikos dauginimų ir platiniAtseit, Conesu? vietovėj n:e. ’ - -- K; mą 3. metams laisvės atėmi 
mu. atliekant bausmę griež- ikam la'kc neeikvota.

j J1IU, tiLJJvnuii, j VO-i . . , , ,
Lituanistikos seminarą j to režimo lagery, o, bausmę J 7 p'a<1

šiemet valdė dvi jaunos mo- į atlikus, 3 metams apgyven-i........................
terys — Rūta Nainytė-Su- į dįn3ma nurodytoje tremties
šinskienė ir Emili ja Pakštai- j ''imtoje, 
tė • Sakadolskienė. Pirmoji i
rūpinosi semriaro adm'nist. į 200,000,000 fftitd Lithua-

raciniais reikalais, c antro-' nia, by Algirdas Gustaitis, 
ii, talkinama J. Varinio, S. i antra laida, 16 psl., išJedo 
J., ir drš Z. Rekašiaus, iš (Lietuviu Dienos (436 Sun

riaudami už grįžimą į „tikrą“ kelią to kreivaminčio, kurį' naujus nuostolius žiūrį šaltokai. Girdi, garsiose Frankfurto i teratūros knygas. Fm. Pak-! JAV k konfereneiioie 
jau iš ryto buvo rūpestingai nuo galvos iki kojų perplovę * knygų mugėse taip pat sunku apsiginti nuo vagių. ; taitė-Sakadriskienė turėjo ;94 ncl TV maunama vaitui’

Savo švento liežuvio pamazgomis. K. B.

; Tie, kurie iš prigimties yra tokie doro-vingi ir kuk
lūs, kad, ilgą amžių pragyvenę su kaimyno žmona, jos 
seserimi ir tos sesers jaunesniąja drauge, dar niekad nėra i 
savo kalboje pavartoję žodžių „peleistuvis“, „impotenci 
ja“, „dvasinis eunuchas“ ar net vulgariausiojo—"kelnės* 
ir lipa į vonią maudytis su ilgais marškiniais, idant pa
tys nematytų savo kūno griešnųjų dalių . • pasaulio lietuviu jauni.į vakarius nuo Rochesterio,

m . x-i i v • - v i n.- • x-r sąjungos Ryšių centras,, N.Y.). I seminarą užsirašėTai .k kel. pavyzdžiai mūzų nekultūringo stil.aus ųmetu yra^ir 29 stadentės ir

Darbymete lituanistikos
seminare

priešininkų, kuriuos mes nuoširdžiausiai atsiprašome.

Ir pasižadame: stengsimės pasitaisyti, nors tai ir
labai sunku.

T TI

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Rūta Mainytė • Sušinskienė,1 studentai. Deja, nė vieno 
š. m. rugpiūčio 15-26 d. su-J studento nebuvo iš Bostono, 
rengė jau ketvirtą lituanis-! New Yorko ir kt. Atlanto
tikos seminarą. Pirmasis pakraščio vietovių, kur aka- 
buvo surengtas 1974 Biau-1 deminio jaunimo dar yra 
raonteo skautų stovykloj, o • apstoka. Tuo tarpu iš toli

turėti dai:? idealistinių nusi
teikimu, tokia naštą ant sa
vo pečių užsikraudama.

Taigi, kain regim, litua- ' 
nistikos seminaras, remia-j 
mas PLB varilybos. jau nu
sipelnė daug didesnio ir 
jautresnio mūsų spaudos ir 
visuomenės dėmesio.

(kr.)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Teismas biržely, tikro vi-

į24 psl. Ji gaunama veltui: 
Lithuanian Catholic Reli- 

Aid, 351 Highland
vau? intelekto žmogus, ko
kiu katalikuose iuk netrokš
ta! Tada ir anie Putiną 
Naujokaiti skaitvti būtu bu
vę ffal būt ne mažiau, negu 
pasiskaitvti Girn.ro apie, 
pvz., prancūzų autorius.

Nuslydęs Putine dramos 
paviršiumi, nenuostabu, kad 
ir Staugaičio romaną Nau
jokaitis paleido iš rankų 
lyg kokį karštą daiktą. Skai- 

Sovietų S-gos delegacijos {tytojui nuostolis, kad Nau

! gious
įBlvd., Brooklyn, N. Y. 11207.

NEW YORK, N.Y.

Ukrainiečių demonaRracija

Rugsėjo 18 d. miesto 
centre buvo tradicinis uk- 

i rain iečių susirinkimas. Jam 
; pasibaigus, apie 2,000 stu- 
, dentų mėgino žygiuoti prie j

jokaitį kaustė baimė nertis 
i žmogiškojo pergyvenimo 
gelmes — net ir tik iki tokio 
taško, kad pasakytų, ko ver
tas tas ar anas bandymas

'Jungtinėse Tautose protesto 
nė novelė, parašė Jurgis (prieš Ukrainos pavergimą 
Gliaudą, 35 psl., mecenatas! pareikšti, bet policija pasto- 
prel. Jonas Kučingis, spaus-! jo jiems kelią.

šiemetinis Conesus vietovėj, I mos Kalifornijos atvyko net ! dino Lietuvių Dienos, kaina; Grumtynėse su policija
New Yorko valstybėj (auto.I 7 studentai, o Birutė Ma-' nepažymėta. Turinys—apie j nukentėjo policininkų ir deJ užgriebti žmogiškąją tikro- 
mobiliu valanda kelio į piet- J čanskienė seminare atstovą- Nijolės Sadūnaitės teismą, i monstrantų. vę.

Girn.ro
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DETROITO NAUJIENOS

Keletas žodžių apie Alfonsą Žiedą

Lietuvo«s pasu, nesu Ameri- j 
kos pilietis. Į Vakarų Euro
pą dar labai norėčiau... Kad1

Tautos žventės minėjimas

Rugsėjo Aštuntosios įni

kai grakščiai, lygiuodamas, 
su šypsena veiduose. Tuo 
taupu mūsų šilainei pakri-

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

tik man tą koją daktarai su.i nėjimą surengė LB Detroito kus ir persiorganizuojant, 
tvarkytų... Liepos 6 — rug-! apylinkės valdyba sugsėjo 
piūčio 20. Kiek gi tau Al-JU d. Dievo Apvaizdos pa- 

lrapijcs kultūros centre.

Kanados lietuvaičių dalyva
vimas buvo ypač šiltai su
tiktas.

Kai artėjo prie Uetuviųj Iškitaes pradėjo apyjin- jo^ė'd^šimuL bTv’o X 

Enciklopedijos paskutmio i kainos aukos Liet. Bend-
ruomenės reikalams. Su
rinkta apie 900 dolerių. Tai 
mažoka, palyginus su auko
mis Altai Vasario 16 minė
jimuose. Tie, kurie Rugsėjo 
8-sios minėjime nedalyvau
ja, turėtų saivo auką Bend
ruomenei Įteikti kita proga. 

Alfonsas Nakas

RAJONO MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJA

Liepos gale išvykęs ilges-1 davo girdėti ir visi apkurtę 
nių atostogų, rugpiūčio gale' liai. Griausmingas baritono fonsai, beliko? 
sugrįžęs, Alfonso Žiedo jau balsas, rūstus veidas, bet

širdis kupina meilės ir pa
kantos kitaip galvojantiem.

neberadau. Kelerius metus 
kamuotas vėžio ligos, jis už- 

Į geso 1977 m. rugpiūčio 20. 
Nėra tarmės, kuri išsivers-j Žinau, kad jo išėjimas pali- 

be žodžio duona, bet indas,1 ko pašiną širdy ne vienam 
kuriame duona maišoma ir ‘ Detroito lietuviui. Paliko ir 
minkoma, vadinamas labai man
nevienodai. Štai daugiau pa-

LIETUVIŲ KALBOS ATLASAS
(normalaus) tomo, redakto- Juška. Keleto minučių žody

Mūsų žymusis kalbininkas 
Kazimieras Būga kalbą yra 
palyginęs su stebuklingu pa
sakų veidrodžiu, kuriame at
sispindi visas tautos gyveni
mas. Ypač daug vertingų 
duomenų tautos istorijai ir 
dabarčiai pažinti randama 
kiekvienos kalbos tarmėse.

Jau minėtas K. Būga buvo 
ėmęsis sudaryti tarmių tyri
nėjimo programą, bet jo 
mirtis sutrukdė tą darbą. Jo 
naujas etapas pradėtas po 
antrojo pasaulinio karo. Išėjo 
monografijų apie atskiras

plitę jo pavadinimai: duon
kubilis, duonkepe, duonke
pis, minkytuvis, minkytuvė, 
duonminkis, duonmaišis, lo
vys, duonlovys, duonrečkė, 
rėčka, diečka, keptuvė, kubi
las, abrė ir kt.

ŠĮ didelį ir naują darbą pa
rengė Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto kalbininkai 
E. Grinevickienė, A. Jonai-

tarmes, apibendrinančių dar-jtytė, J. Lipskienė, K. Mor-
bų. Tuo pat laiku pradėtas 
ir vieno iš didžiausių kalbi-

kūnas, M. Razmukaitė, B. 
Vanagienė, A. Vidugiris, prie

nis geogrofijinis srities dar- redagavimo ir tobulinimo 
prisidėjo Vilniaus univ. prof. 
Z. Zinkevičius, o pastabomis 
ir patarimais — nemaža kitų*

Su Alfonsu susidurdavau 
bene nuo 1950 ar 1951 metų 
Įvairių organizacijų susirin
kimuose. Priklausė tai ma
žai grupelei visuomeninin
kų, kurie kiekvienoj situaci
joj turi ką pasakyti. Neatsi
menu susirinkimo, kuriame 
Alfonsas nesiprašytų žo
džio ir neprabiltų. Ne pir
mose vietose, o kur nors ga
le salės jis sėdėdavo, bet 
kai prašnekdavo, tai galė-

Lietuviai Gudijoje

bų — ’ 'Lietuvių kalbos atla
so“ rengimas.

Apie 750 fonetikos, morfo
logijos, sintaksės ir žodyno 
klausimų apimanti atlaso 
medžiagos rinkimo progra
ma buvo sudaryta 1950 m. 
Jo autoriai akademikai J. 
Balčikonis, B. Larinas ir fil. 
kand. J. Senkus.

Per du dešimtmečius atla
sui reikalingi duomenys už
rašyti daugiau kaip iš 700 gy
venamųjų vietų. Sukauptą 
atlaso kartoteką sudaro apie 
700,000 kortelių su visų lie
tuvių tarmių ir šnektų lek
sikos, gramatinių ypatybių 
pavyzdžiais.

Jaunystėje policijos vai. 
dininkas, gyvenimo saulė
leidyje palinkęs Į filosofija. 
Eiliniams piliečiams jo kal
bos darėsi sunkiai Įkanda
mos, tarptautiniais žodžiais 
perpintos. Paskutinius kele
rius metus ji matydavome 
Tabor Farmoje ”tarp rašto 
žinovų“. Prieš porą metų iš- j 
ėjo- jo knyga „Mintijančio 
žmogaus žodis“. Ten Al
fonsas Žiedas išdėstė savo 
liberalinį credo ir bando gi
lintis Į micro bei macro pa
saulius.

Už šio gvvenimo ribos 
nieko nesitikėdamas, jis 
stengėsi gyventi kiekvieną 
dieną ir minutę. Prieš bene 
penkerius ar šešerius metus 
nuo vėžio operuotas, logiš
kas ir intelektualus žmogus 
žinojo, kas jo netrukus lau

riai mane paprašė Alfonso 
Žiedo biografėlės. Neatlai•l

jis pnsimme Vytauto Di
džiojo pastangas vainikuo-

džiai ir pakartotinai pra- Į tis Lietuvos karaliumi ir pa
šiau, bet duomenų jis man i aiškino nepaprastą to Įvy- 
nesuteikė. Kokia ironija:jkio reikšmę.
turėjau būti jo biografu, o! .
net pagrindinių gyvenimo' Pragramai vadovavo jau 
faktų graibstausi kitų raš-,■ na visuomenininke Janina

Udrienė. Į sceną buvo Įneš
tos vėliavos. Po kun. Vikto-

kalbininkų.

Plečia Palangos vasarvietę

Dabai* Palanga yra visos 
Sovietijos vasarvietė. Į 
plūsta tūkstančiai vasaroto 
jų iš visų „plačiosios tėvy
nės“ kampų. Todėl numaty
ta vasarvietę išplėsti visu1

Lietuvių Gudijoje yra 
apie 30,000, bet jiems ne
leidžiama turėti jokių lietu-į kia. ’ O vis dėlto bet kokio 
viškų mokyklų.

tuose. Antanas Grinius rug
sėjo 1 Dirvoje skelbia šiuos .,.
duomenis: Alfonsas Žiedas ro Knšaūneviciaus m voką 
gimė 1905 m. balandžio 5;cijos: J. Udrienė publiką 
Garnelių kaime, Utenos ap- i supažindino su minėjimo 
skrity. Mokėsi Utenoje ir'kalbėtoju — aukštu Cleve- 
Kaune. Valstybės tarnauto- j lando miesto pareigūnu 
jas. Pasienio policijos rajo- į Raimundu Kudukiu. 
no viršininkas. Vokietmety-i „ „ j , • 
je - darbo inspektorius. '...R; ”e
šaulys nuo 16-kos metų. Ka. !sk/os •> Didžiojo
riuomenėje - kariūnas as- !a,klS ar kurl klt? Ll®‘uv.0; 
pirantas. Klaipėdos vadavi- lsto“J® tarPsnl> bet 3°-“es 
mo dalyvis. Bolševikų kali-! m“ucl«.ka,bos tema pasi- 
nys. Vietinės rinktinės šta- i "nko Prezidento
bo tarnautojas. Salaspilio'Oarf?rI0 J?“?”0 meJnesl« 

Dau-! ana 1Z^ prezidento

Apibendrinus šią tarminę 
medžiagą, numatoma pa
rengti 4 „Lietuvių kalbos 
atlaso“ tomus, kuriu kiekvie

Rytinio rajono lituanisti
nių mokyklų inspektorius A. 
Masionis /praneša, kad ryti
nio rajono lituanistinių mo
kyklų mokytojų konferenci
ja Įvyks š. m. lapkričio 19 ir 
20 dienomis New Yorke, ir 
prašo visus minėto rajono 
mokyklų mokytojus, ypač 
tuos, kurie p ra ėjusią vasarą 
nedalyvavo Dainavoje mo-

kacetininkas. Gana. Dau-S*“1^1^ kytojų studijų savaitėje, jau
giau nebesigraibstvsiu prie-’fa?adHs nnkimus iri dabar pradėti planuoti ir
blandoje Yra Alfonsą Žie-'kai/p Jle vykdom1’ 0 tik- rengtis Į šią konferenciją.

j invalidumo nerodė nei ki- 
kitiems, nei sau. Kaip tik 
tuo laikotarpiu užbaigė sa
ve veikalą, dar labiau ėmė 
dalvvauti visuomeninėje 
veikloje, kultūriniuose ren
giniuose, pramogose. Šilto
mis vasaros dienomis kartu

I su savo ištikimąia Anele ii 
matvdavome Dainavos pa
plūdimy, vis po tuo pačiu 
medeliu ar Spyglio dirnng- 
nam vandeny.

Paskutinė kovos fazė pra
sidėjo su šių metų /pradžia, i 
Naujos operacijos. Virtinė' 
kobalto teraipijos seansų. Į 
ligoninę. Iš ligoninės. Vėl i 
ligoninę. O jeigu tarp ligo
ninių pagavai ji namie, prie 
telefono, tai girdėjai ir 
griaudžianti baisą, ir planų 
planus. Taip, taip: jis dar 
skris i Floridą „porai mėne
sių atsigauti“. Jis dar ra
šys...

Gegužės 8, po Motinos 
dienos kas sau (paminėjimų, 
Žiedų namuose susirinkome 
būrelis laikraštininkų—LŽS 
Detroito skyriaus nariai. O- 
ficialus metinis susirinki
mas. Alfonsas — skyriaus 
pirmininkas, tad ir šiam su
sirinkimui pirmininkavo. 
Jautriai prisiminė neseniai 
išėjusi Vladą Mingėlą. Atli- 

_ ko pirmininko pranešimą,
tą. Nors aptūpusiems, stale- ■ (jaj pirmininkautum naujai 
liūs dar tik po keturiolika- kadencijai? Ne, ne! Paskui 
penkiolika,. . bet Įraudę — vaišės. Paprastai jos bū- 
skruostai, tiesiai ant žemės na sudėtinės. Anelė Žiedie 
pastatyta alaus butelių pil

Panaši padėtis yra ir da- 
bar vadinamoje Kaliningra- 

. do (Karaliaučiaus) srityje. 
Ten lietuvių yra apie 25,000, 
'bet taip pat nėra nei lietu
viškų mokyklų, nei jokių 
kitų lietuviškų Įstaigų.

d a pažinusių nuo jaunystės.
Yra raštingų jo vienminčių.
Vertėtų platesnę jo biogra-jbuvo pesimistinis. Baigda-

rųjų nevykdomi po rinkimų, j Smulkesnė informacija ir 
Vis dėlto kalbos tonas ne- Į darbotvarkė bus paskelbta

fija paruošti. imas prelegentas siūlė būti

Lietuvos pajūriu — . nuo j Į)ar liūdnesnis faktas, kad 
Klaipėdos iki šventosios. ; ir Latvijoje, kur lietuvių yra

Architektas V Stauskas ' a’>ie 40’000’ irgi nėra nei 
Architektas v. Stauskas . Hetuviatog mokvklos, nei 

jau paruošė planą. Visas kokios ,ietttviškoss kul- 
pajūris padalintas tnms . organizacijos. Ry- 
miestams: Nenngat Klai- oj kai ske..lbia Elta ne_ 
pėdai ir Palangai. | *,ietavi klubo.

- tPalangai tenka Nemirsė-, Taigi apie 100i000 ]ietu.
ta’ Vanagupė, Ku-, vjp ,įk Lietuvos kaimyni.
mgiskiai, Montė ir Šventoji. į niuose kraštuose yra Mask.
Numatyta pastatyti daugia-, vos pasmerkti nutautėjimui, 

įrengti1aukščių viešbučių, jrengu<0 ^ar gymiai daugiau jų pa

. , ■, v . . j-., likti be jokios lietuviško:
^.tatybos darbai jau pradėti j mokykis įr rašvto lietuvis 

- Vanagupes kaime. Čia jau ko žodžio tolimesniuose f 
kyla 12 aukštų žemes ūkio v,etų Sąjungos plotuose, 
darbuotojų namai (750 į
kambarių), sanatorija (250! Ar ne per tyliai ir mes 
vietų). ! čia tą liūdną lietuvių tautos

naikinimo faktą minime?

e' parkų, vandens (baseinų. 1ikH C, • k- lietuviškoj 
apur.s atskirą kalbos sn-. Statybos darbai jau pradėti į ir rašvto lietuv&

t.: leksiką, fonetika, įnorio- Vanagikės kaime. Čia jau ko žodžio tolesniuose So_ 
logiją ir sintaksę. '— —’ * -

Atlasas bus reikšmingas 
ne tiktai daugeliui mūsų kal- 
tyros sričių, bet taip pat duos 
vertingų naujų duomenų ir 
istorikams ir etnografams, 
nemaža
jame ras ir Įvairių baltisti
kos, slavistikos ir apskritai 
indoeuropieiškos problemų 
tyrinėtojai.

Ne mažesnė šio leidinio 
reikšmė ir kalbos praktikai.

Jau baigiamas spausdinti 
to atlaso I tomas. Jame bus 
atskleistas buitinės leksikos 
— giminystės terminų, tro
besių, senoviškų žemės dir
bimo Įrankių, namų apyvo
kos daiktų, drabužių, valgių, 
kai kurių gyvūnų, augalų, 
gamtos reiškinių (iš viso dau
giau kaip 250 objektų) pava
dinimų — įvairavimas tar
mėse.

Pavyzdžiui, vienas iš 120 
tome pateikiamų žemėlapių 
rodo, kad gyvenamasis na
mas vakarinėje ir vidurinėje 
Lietuvos dalyje vadinamas 
troba ar trioba. pietinėje — 
stuba, dideliame šiaurės ry
tų plote — gryčia ar grinčia, 
pačiame rytiniame ir pietry
tiniame lietuvių kalbos ploto 
pakraštyje — pirkia, kai kur 
dar vartojami retesni pava
dinimai butas, gyvenamoji, 

rūmas ir kt

Sukaktuvininkai

svarbios medžiagos^ . Kugpiūčio 25 d. dail. Ka
ziui Šimoniui sukako 90 m., 
ir jis dar vis tebėra kūrybin 
gas.

Sovietinėje kavinėje

„Keli prie kavinės stovin
tys staliukai užimti. Ir, at
rodo, ilgai. Čia, deja, nega
lioja visuomeniniame trans. 

Rugsėjo 3 d. 70 metų su- porte propaguojama taisyk- 
»j- — užleisk vyresniam vie-laukė įžymus 

dramos teatro 
Juozas Miltinis.

Panevėžio
režisierius

Rugsėjo 6 d. tokio pat 
amžiaus sulaukė ir aktorius, 
dailininkas Leonas Katinas, 
o rugsėjo 12 d. i aštuntąją 
dešimti Įžengė grafikas Me 
čys Bulaka.

Minėjo kruvinojo čekisto 
F. Dzeržrtiskib Mikaktj

na dėžė liudija, kad si
• bendrija rimtai pretenduo- 
'ja i „suaugusių“ gretas. O

nė bet kokios paramos atsi
sakė. Viskas buvo paruošta 
jos vienos ir kuo puikiausiai. 
Visiems išsiskirsčius, darĮ suaugusiems nuo jų kalbu r pasilikau su Garliausku ir 

linksta ausys, rausta veidai.. SIižiais p,^.^ p0 konja

Sovietų Sąjungoje plačiai 
minėta visos Sovietų S-gos 
pirmojo čekistų viršininko 
Felikso Dzeržinskio 100-sis 
gimtadienis. (Jis gimė 1877 
m. rugsėjo 11 d.). Apie ta 
„revoliucijos riteri“, kaip ji 
vadina komunistai, plačiau 
parašysime vėliau.

„Kodėl alų parduodate ir 
nepilnamečiams?“ pasipik- 
finom.

„Aš negaliu iš kiekvieno 
reikalauti paso“ — atšovė 
bufetininkė. „Pamėginčiau 
neduoti...“ prisipažino ty
lesniu balsu.

Lietuvos lenkai

Šis argumentas turėjo Įti
kinti. Prisiminėm, kaip per 
visą kelių valandų pasi
vaikščiojimą parke neteko 
sutikti nė vieno uniformuo
to tvarkos saugotojo“.

Paryžiuje leidžiamas len
kų žurnalas „Kultūra“ rašo, 
kad Lietuvoje pagal 1970, 
duomenis lenkų buvo 240/ Taip rašo Vilniuje lei- 
200. Iš jų vien Vilniuje — džiamas „Literatūra ir me- 
arti 70 000 nas“ žurnalas rugsėjo 10 d

ko stiklą, Alfonsas skai 
džiai užtraukė „Ūdrio dai- Į 
ną“. Kas ne kas, bet muzi
kas StasMs Sližys išgertuvė
se savo balso neprofanuoja. 
Ši kartą, mūsų nuostabai, 
Įsijungė ir Stasys...

Paskutini kartą sutikau 
Alfonsą liepos 6 d. Daina
voje, „jo“ medelio pavėsy
je. Dabar jau buvo gerokai 
suliesėjęs ir pavargęs. Skun- J’ 
dėsi paralyžuojama, berods/ 
dešine koja. Užsiminėm a-1 
pie mano kelionę. Tai ir 
Lietuvon, ir Vakarų Euro
pon? Taip. Norėtų ir jis, 
bet Į Lietuvą, sako, nė ne
svajoju nes tebegyvenu

Vienerių metų, o tiksliau vieningiems tarpusavy ir su 
tik kelių mėnesių tarpe Dėt.; kitomis etninėmis grupė- 
roite netekome trijų rašto Į mis. Kvietė budėti ir kelti 
vyrų. Pirma Vladas Mingė- j balsą, kur tik jis reikalin- 
la,^pasku^ Kostas Jurgutis/gas Vieningas mūsų spau.

Žiedas.J (jimgg Washmgtono valdo- 
aiP i vams daro Įtaką.

vėliau ir išsiuntinėta mo
kyklų vedėjams.

CHICAGO, ILL.

Dail. M. Šileikis sulaužė 

abi rankas
o štai ir Alfonsas 
Kaip gi neliūdėti, 
nedejuoti?..

Dailininką Miką Šileikį iš
tiko didelė nelaimė. Jis, tvar- 

Meninę programą atliko., kydamas savo naują butą, 
Winjdsoro tautinių sakių paslydo, krito
samhlis Neris. Kodėl an- ir, band 
sambliu vienetas Vadinasi— koan atsiremti, jas nulaužė. 

Jau galima gauti Prano.nežinau, nes ribojasi tik

SENIAI LAUKTA 
ISTORIJA

Čepėno parašytą Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos I to

taliniais šokiais ir šoka 
tik 8 mergaitės. Tris šokius

Ps^> i (AbrūsėlĮ, Audėjėlę ir Ke- 
kaina 815.00. purinę) jos atliko jaunatviš-

Šv. Kryžiaus ligoninėje 
jam padarė rankų operacijas.

Linkime ligoniui greičiau 
pasveikti.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ
giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias

kelias suteikti jiems džiaugsmo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 1910G. TEL. (215) 925-3455 

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

NEW YORK, N.Y. 10010 /

212 FIFTH AVĖ ROOM 709 

Tel.: (212 ) 685-4537

Atidaryta kasdien nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet

•tone Ved!,™ Avo r sn n rBALTIMORE, .Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
RBOOKLYN, N.Y. 11222. 661 Manhattan Avė. 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė.
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė.
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadovv Avė 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA. Pa. 19123. 1013 N. Marshall St. 
KOCHESTER. N.Y. 14621. 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO. Calif. 94122. 1236 Ninth Avė. 
SEATTLE. W»sh. 98125, 11551 61h Place N.E.
SOUTH RIVER. N.J. 08882, 168 tVhitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y’. 13204. 318 S. Wilbur Avė. 
VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali. W. I^ndis Avė. 
VVORCHESTER Mass. 01604. 82 Harrison St.
WHEAT PJDGE. Colo. 80033. 4330 Quav St.

(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033
(313) 891-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930 
(215) 925-8878 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422 4330

REIKALAUKITE MCSV N AUJO MUITŲ SĄRAMO.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Lietuviu diena
Jau virto tradicija kiek-; paruoštas ir tiksliai išlaikąs 

vienais metais rugsėjo mene- šokių kombinacijos rikiuotę 
si susirinkti aplinkinių kolo- vienetas: gyvas ritmo tem-
nijų lietuviams į gražų Mai 
ronio vardo parką Shrews-

pas, linksmas šokančių šyps- 
nis. Subatėlė, landytinis, ma-

burry prie Worcesterio pasi- lūnas, atliekant vieną po ki-
žmonėti, susitikti senus prie--to, reikalauja iš šokančių
telius, atnaujinti pažintis, pa-j daug patvarumo — bosto-
sigėrėti jaunimu, sportuo-'niškiai tai išlaikė su šypsena,
jančiu parko medžių povėsy-įo publika negailėjo plojimų.
je ir linksmai šokanti suba-i akordeonu grojo
.telę, malūną .ir kitus spal-?v as Mfe„ Worceste.
vingus musų butinius _so-|rio He radi-0 va,andsKa
kius naujoje parko salėje.; ... 
y v. . . j • i VGOOJHS.Na, žinoma, ir pasivaisinti i

darbščių worcesteriečių šei-i Parko salės pirmame auk- 
mininkių prigamintų seno-jšte buvo įrengta mūsų jau- 
sios tėvynės visiems skaniu nosios kartos menininkės G. i 
užkandžių: kugelių, dešrų, jDuobaitės dailės paveikslų1, 
pyragų ir kitų skanėstų. ! paroda, kurioje buvo išsta-

, „ , : ty ta keliolika abstraktinės
Tokia šventę ir šiais metais j ir simbolin& Upybos akva. 

surengė A.L.B-nes Bostono rel& jr aliejini paveiks)ų, 
apygardos vadovybe, ben- sutraukusi TOmaža lank t0.

50-jame gilvvellistu sąskrydyje Anglijoje 1976 metais. Viduryje 
sėdi pasaulio skaučių vadovė Lady Olave Baden-Powell.

Mirė pasaulio skautų 
vadovė

Ką tik gavome
Bastūno maištas, parašė 

Bronys Raila, kieti viršeliai, 
į 495 psl., kieti viršeliai, kai- 
i na $10,
i
i Gatvės berniuko nuotykiai, 
, parašė R. Spalis, antroji lai. 
i da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
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 atsimnff- 
j muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės ■ Slavėnienės 
atsiminimai, 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

draudama su bostoniške apy
linkės valdyba, rugsėjo 18-tą 
dieną.

Worcesterio apylinkės val
dybos pirm. V. Židžiūnas, 
atidarydamas šventę, pasi
džiaugė gausiu tautiečių atsi-

- Maiki pereitą kartą bę, kari ana kaip kvietkasi^,"’^^^”^^!
Zacirkos sal.ūne taip susi- visoje Amerikoj augtų :r|Kanados Hart}or.
sporine- mano frentai, kad žydėtų! Mes ir uz tą tavoj, ’. ....
vos nesusrmuse ir nesudau- kulvaturą kartais po crerką ~ J -
žė viso Zacirkos baro. Aš visi pakeliame! j Kadangi rugsėjo mėn. mi-
tokio savo frentų faito dar, _ nime istorinės Lietuvos val-
nebuvau matęs ir net patsai,: — Kokia jūsų . kultūra?
neba:ges gerti nusipirkto Ar jūs nors kada i tą vadi* 
štofo, išbėgau laukan, kad namąjįą savo "Ščėslyvos 
negausiau krėslu iper galvą.! Smerties susaidę“ pasikvie

tėte kokį išmintingą paskai- signataro dr Jono-7
— O dėl ko jūs taip susi- tininka, ar koki dainininką,j ... !

barete, iki šiol gražiai sugy-;ar bent tautinių mokėjų an-j sukakti tai neržvel/
! šamblį, ai- jus parinkote sa-Į . rties sukaktu tai perzvelg

stybės kūrėjo Vytauto Di
džiojo vainikavimo sukaktį 
ir lietuvių tautinio atgimimo 
patrijarko, Nepriklausomy-

venę?
į vo tarpe aukų gyvybiniams

— Visas saliūnas, Maiki, I lietuvių ir Lietuvos reika- 
susifait’no tik dėl vieno lams, ar jūs organizuotai 
uedo, nes iškilo kveščenas, dalyvavote kokioj nors de- 
dėl ko uodas zyzia? O į tai monstracijoje, ar jūs para- 
negalėjau ir aš atsakyti. sėte bent kokį protestą dėl

Lietuvoje okupanto vvkdo-
— Aš tau pasakysiu, tėve, mu persekiojimu? Nieko! 

kad tai labai būdinga čio- (jr dar kartą — nieko! 
nykščiams lietuviams visuo- j
tinės nesantaikos priešas- — Dabar matau, Maiki, 
tis. Juk beveik tik dėl uodo kad tu apie mūsų susaidę 
zyzalo vertės -problemų ba- taip pat visai niekus tlumo--čiaus, kaip kultūrininko, lie- 
rasi mūsų veikėjai, kariauja eini. O kam mums reikia tų j tuvių tautos žadintojo ir vie- 
tarp savęs organizacijos, F tavo piscrių, spvčininkų.'nintojo, prikėlėjo į nepri-

JM-
Vytauto Eikino iš Brock

tono vadovaujami sportinin
kai žaidė orasviedį, tačiau 
prasidėjęs lietus sutrukdė 
rungtynes.

Rengėju nuomone, šieme
tinė lietuvių diena Worces- 
tery pasisekė.

Birželio 26 d. Bromley tė savo vyriausiai vadovei 
(Anglijoje netoli Lietuvių sveikinimą ir kryžių su įra- 
Sodybos) mirė viso pasaulio šu. O 1965 m. Derbyshire įvy- Prof. Augustino Volde- 
skaučiu vadovė Olave ladv kusioje skautu-čiu vadovu- i maro raštai, 672 psl., kai 
Baden-Powell, sulaukusi 83 vių konferencijoje Anglijos Į na vio.uu.
metų amžiaus. Jos gedi dau- lietuvių skautų-čių vadovai- 
giau kaip 20 milijonų skautų vės: v. s. G. Zinkienė, s. G 
ir skaučių, išsisklaidžiusių O'Brien-Valterytė, v. s. Br. j 292 psl., aplankas
visame pasaulyje (daugiau Zi^us ir v-s-J-M^Jauskas i V* °- Virkau> kama
kaip 100 valstybių). Mirusio- turėjo progą asmeniškai ją

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel-

sios pelenai bus nuvežti į sutikti ir v. s. G. Zinkiene 
Neyri (Keniją), kur yra pa- įteikė jai paruoštą albumą

lankė iš Matulaičio seneliu lai_dotas jos vyras’ skautu. su visais skautiškais ženklais 
___ ... ____ _______ .____ - įkūrėjas R. Baden-Powell. ;įr išeivijoje išleistą skautiš

ką spaudą.
1912 m. ji ištekėjo už gen. i

Roberto Badeno- Powellio ir! m- Gilwillio Parke
nuo to laiko visa širdimi jsi-^O-tajame sąskrydyje pasku- 
traukė į skautiškąjį judėji-:^nl kartą ją matė v. s. Čes- 
mą. 1918 m. ji pasidarė BritųPovas Kiliulis, v. s. Juozas 
imperijos skaučių vadove, o1 Maslauskas, v. s. Bronius 

į 1930 m. viso pasaulio vyriau- jZinkus, v. s. Jakas Alkis ir 
šioji skautė-vadovė. v- s- Steponas Vaitkevičius.

Pažymėtina, kad į ją alsi

namų pirmasiš“3TStronio par
ko steigėjas 93 metų amžiaus 
Petras Alavošius dar tiesus 
ir linksmas.

J. V. Sūduvas.

MASKVOJE IR DABAR 
NERA VAISIŲti šių dviejų didžiųjų mūsų 

tautos vyrų darbams pirm.
V. Židžiūnas pakvietė apy
gardos vicepirm. ”Laisvės 
Varpo“ radijo valandos ve
dėją Petrą Viščinį.

Viščinis savo kondensuo- žengiančios šalies sostinėje 
tame žodyje labai tiksliai n€^ .me^u didžiausias

Komunistų- spaudos taip 
juodai vizduojamoj Ameri
koj ištisus metus parduotu Siekdama apjungti viso*

v. s. J. M.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr, 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
S4, kietais — $6.

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

charekterizavo Vytauto Di
džiojo, kaip politiko ir karo 
vado, o dr. Jono Basanavi-

vės pilnos įvairiausių vaisių: pasaulio jaunimą į vieną dar-j 
ir daržovių, o į komunizmą Įnią ir taikingą šeimyną, visą 

savo gyvenimą praleido, lan
kydama įvairius kraštus ir 
globodama juose Įsikūrusias 
skaučių organizacijas. Su
skaityta. kad ji vra skridusi

šeimininkių galvosūkis — 
kaip gauti šviežių daržovių 
ir vaisau. Prie parduotuvių 
stovi ilgiausios eilės pirkę- (pas pasaulyje išsiblaškiusią 
jų, ir tik dalis jų tegauna, savo ’ šeimyną“ 648 kartus, 
ko nori.

CHICAGOJE ”KELEiVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

neįvykdomi ar nieku paver-i bliaunančių jaučio balsu įklausomą gyvenimą nuopel- Taip yra ne dėl blogo der- Turėjo lady Baden-Powell 
čiami geriausi sumanymai giesm'ninku ir patrepsento-nūs. Šių abiejų didžiųjų mū- liaus. GeležinkeKų stotyse jryšį ir su Lietuvos skautė- 
*- v . i._j---------4........j-------------- --------------ii- kalnai daržovių ir vaisių,—su tautos vyrų atlikti darbaiir užmirštami patys svar 
biatusieji mūšų kultūriniai ir 
visuomeniniai reikalai. Ne
sutardami dėl vieno uodo 
zyzalo, apsispiaudo spaudo
je net geriausi draugai ir 
paskui jau negali įsirikiuoti 
į jokį bendrą dailią.

— Palauk, Maiki, tu čia 
įsikarščiavai, nesustodamas mzacijų 
porini mums pamokslą ir j rankų nekra, nes mes patys Įžiaus vaikučių, aosirėdžiusių 
nori nukreipti mano mislis I žinome, kiek į ia įdėti ir spalvingais tautiniais rūbe- 
i balas! I kiek išimti! Kai reikia ir

kur reikia, mes nesigailim.

jų, kad mes patys viską dar 
geriau patrajinam. Mums 
Zacirka kartajs nulaiko net
visai dvasišką spvčiu, o tada įr nepriklausomo gyvenimo 
patv<? padainuojame Pem
pei; Pempei koudotoji, pa-J Meninę programą pradėjo 
sišokame su savo misiukėm įworcesteriškės Irenos Mar- 
Mamės ir papeš polka, - ir kevičienės paruoštos dvi tan
ko tau dar reikia?.O į mūsvjtinhį šokių grupės: viena mo-

buvo ir bus kelrodžiu ateities nėra vagonų jiems pa
kartoms kovoje dėl laisvės krauti ir atvežti. Pav., vien 

Volgogrado rajone 70,000 
dėžių su pomidorais laukia 
sunkvežimių, bet nesulau-

,mis bei skautais. Pirmą kar
tą Lietuvos skautai ją sutiko 
1933 metais, kai kartu su sa
vo vyru, šeima ir 650 anglui 
skautų-čių aplankė Palango-

, . ., >je suorganizuotą skautų są-i
kia. Aišku, pomidorai supus. jskrydį Ta proga Baden.Po..

"Večerniaja Moskva“ >welliui Palangos burmistras! 
laikraščio korespondentas 'J. Šliupas Įteikė Palangos

k'šeniutai tesru tavo varfo-ikjkiinio amžiaus pašoko tris apžiūrėj0 300 Maskvos par-!Garbės Piliečio diplomą ir!
oidermonai savo.sck.us, antroji 6-8 metų am- duotuvjų jr rado, kad dau-menišką gintaro kūrinį, o

— Aš, tėve, tenoriu tau 
ir tave draugams pasakyti, 
kad jūs visi esate lygūs tam
suoliai, iš kurių tiktai kiek 
gudresnis saliūnininkas 7- 
cirką pelnosi. Jis už jūsų 
pragertus pinigus leidžia 
savo vaikus i mokslus, iš
puošia satvo žmoną, išva
žiuoja žiemą 'pasišildyti i
Floridą, o jūs rūkinatės jo , . a.
karčiamos dūmuose, stripi- <1rauKam «a,es‘ l>aalskmt' 
nėjate atbuli gatvėse, savo
mėlynom nosimi remiate jo 
tavernos sienas, o kartais jis į“ j j 
dar ir nuspiria .jus žiaukčio- 
jančius nuo savo laiptų.

— Žinokis sau, tėve, iei 
nenori klausyti išmnitm 

gu žodžių!

— O kodėl uodas zyzia 
tai irnenasakai! Matyt, irtu 
nežinai!

— Paklausk paties uodo, 
tai tikrai sužinosi ir savo

Jeigu šitaip tu šiandie 
su manimi šneki, tai gut

— Šarap, vaike! Šitokių 
blevyzgų čia man nepasa
kok ir neterliok visos mūsų

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės
kultūmos susaidės! Jeigu Orintaitės parašytas roma- 
mes ir geriame, tai ne už! - ,
tavo pinigus! Be to, mes ir jnas Erelių kuorai, 384 psl., 
gyvatine palaistome lietuvy-1 kaina $8.00.

liais, grupė ypatingai sudo
mino publiką savo savaimin- 
g į šokių kombinacijų atliki
mu taip, kaip jiems atrodė 
g riau ir tuo susilaukė gar
sių publikos plojimų.

Bostono Onos Ivaškienės

guma jų parduodamų dar-lgmonai gyvų geliu puokštę 
žovių jau apipuvę. j

Ir sanitariniu požiūriu 1937 m. Tarptautinis Skau
tes parduotuvės nėra pagir- čių biuras buvo paskelbęs 
tinos. Be to, nusukamas ir varžybas skaučių uniformų 
svoris. kr ženklų piešimo knygelei

Žinovų žodžiais, kasmet!išleisti. Premijų komisijos 
trečdalis daržovių ir įvairių' pirmininkė buvo lady Baden- 
deriiaus pražūna dėl blogoiPowell. Toji komisija pirmą-

fc utinių šokių grupė pasiro transporte ir paskirstymo j ją premiją paskyrė Šiaulių 
dč, kaip drausmingas, gerai netvarkos.

Sveikiname

BRONIS? ir PRANĄ KLEMKVS, ryvenaofhis Oak

Lawn. Hi, ir rugsėjo 30 d. mininčius savo vedybinio 

gyvenimo 45 metu sukaktį, ir linkime jiems dar ilgu, 

laimingą metą.

Aldona ir Pranas Oteonai

skautei Sofijai Arvazaitei.

Tais pačiais 1937 m. lady 
O. Baden-Powell aplankė 
lietuves skautes tarptautinia
me sąskrydyje Olandijoje, 
kur dalyvavo 30.000 skautu. 
Atvykusią vadovę mūsų 
skautės apdovanojo lietuviš
ka priejuoste.

Pagaliau ir išeivijos skau
tės vadovės ir skautai vado
vai turėjo progą ją sutikti, ir 
kol dar nebuvo išsiblaškiu
sios po visą pasaulį, 1948 m. 
Naujųjų Metų proga pasiun-

1977-1978 METŲ

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
DAR YRA VIETŲ SIOSE GRUPĖSE:

Gruodžio 21—$ 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) į VILNIŲ 
SU PAN AMERICAN LĖKTI VAIS Iš NEW YORKO

KAINA NUO $640.00

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais 

Smulkesniu žinią ir registracijos reikalu kreipkitės į:

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

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

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

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

MooooooooaeooooaooaaM^
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeitadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevvsbury, Ma. 01545

Tel. 852-3665 
ne

/

t
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Vietinės žinios
Moterų Klubu Federacijos MIRĖ BALYS LAPINSKAS J l iaus, dabartinio kompozi-' mo armonika. Ji

. . . . į toriaus. Netrukus Lapinskai; Lietuvoje dainų
susirinkimas 1 ----- -1

dainavo' Giliame liūdesy dabar lis
J. entėse, ko velionio žmona Vera, 

u marčia ak-Rugsėjo 19 d. mirė ilgai, pers.kelė gyventi j j urnai-j dalyvavo stovyklų choruose sūnus Darius 
Moterų Klubu Federaci sunkiai Boteslovas ! xą ir nusipirko namus prie bei Norwoodo ir So. Besto- tore Laima, anūkėl's Aras,

• Bostono klubo <varbu? ^-n^’ i^'maus komP°‘! B^iio Pmakalni°- n0 parapijų choruose. ; sesuo Bronė Lietuvoje, se-

ALDONA LABUCKAITĘ PALAIDOJUS

Rugsėjo 5 d. Mass. Gene- kaitė dirbo savo specialy- 
ral ligoninėje mirė Aldona hė$ darbą, paskutiniuoju 
Labuckaitė. Velionė buvo metu Harvardo medicinos 
gimusi Kaune, vaikystę pra. mokykloje tyrimų laborato- 
leidc Žemaitijoje, baigė rijoje, laisvalaikiais mėgo 
Telšių gimnaziją tuo metu, I slidinėti, dviračių keliones, j 
kai rusų tankai perženė Lie- ( žuvauti, domėjosi muzika.Į 
tuvos sieną, studijavo Kau-Įmenu, džiaugėsi gamta 
no universitete mediciną.
Raudonajai armijai antrą 
kartą artinantis i Lietuvą, 
ji su tėvais arkliai traukėsi 
i Vokietija. Pakeliui vokie
čiai tėvą suėmė. įjungė į pa- 
ge'hinius kariuomenės dali

jos Bostono klubo svarbu 
į susirinkimas šaukiamas spa
lio 8 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos posėdžių kambaryje. 
Visos narės kviečiamos atsi
lankyti.

Valdyba

Nepasivėlinkime įsigyti 

bilietą

zitoria^ Dariaus LapinskoI Antrojo pasaulinio karo' y č pažymžt:na, kad šis ,?nos vaikai ir vaikai, 
tėvas. Rugsėjo 22 d. jis pa- metu aitejant bolševikų . meni$koJ g-įjos tėva< nuo. ciaa VVinme, Jeffrie ir Lau- 
laidotas Naujosios Kalvari- frontui, B. Lapinskas gar- š:|<lžjai džiaugėsi ir savo ržL Vis?ems jiems rei-kiame 
jos kapinėse, greta Ispani-‘laį.iu "Balanda-, kuriame ^naus Dariaus menninko nuoširdžiauKą užuojautą, 

jis tada tarnavo, su savo šei- ta{entu> su pasišventimu ir*
ma išsileido pavojmgon ke- me;,]e jeįdo jį ilgom muzikos ? 
honen per Baltijos jurą iv,„....... .g jį

šu žmona Laima ir savo sū- gos ir pavojingos kelionės, 1 mu-1 ,
. • i • u , ziko profesija čia nėra nei!,:i nes upių garlaivis nebuvo

joje eismo nelaimėje žuvu
sios dukters Audronės.

Į laidotuves iš Chicagos
buvo atvykęs sūnus Darius Vakarus. Po

liUmi Al"U. i neS ŪMI u eaiicuvio ucuutv iv- I a--it , . .. į labai praktika,
t ('-or. m- pritaikytas audringos juros . K, . . ’ Baiys Upntdkas yna gi-,! > » į ,nm^.Tik sv.esus

J 1 ° karstai savo sunuLituan'stinės mokyklom męs 1902 m. vasario 16 d.; /__™5Ky _0S Čekiškėje. Tėvui mirus, vos'kal VL< deltu l>as,ake K-b1,°

nei pel 
protas ir 

mvlinti
Šeštadienį, rugsėjo 10 d., tėvų komitetas ragina ne 

delsiant įsigyti jo rengiamo 12-metls berniukas išėjo ; uostą. tėvo širdis išugdė mūsų tau-
• tai ta šiandien toki gvvvbin- <!!• J* _ •• ' >

Fi iedrichsort pabėgėlių sto-gėjų darbas. duonoje pradėjo dirbti ma ...
& v....................,. .... , iin-'otn in o-jirlaivvip ”Ak<?e. vvklą. čia gimė ir dukreleNor.ncius įsigvti bilietą! ?in >tu jo ganau >je anse- . • a j - , -- J noje“. Bedirbdamas pas Ja-! na-Audraue.. . Js.kunrs j

DKAUlfiMO AGENTCRA 

Atlieka įvairią rūšių 
draudmus

Kreiptis senu adreso*

BRONIS KONTRIM
S98 Broadvvay

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

Ib

nius. o brol:s, patekės i ru
su an?r<n:ma no pusantrų 
medi nplai=vės sogrižo i Lie
tuva be+ [no metu buvo nu- 
fp^+aą jo metų Sibiro ka
torgom.

žįstamų, velionė A'dona 
buvo palydėta ir palaidota 
Brocktono Kalvarijos kapi
nėse šalia savo tėvo. miru
sio lygiai prieš 20 metu.

prašo paskambinti Redai j BeairMamas pas^. gimnazijai
Simonaitienei tel. 1—668-< v^10?ls susipažino. b. T
7267 arba

Dėkojame klebonui kun.
Antanui Baltrušūnui, solis- 

viena su motina, k • ir- i * • n v- •- x - ’ tei Violetai Balčiūnienei,
velione tęsė varganas die-. 
nas Vokietijoje,
Prautr-teinej. Bamberge,

Palikusi

Kanau stovyklose, 
susilaukė ir tėvo

komp. Jeronimui Kačinskui, 
gyveno ęarpero laidotuvių namam; 

ir visiems, atėjusiems atsi
sveikinti ir pajudėjusiems
Aldoną į amžino

Po karo 
iš anglų

tel. 472-4956

Yra ir tokių vagių

Valei Čen'ene’'su Vera Mickūnaite, kurią Į tttensee, ir Lapinskai nu-Į 
: 1932 m. spalio 9 d. vedė. js&ėlė į tą žavingą ežero ir 
Į Po poros metų juodu susi- i ''omantiskų miškų apylinkę, 
laukė sūnaus Stasio-Da-i čia galų gale Balys La-

praeitą! *###*****♦*♦*♦*♦#»**♦♦#•*♦♦*♦♦*♦•* • kos savo pamėgtam darbui

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadieniais nuo

Į KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa-į LOO iki 1:30 vai. po pietų. 
_ , _ - dėti teisininko Prano Šulo Į Perduodama vėliausių, pa-

pinskas rado laiko ir nuota:-paruošta, teisėjo Alphonse j saulinių žinių santrauka ir 
peržiūrėta, "Sūduvos“ išleis- > komentarai, muzika, dainos 
ta knyga į b Magdutės pasaka.

Šią programa veda Stepo 
KAIP SUDAROMI nas j, jr Valentina Minkai. 

TESTAMENTAI.

Miltono policija
savaitę suėmė vieną polici-! Į — medžio ir geležies skulp
jos ir du miesto susisiekimo i Piliečių d-jos III aukšto sa-i turai. Iš didesnių jo darbų 
(MBTA) įstaigos tarnauto-; Įėję. j paminėtini dr. J. Basanavi-i

poilsio jus, kurie mėgino iš s-vaigių-j Lapkričio 6 d. So. Bosto-įčiaus ir Martyno Jankaus j 
1 ju gėrimų parduotuvės Mo-1 o Lietuvių Piliečių d-jos portretai, stovyklos koply- j 

čios altorius, geležies skulp 
o banketas ir našlių kara- turą "Lietuva“ ir .gausūs 
enės rinkimai.

nelaisvės, įstojo i Frankfur- vietą.
to universitetą, čia ji su ki-! .... .... - , rrissey bulvare pavogti di-lalėję Sandaros moterų klu
tom <? draugėmis organiza-i Skautininke filisteiė Aldo- rieli kiekį svaigalų, 
vo pirmąją studenčių skau-|na Labuckaitė tuiėjo didelį Policija 2 valandas stebė-:
eiu sk’bi. veb'au išrenkama ; ^y\er\im2 . pasiruošimą n kaip vagys iš tos parduo- 
studenčių p^auč^ų j patirtį. Visi liūdime, jos taip tuvės- susikrovė 326 dėžes
v°<; pirmininke ir ‘ T anksti netekę. ReiškiameIietuviu 
'kautu s-gos tarybos nare.

1949 m. velionė su tėvais 
atjvyko į Brocktoną ir čia 
pradėjo vadovauti skau
tėms, vėliau — Baltijos tun. 
to vyresniųjų skaučių būre-

v x . gėrimų, apie $20,006 ver-
užuojautą Aldonos motinai, „baigė dar-
broliui, gyvenančiam Lietu 
voje, ir visiems giminėms ir, 
draugams.

K. N.

smūtkeliai, vytys bei "Var
go mokyklos“.

Po trumpo gyvenimo Spa-
Lapkričio- 12 d. North Ju- 

nior High (Oak St.) Brock
tone Brocktono jaunimo i kenbergo ir Rensburgo sto-

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

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

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.

vykiose B. Lapinskas §u sei
mą 1950 m. išgeliavo į JAV. 
Apsistojęs Norvvoode, Ma.. 
velionis d>:rbo geležies lie-' 
jykloje, o vėliau, persikėlęs J 
į So. Bostoną, iki ipensijosj 
darbavosi Biltrite Rubber i1 
Co.

ansamblio "Sūkurys“ 
masis koncertas, 

į Lapkričio 19-20 dienomis 
I 666 N. Main St., Brocktone, 

. I LB apylnkės rengiama dail. 
Spalio 9 d. 3 vai. popiet; Česlovo Janušo darbų paro-

bą“, visus suėmė.

KALENDORIUS

Viso pasaulio šventė So Bostono Lietuvių Pilie-į (ia

pir-

kui, dalyvauja stovyklose,! Bostono- Tarptautinis Ins-; ^^įv^Va^^eS' Lapknčio d- Bos 
išrenkama Atlanto rajono 1 titutas lapkričio 16 d. Hynes koncertas.

vadeive, aktyviai veikia a- 
kademiniame skautų saiū- 
dvw, pakepama i skauti-

auditorijoje rengia Aštun- Spalio 16 d. 3 vai. po pietų 
tąją tarptautinę šventę — First & Second Church sa- 
Whole World------. Ceiebration. gg Marlborough Street,

Buvusiose šventėse daly- latviu ansamblio
. . ... T. 7^-7°, \r hetuyla?-‘a;,’-f Melodija“ koncertas, kuri'1-akaronŠ.
-ebene Aldona Lubuc-1tur būt, dalyvaus ir si karts ;rengia N. Anglijos Baitų d.jaJ Sausio

----- —.............................. ......................—................. .  | Spalio 29 d. Balfo Brock-
........ į ^ono 5]^^^ vakarienė.

! laitis, iliustravo V. O. Vir-; Lapkričio .5 d. Lituanistinė;

rinke'

tono Lietuvių Piliečiu drau
gijos III aukoto salėje Lie
tuvos kariuomenės atkūri
mą sukakties minėjimas.

Gruodžio 17 d. Moterų 
Federacijos klubo Kalėdinė

Sunkūs karo meto išgyve
nimai, o ypač dukters Aud-, „ 
ronės tragiška mirtis 19651 
m. Ispanijoje labai palaužė j 
B. Lapinsko sveikatą, ir be- J J 
veik metus jis gydėsi Brain
tree sanatorijoje. Pagijęs ir

b A V A 1 T P 5 T 1 S

Nepriklausoma
LIETUVA

a

M

JUK NETURITE?
j kau, 94 psl., kaina $4.00. j mokyklos balius Chateau de 

Tolimų kraštų miražai,' Adomas Galdikas, 171 di-Į Ville restorane Randolphe.
kuri- 

lapkri-

liais $7.50, kietais — .$8.50. ■ orge tekstas apie A. Galdi-
Apsakymai, Marius Kati- ką ir jo kūrybą anglų kalba, 

liškis, 253 psl., kaina $8.00. į Gera dovana kitataučiui.
Taikos rytas, novelių rin- Kaina $16.00. 

kinys (15 novelių), parašė. "ŽURNALISTIKĄ“ 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai-i "Žurnalistikoje“ rašo 30 
na $4.00, kietais viršeliais—p žymių mūsų spaudos dar- 
$4.65. buotojų. Kaina $6.00.

Miguel Manara, 6 pa-' Lemtingos dienos. Jono 
veikslų misterija, parašė O.' Jaškausko apysaka, kaina 
V. Mila ius, vertė A. Vaičių. $2.50.

Y'OOorooooooooooeuoeeebooeooeoooeooAJOeuooooooeaoocK

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
ALIEJAI S IR SAULfiS APŠILDYMO 

SPECIALISTAI
šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 TeL: 848-6000

mažojoj Jordan Hali salėje 
Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 
liūnu koncertas.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
no pietų First & Second 
Church salėje. 66 Marlbor- i

I, ? išėjęs į pensiją, jis vėl grižo
prie savo pamiltos medžio 
skulptūros, prieš gyvenimo 
pabaigą pradėjęs savo rea
lizmą perkelti į surrealizmo 
idotme.

B. Lapinskas šalia skul;p-

$
B

ji for m uo)a skauytojus apie va-sauflnius Ir lietu visk uosiu.* 
įvykius, defla daug ir įdomiu nuotraukų ir atvira, pasisakt 
anie visus mūsų visuomeniniu’ bei kultūrinius klausimus šy 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame taukia 'A1 
me abipusių paaisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA EIETLVA“ vra dinamiška^ mūsų fck S 

3 eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei ide-u. »» šį 
§ suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą

__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street, LaSalle. P.Q. HSP ICt,

. .12. j - --- -

CANADA|

5Si. ’-il
ough St., estės pianistės Eli- fūros labai mėgo dainuoti.

etuvių rengia N. Anglijos Baltų d-ja. kartais prisitardamas

1977-1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

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

į--------- -------------------------------------------------- -----------------

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

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

SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: spalio 9-17 — $S26.00. — 1 naktis į 

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

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d.. — $1,120.00
j — 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte

i 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 SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą laraayja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau iuūp SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių
□ariama

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinS organizacija — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje paša'po. kun yra 

pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško polnn, o teikia 
patarnavimus savitarp'r.ės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria su puse m Moro doierią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 

apdraudes nuo $100.00 iki $1C.OOO.OC
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — 8a. 

dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijom# ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1ERM 

apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 morea- 
čio metama. I

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klabą ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
Me apdraudos mokestis $£.00 f metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
* kuopų veikėjus, Ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas mf ominei jas, jeigu 
parašysite:

Litkuanlan Afltan-e of America
107 West 30tb Street. Nevr York, N.Y. 10001

I
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Vietines žinios
BUS ĮDOMUS pirmasis 

SUBATVAKARIS

Šio rudens pirmasis Kul
tūrinis subatvakaris bus at
einantį šeštadienį, spalio 1 
d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
S-gos namuose, 484 Fourth 
St., So. Bostone.

Jame bus supažindinama 
su neseniai išėjusia Prano 
Čepėno Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija. Kalbės pats j 
autorius ir Mykolas Drunga.; 
Programai vadovaus Stasys 
Santvaras.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

Pagerbė E. Santtvarienę

Elena Santvarienė John 
Hancock draudimo bendro
vėje jau išdirbo 25 metus. 
Tos sukakties proga lugsėjo 
23 d. Copley Plaza viešbuty 
jai buvo surengtas pagerbi
mas.

Lietuvių darbininkų d-jos 

susirinkimas

Lietuvių darbininkų drau
gijos narių susirinkimas į- 
vyks ateinantį sekmadienį, 
spalio 2 d., 2 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

V. Aluza,
sekretorė

Dosniai aukota

Pranešame, krad visuo
menė — paskiri asmenys ir 
organizacijos— į mūsų pra
šymus Žygiui gražiai atsilie
pė. Kitos savaitės nr. pa
skelbsime pilną sąrašą, au
kojusių Bostono vietiniam 
komitetu: Žygio Į Washing- 
toną reikalui.

Bostono vietinis komitetas

Retėja mūsų eilės ' yra pakviestas dirbti garsio
joje Smithsonian įstaigoje.

Bostono lietuvių kolonija, 
nėra didelė, bet ji dar spar-| Linkime mielai Kondratų 
r' ' retėja. Paskutiniuoju termai gražiai įsikurti šio 

krašto sostinėje ir greitai į- 
sijungti į tenykštį lietuvių 
visuomeninį gyvenimą.

ciai
metu tik per vieną savaitę 
netekome poeto Petro Pil
kos, inž. Aleksandro Lapsio, 
o dar kaimyniniuose mies
teliuose — rašytojo Antano 
Giedriaus, skautininkės Al- 

i donos Labuckaitės ir kt.

Šiomis dienomis iš Bosto
no į Washingtoną išsikėlė 
Skiima ir Ramūnas Kond- 
ratai. Skirma istorijos ma-

Gunoud operos Romeo ir Ju- 
lijaištraukoans: dvi arijos ir 
4 duetai. Visa programa at
liekama lietuvių kalba.

Duetų vakaras

Operos solistų G. Čap- 
kauskienės ir R. Strimaičio
programą Laisvės Varpo 
koncerte spalio 9 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salės tre-

Sol. G. Čapkauskienė —

(visiems plačiai žinoma sa
vo koncertais Kanadoje, 
JAV ir Australijoje, o taip 
pat dalyvavimu Chicagos 
Lietuvių Operos pastaty

muose — Traviatoj, Meilės 
eleksyre ir Romeo ir Julija. 
Pirmą kartą Laisvės Varpo 
koncerte ji pasirodė 1971 j 
m. balandžio 18 d.

pianistas Edmundas Saulius

Cibas, Bostone i Įaugęs -r su
brendęs muzikas, kuris kvie

čiamas akompanuoti ir kito
se kolonijose vykstančiuose 

koncertuose.
P.

SAUJA SKATIKŲ 
IŠPARDUOTA

Draugo leidykla pranešė, 
kai Almeno romanas ”Sau- 
ja skatikų“ jau išparduotas. 
Ar bus leidžiama antra lai
da, dar nežinia.

gistrc- laipsnį yra gavusi čiame aukšte sudaro išimti 
Bostono Universitete, o Ra- naj duetai, daugiausia iš į- 
mūnas istorijos daktaro; vairių operų. Dviejų valan- 
laipsnį Harvardo universi-Į dų numatytoje programoje 
tete. Abu buvo veiklūs jau- , bus įjję dvi arijos iš Gunoud
nimo organizacijose, be to, 
Skirmantė yra mokytojavu 
si Bostono aukš. lituanistu 
nėję mokykloje, o Ramūnas

operos Romeo ir Julija. Vi' 
sa kita programa — tai du
etai: iš G. Verdi operos Tra 
viata, G. Donizetti op. Alei

porą metų buvo Kultūros }£§ eleksyras ir Gunoud op. 
klubo pirmininkas. Juos vi- Romeo ir JuHja. Lietuvius 
sada matydavome koncer-' kompozitorius programoje 
tuose, parodose ir kitokiuo-! atstovauja J. Stankūnas du
se kultūriniuose renginiuo-'
se. Dabar, jų netekę, tikrai 
pajusime didelį nuostolį.

Dr. Ramūnas Kondratas

etų Meilės balsai ir St. Gai
leviČius duetu Paviliojo 
mergužėlę. Antroji progra
mos dalis skirta išimtinai

Solistas R. Strimaitis —

• jaunas lyrinis tenoras, kokio 
i mūsų išeivijoje seniai pasi- 
! gesta. Jis jau spėjo pagar
sėti savo duetais su sol. V. 
Verikaičiu, Chicagos Lietu
vių Operoje jam teko pirmą1

kartą pasirodyti Gunoud op.! 
Romeo ir Julija, kur jam Į 

i buvo patikėta pagrindinė: 
Romeo partija. Sėkmingai Į 
ją , atlikęs, jis įsirikiavo į į 
pirmaeilių mūsų solistų ei-' 
les.

Solistams akompanuos

Visiems mirusiojo PETRO PILKOS bičiuliams ir 

bendradarbiams, atvykusiems j koplyčią jo palydėti, 

solistui S. L i e p u i ir komp. J. Gaideliui, 

attikusiems giesmes, dr. J. Girniui už atsisveiki

nimo žodį ir visiems mus užjautusiems liūdesyje šir
dingai dėkojame —

žmona ir Duktė

THE APOTHECARY
384" ' BR0ADWAY’ S0- BOSTON, TEL. 268-6020 

vaidina svarbu vaidmenį vietos visuomenės nariu sveikatos ap
saugos srityje. Iš tikrųjų mes visą gyvenimą čia tuo verčiamės. 
Mes siūlome personalini ir draugišką patarnavimą, todėl, kai 
gydytojas jūsų šeimai nutars išrašyti receptą, tegul jis paskam
bina mums. Mūsų vaistinės tikslas patenkinti žmonių poreikius, 
o ne tik prekes pardavinėti. Valandos: pirmadieniais — šešta
dieniais nuo 9 vai. rvto iki 8 vai. vakaro.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

iVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-
terio f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Square 
Hardivare Co,

Sa<-junlKas K. J. ALEKNA 
east eroab<vat 

t«UTW BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

j Mccr- Dsisl 
T'opieroa Sisnoms

SUki>* Langsas
Visada reikmenys namaatc 

Reikmenys piaitberiama 
Viankie daiktai

Telefonas: A N 8-2806

\I)r. Jos, J, bonovan 
Dr. J, Pasakarnio

JP8DINIS 
OPTOMETRISl'AS

• Valandos:
j nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

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
' j#*###*******######**#*******#****

PETER MAKSVYTIS
Cameater & BciMer 

<9 Church Street
KMUtea,

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

AtlteKU Y1B111 ■. I I ,-----, --—-—
to ir proiektanmo darbas U iao- 
ko Ir viduje, gyvenamą narna Ir 
biznio pastatų, pagal JUeą reika
lavimą. šaukite visados Dd t VB- 
landu sakam.

Telefonas 698-8675

I X

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
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 PIETOS
a (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.

S

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

**** *-* ** * * **

mooooeoooooooooooeooeoooooosooeoeoaoaoeooooeaag

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją rs 
eeptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jai mik vaistą — eikit | lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Boeengard, B. Beg. Pharm.

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

Telefonai AN 8-60S9

Nae 9 vaL ryto iki 8 vėl v„ išskyrus šventadienius Ir seksą, 
^oooooooooooooooooooooaooooooooeooooooooeooooooooom

4«awe<e w»ee —e—*********
TEL AN 8-2124

Dr, Amelia E, Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM E TRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

,,j >rf frffrr-rr~-------

iaa#ae#e4e***»e<»e***************** ’
NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732• 1
....................... rrrrrrrrjj

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

Laisves Varpas |j
; LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
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N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

"SAULĖS 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 davanoir.c 
Kaina $7.00.

S kambinkite

268-4662
KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina —
?6. Paštu nesiunčiame.

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

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

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATSI
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
i MINIMŲ PIRMASIS TO-
I
IMAS "LIETUVA BUDO*

galima gauti Lietuvos ope-(
ro. Eilioto. Korde-' IŠPARDUOTAS, BET

lienės įdainuotų dainų ir ari-! ANTROJO TOMO—” TAU. 

jų plokštelę. Kaina $6.00. • LIETUVA“ DAR YRA NE-
Paitu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save { svečius 
nr nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsi ti
kinsite. Vedėjas A. Schyrtnski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir ldtua Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
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