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Kudirka prašo popiežių 
gelbėti S. Kovalevą

Kaip žinoma, neseniai) ’ - i r - - ■
Maskvoje buvo suimtas jau-Į,o rz j* i ..
nas mokslininkas Sergejus J m. HUdlTKOS motlfUl 
Kovalevas, kuris kaltinamas r .
dalyvavęs slaptai leidžiamos I per LūlSVeS Varpą 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos platinime, o 
taip pst už kitą diidentinę 
veiklą. Seigejus Kovalevas 
yra padėjęs ir Simo Kudir
kos motinai pasiekti JAV 
ambriadą Maskvoje.

Simo Kudirkos motina 
Marija Šul kienė atvyko sa
vaitei j So. Bostoną paviešė
ti pas Oną ir Kazį Merkius, 
pastarųjų pakviesta.

Ji lankėsi ir Broektone ir
Jis suimtas Vilniaus saujlaba* įdomiai pasikalbėjo 

gurno organų patvarkymu ir 811 Laisvės Varpo vedėju 
išvežtas į Vilnių tardyti h-1 Petru Viščiniu, kuris tą po- 
teisti Į kalbį praeitą sekmadienį

S. Kovalervo reikalu akad J perteikė per Laisvės Varpo
A. Sacharovas atitinkamu 
ra tu jau prašė Amnesty In
ternational ir kita? laisvojo 
Pasaulio organizacijas pa
dėti šiam tauriam kovotojui 
už Žmogaus teises nelaimė
je. Simas Kudirka, jausda
mas moralinę pareigą gdbė. 
ti savo geradarį,, kreipėsi j 
popiežių Paulių VI su pra
šymu, prie kurio pridėta pe
ticija su daugiau nei 2,000 
Amerikoj. Kanadoj ir Bra* 
ailijoj surinktų parašų. Ta
me Simo Kudirkos prašyme 
rašoma:

”Šventaris Tėve, maldau
ju Jus, pakelkite savo balsą, 
kurio klauso šimtai milionų 
žmonių, vienam iš geriausių 
šios žemės vaikų — Serge
jui Kovalevui gelbėti.

radiją.
Kalbėdama labai gyvai ir 

Sklandžiai, Marija Riškie
nė papasakojo, kaip ji ir vi
sa Kudirkų šeima iki šiol lai
mingai gyvena Paegiių na
muose, be jokio mokesčio 
už butą, dr. Paeglės ir jo 
žmonos Gražinus nuošir
džiai globojama. Simo Ku
dirkos vaikai lanko mokyk 
lą ir jau yra pramokę pa
kankamai anglų kalbą. Si 
irtas pradeda artgty
kalbos kursus ir rengiasi 
pradėti diitoti pastovų dar. 
bą. Kudirkų šeima yra kvie
čiama apsigyventi Clevelan 
de.

šia proga Marija Sulskie- 
nė pareiškė didžiausią pa
dėką Gražinai Paeglei. kuri

Sergejus Kovalevas kovo-? nuolat skambindavo į Uetu 
jo už mano laisvę, o dabar v0» rūpinosi Kudirkų atvy 

kimu į JAV ir čia juos drau 
gi-Huausiai priglaudė. Kai 
reikėsią su Paegliais skirtis, 
teks nubraukti tikrai grau
džią ašarą.

Į Lietuvoje išgyventas ne
laimes ji net bijanti mintimi 
atsigrįžti.

Šis Marijos Šulskienės 
nuoširdus žodis tik dar kar
tą parodė, kokios menkos

aš aukosiu visas savo jėgas 
kovai dėl jo laisvės.

Jau dabar tūk tančiai 
žmonių paskėlė savo baką 
jam apginti, ir aš esu tikras, 
kad netolimas laikas, kada. 
Jūsų laiminami, dar milio
nai katalikų prisidės prie 
kovos išlaisvinti šitam žmo. 
gui. kuris kenčia dėl laisvės 
ir Šventos Bažnyčios

Prez. Fordo gastrolės 
Europoje

Jų metu patvirtino JAV įsipareigojimu* neapleisti

sąjungininkų, laikinai apramino turku* ir graikus, pager

bė diktatorių Franką, išgyrė Egipto prez. Sadatą. Buvo 

pareikšta daug šviesių vilčių, nors pats prez. Fordas, ne

laimingai paslydęs, Salzburge nupuolė nuo lėktuvo laiptų.

Praeitą savaitę ii- šios pra
džioje prez. Fordas pirmą 
karią, perėmęs JAV prezi
dento pareigas, lanėksi Eu
ropoje. Vienas svarbesniųjų 
šios išvykos tikslų buvo įti
kinti Europos sąjungimin-

priimti Ispaniją ir į NATO, 
tik Europos kraštai, nepa- 
kęsdami Franko diktatūros, 
tokiai minčiai griežtai prie
šinasi, net aukodami savo 
saugumo interesus, kai tuo 
pat metu su komunistiniais

kus, kad Amerika, nors ir i diktatoriais nuolankiai ta- 
pralaimėjusi Indokinijoje. > riasi. Btet Fordo ap ilanky-

mas Franko prestižą gero
kai sustiprino, nors ispanų 
tauta ir nelabai tuo džiaugė
si. Šio apsilankymo rezulta
te, atrodo. JAV kariškos 
bazės Ispanijoje, kurių bu

si vimo terminas šiemet bai- 
kalboje tvirtai parei kada-1 giasi. pasiliks dar ilgesniam 
mas Amerikos ryžtą ginti laikui.
sa vo sąjungininkus net ato- Reikšmingiau iu šios For
miniais ginklai?, jeigu juos do kelionės programos nu- 
uipultų Varšuvos Pakto ko- merių ręikia laikyti jo susi- 
mtonisttBės.jėgos, ‘ TikfnĄ ir derybas Aųstrijo-

Prez.'»Ferdas ten viešai je su Egipto prezidentu Sa- 
-pareiškė savo susirūpinimą j datų.
ir nepasitikėjimą komunis- ' Nors tan susitikimas prie- 
tĄjančia PortugalFja, kuri, taringų žmonių požiūriu 
norinti ir toliau pasilikti1 piasidėjo blogu ženklu, —

nesirengia pasitraukti iš pa
saulinės politikos arenos, 
o yra pasiryžuri tvirtai lai
kytis savo įsipareigojimų 
Europoje. Tas intencijas 
Fordas ypač pabrėžė NATO 
posėdžiuose Briusely, savo

NATO nariu. Tas nepasi
tenkinimas buvo pareikštas 
ir Portugalijon atstovui. Ma
tyt. dėl to Portugalijos ka
riškieji diktatoriai ėmėsi 
kiek prilaikyti komunistų 
veržimąsi į unijų vadovybę 
ir provincijos valdžias, leis
dami daugiau pasireikšti ir 
socialdemokriams bei ki
toms partijoms.

Iš kitų įvykių didesnio dė
mesio verti Fordo susitiki
mai su Turkijos ir Graikijos 
premjerais, kuriuos pavyko
bent laikinai pastūmėti į pa-

------------------------------------- . . . . Keleivio 70 .m. sukakties pokyly 1075 ra. baland šio 27 ė. Viršuje iš kairės j dešinę: Stasys Griežė- sitarimus Kipro -klausimu, ir
Sis ir kiti veik mai redo,l v«rt« kU"U_ 'Jurgelevičius ir Ona Muėinskienė atidžiai klausosi, ką jiems pasakoja svečias iš New Yorko žurn. Fopdo apsilankymas Ispani
Kd Simas Kudirka, ištrū- ^v,S2rI?s*iwvkIinft ir Vinaw Rastenis, o dešinėje Ona Ivaškienė kalba si su dr. Vytautu Užugiriu iš Worcesterio. žemiau ,

net priekaištai jj^dbėjams kalrt> - Ekna Ka*il*8kieni kažką aiškina Izido riui Vyayliūnui. Jeronimas Kačinskas kažką stebi ' gW ^anfjoš

daktarui ir Gražinai Paeg- ““kaupęs, Felicija Gaideiienė, atrodo, paskendo si svajonėje, u Julius Gaidelis studijuoja sukak- strateirfnė reikšmė EurODOS 
liams. kuriems jau seniai l«Winį. Dar žemiau — uolus bendruomeninis kas Antanas škudzinskas, atrodo, patenkintas, 1 gynimui pasR)arė dar ?.var- 
reikėjo pareikšti didižausią gedėdamas prie vieno stalo su keturiomis moterim ta: Prane Kabdiene, Irena Llpaite, Joana UI- besnė. Amerika yra linkusi 
padėką. piene ir Jadvyga Kabdiene. Dar žembu kairė je—Tamkai tt Worcssterb, adv. Nijolė Šležienė ir

Ramūnas ir Skirmantė Kondratai. Pačioje apačioje — inžinierių stalo dalis.. Kairėje Eugenijus 
Manomaitis kažką malonaus pasakoja Irenai Gaiitnienei, toliau į dešinę — Juozas Rasys, linksmai

, . . ... .... nusiteikusi Irena Manomaitienė, Bronius Galinis ir Aldona Dačienė.bet jų veikla ribojosi dau
giausia tik informacijų pa
sidalijimu. Dabar ši Baltų

kad
kės i kisvę, nesmaguriauja 
tik laisvo gyvenimo teikia
momis- gėrybėmis, o ištver
mingai kovoja už likusiųjų 
anoj geležinės uždangos pu
sei pavergtųjų teises ir jų 
siekimus.

Baltų Santalkos
I
konferencija

*. — v-:____Tautų Santalka jau šaukiat~lUO metu, kai JP*®® ’laavn nirmarin dtdAunin nuuu 
delis pavojus, kad Europos
Saugumo konferencija vie-
naip ar kitaip gali pripažin
ti Baltijos valstybių prie
vartinį įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, vieninga visų bal
tiečių akcija yra nepapras
tai reikalinga. Žinoma, ji 
buvo reikalinga jau ir daug 
ank čiau, bet. deja labiau 
suglausti pečiai tik dabar.

Kaip žinome, tokiai bend
rai veiklai derinti ir plėsti 
dar palyginamai neseniai 
buvo įsteigta Baltų Tautu

Visos nuotraukos Stasio Urbono

Rašytojų premija 
4- Nykai • NUiūnui

savo pirmąją didesnio mas- Europos Saugumo ir Bend-'^g/^įj neatrodo 
to konferenciją. Ji įvyks radaubiavimo konferencija;'
1975m. birželio 7-8 dienom ateities veiklos gairės.
Upsala universitete. East Kadangi lietuviai, latviai 
Orange. New Jersey. ir estai atskirai turi daug

Vilkas į šią konferenciją gerų ir įtakingų draugų kon-j krašto produkcija kitais me- 
paskyrė septynis savo atsto- grėsė ir vyriausybėje, jų ko-1 tais padidės 6.3%. bet be-
vus ir pakvietė kitų lietuvių ordinuota veikla gali būti 
organizacijų vadovaujan- žymiai svaresnė, 
čius asmenis. Pakviesti ir
Baltų valstybių diplomati-

sviesi
Administracijos spėjimu.

darbių 1976 m. bus 7..9%,

106 kongresmanai 

su mumis
Be kongresmano Derwins- 

kio, yra dar 106 atstovai. į- 
nešę arba prisijungę prie ki
tų įneštų rezoliucijų, reika

prez. Fordas Salzburgo ae
rodrome lipdamas iš lėktu
vo paslydo ir nuo trijų laip
tų nupuolė, nu dlauždamas 
net bato kulnį, kas ženklin
tų lyg ir visos Amerikos da
bartinį suklupimą, — bet 
pokalbis su Sadatu buvęs 
dau? žadantis.

šia proga Sadatas pareiš
kęs arabų nuoširdžius tai
kos norus, pageidavimą, kad 
Kissingeris vėl atnaujintų 
savo tarpininkavimo akciją 
tarp arabų ir Izraelio, ir 
Ženevos konferencija, turė
jusi spręsti arabų-žydų gin
čą ir sovietams dalyvaujant, 
atidėta tolimesndsm laikui.

Šia proga Sadatas papra
šęs Amerikos apie $300 mil. 
ekonominės paramos, o For
das pasakęs labai Sad:.^ iš 
gildančią kalbą, kuri neabe
jotinai nepatiko Izraeliui. 
Neabejotina. kad Fordo su
sitikime su Izraelio premje
ru Rabinu žydai bus pa
spausti padaryti arabam di
desnių nuolaidų, nes ai'kiai 
įžiūrima, kad Amerika kei
čia savo Viduriniųjų Rytų 
politiką, rodydama vis di-

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1974 m. premija pa kir-
ta poetui Alfonsui Nykai - , . . . . -Miliūnui už jo eilėraščių rin.|deąĮ, palankumų arabams.
kinj "Vyno stebuklas“. F°',rto.

* J j Italijoje gal turės kiek reikš-
Nyka , Niliūnas, gimus J"*8 tik >tal« vidaus PoIiti- 

1919 m. Ukmergės apskr, kai, nes ė:o mėnesio gale ten
dabar gyvena Washinįtone vy*? rinkimai. . .

Bet. kaip paskutiniuoju1977 m. — 7.2%. ir tik niaujančių JAV vyriausybę £ .dirb* bibliot®’ natvrėme JAV orezi
koje. Jis. be dabar premi- T*‘etu patyrėme, j.iv prezi 

Europos Saugumo konf ei en- — sx_ dentas jau nėra savo krašte
njai atstojai, o taip pat ir Roekefelterio p.rmmm-! 
Valstybės departamento at- kautame* komitetas, tyrinę*

anksčiau kaip 1980 m. 5%. 
i nors krašto produkcija kes-

stovas. Iš viso numatyta apie k® ČIA veiklą, rado. kad ii 
70 asmenų. saugumo organizacija yra

Santalkos konferencija m^iionfnJ įstaty-
Santalka, kurią sudaro visų Išvarstys šluos klausimus: manM» k®1 prie politinių nu
trijų Raitijos tautų atstovai, tarpusavė trakiečių yeikla; neprisidejusi.

šiandien vra vietovių, kur 
bedarbių skaičius siekia net 
10%, o Masš. valstijoje be 
daibo yra 12.3%. Visame 
krašte bėdai bių yra 8.9 /r<

juoto rinkinio, seniau vra iš- centas jau nėra savo K»3sxe
pS^S^HuS WdtSa»r3 rinkinius: Pra- "visagalis“ Daug priklau- 

tnuo Pabaltijo Įjungimo į sinrfoniia /d.,.., sys nuo to, k, jį jo pasitari-
Sovietų Sąjungą.

Senate 10 senatorių jau y- 
ra parėmę šen. Curtis įneštą 
panašią rezoliuciją. Tad pa
remkime jas savo laiškais!

radimo simfonija (Balfo . . . t
premijuotas), Orfėjam* me- mus lr ®usit»™us pasakys 
dis (Aidų premijuotas) ir kongresą?. Dabar svarbu. 
Balandžio vigilijos. Jis yra kad Fordas nesukluptų ant 
taip pat žymus vertėjas ir Baltųjų Rūmų laiptų grįžęs 
literatūros kritikas. namo...
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kūne laisvinimo veiklą! B
Laisvinimo veiklai tarptautinėje srityje mums vado*; 

vauja Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, arba« 
VLIKas. Netrukus minėdami 34-tuosius Tragiškojo Bir- 
želio Įvykius. prisiminkime ir šios dienos svarbiausius 
VLIKo uždavinius.

Pirma — VLIKas baigia ruošti spaudai Genocido 
knygą. Pasaulis turi žinoti, kaip naikinama mūsų tauta.

Antra — jau turime 15 Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos numerių. Jas angliškai išleisime vienoje 
knygoje įrodyti, kaip krašte slopinama tautinė sąmonė 
ir sąžinės laisvė.

Trečia — VUKą įvairiais kanalais pasiekė lietu
vių kalinių sovietiniuose kalėjimuose ir konclageriuose 
sąrašai — per 200 asmenų. VLIKas pranešė jų vardus 
Amnesty International. Kalinių sąrašas paskelbtas lietu
vių spaudoje, daugelis giminių buvo atpažinti ir daugiau 
žinių surinkta. Amnesty International per savo skyrius 
pasaulyje jiems padeda. Iš laiškų žinome, kad "vargas 
kaliniui, apie kurį niekas nesiteirauja iš laisvės, jis yra gy-

palaidotas“.

line švietimo konferencija 
Brandeis universitete

Lituanistinės mokyklos y- eities ir politiškai neutralių i 
ra svarbi ir charakteringa tradicijų dė rymą. šitoks 1 
mūsų išeivijos gyvenimo da- nusistatymas išsaugoja mo-j 
lis. Tačiau už mūsų visuo- kykią nuo
menės ribų aipie jų buvimą vidaus, bet 
ir veiklą beveik visai neži- traukia tėvynė ir istorijos 
noma. Savo ruožtu tenka pažinimą nuo pulsuojančios 
oripažintd, kad ir mes. tur bei reikšmingos dabarties 
būt, mažai težinome apie nuo ateities perspektyvų, 
kitų Amerikos mažumų mo- atseit nuo to. kas kiniečių 
kykla;, jų apimtį ir veiklos berdiucmenę iš tikrų’jų la- 
sąlygas. O šiuo klausimu blausiai jaudina, 
daugiau žinoti visiems, be-;
sisielojantiems tautiniu švie- Kcnferencga baigėsi ant- 
čimu emigracijos aplinkybė- ru bendru sur , oziumu. da- 
se, būtų labai naudinga. lyvaujant n h E-ra. mės val

džios atstovui, Sveikatos, 
Tokiam žinių pasikeiti- Švietimo ir Geroves.Depar- 

mui neseniai progą šutei- tamento etnu iu studijų ^ky
ke Brandeis universitetas,riaus vedėjui Donald Bige 
(Walthame). š. m. balan- low.

d išsprogdinimo iš j 
et jis dirbtinai ati-

NETIKĖTUMEI, JEI NE 
L. ENCIKLOPEDIJA

Miami Beach. Fla., susiti
kęs Janiną Pakštienę-Narū- 
nę. nepatikėtum, kad ji ge
gužės 17 d. uždengė savo 
gyvenimo 80-tąjį lapą. Bet 
taip rašo Lietuvių Enciklo
pedija1, kuri skelbia gerai 
patikrintas žinias.

PADĖKA

į Keleivio redakcijai ir 
leidėjams

Sėkmingai praėjus penk
tajam Lituanistikos Institu
to atvažiavimui Clevelande, 
nuoihdžiai dėkojame Kelei- 

jvio redakcijai ir leidėjams, 
be atlyginimo keliomis pro
gomis pagarsinusiems tą su
važiavimą.

Ačiū laikos Komitetui 
Clevelande, kutų sudarė vie
tiniai Lietuvių Bendruome
nės veikėjai. Suvažiavime 
programą praturtino JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkas inž. J. Gaila, pasakę- 
rūpestingą prakalbą bend
rųjų pietų metu. Jo rūpesčiu 
gauta reali LB Krašto val
dybos finansinė parama kai 
kuriems paskaitininkam ke 
lionių išlaidoms apmokėti.

POILSIAUTOJŲ
DĖMESIUI

Pennsylvanijos universi
teto mokslininkai apskaičia
vo, per kiek laiko gainioję 
suyra netvsikingų tuiįstii 
paliktos šiuk iės.

Skardinė konservu dėžu-
tė. numesta miške 
vasarą, pasirodo, 
urūdys ir išnyks • 

m. Tokia pat dėžutė 
aliuminijo suiis tik
metų. Polietileno maišelis 
suirs apie 2200 m.

10“ J m.
isiškai 

2074 
plono 

i 2 J74

Ilgiausiai mė y sta 
niai buteliai. Žinom 
archeologu ramiam' 
niai indai, gamtai: 
4000 metu, gerai 
ki mūsų dienu.

k 1

mame į-

džio 21 d. sušaukęs vienos 
dienos Etninio Švietimo 
konferenciją (Ethnic Edu- 
cation Conference). Jon bu
vo pakviesti kiekvienos tau. 
tinęs giupės, turinčios Bos
tono apylinkėje savo mo
kyklą, atstovai. Tuo būdu 
teko sužinoti, jog be lietu
viu. specialiai taurintam la
vinimui skirtas mokyklas iš

Ketvirta — Šį rudenį Kopenhagoje, Danijoje, 
vyks tarptautinis teismas dėl žmogaus teisių Sovietų Są
jungoje paneigimo mažoms tautybėms, kaip ukrainams, 
žydams. lietuviams, latviams, estams, Volgos vokiečiams,
Krymo totoriams. VLIKas prašoma? pasiųsti liudytojus.
Liudytojais gali būti buvę tremtiniai Sibire ar kalėję ka
lėjimuose 1965-75 .metais. Mes turime jų keletą, kaip Si
mas Kudirka, Elena Juciūtė ir kt. Teisme dalyvaus ge
riausi Danijos teisėjai. Tuo domisi pats Danijos parla
mentas. Mes negalime ignoruoti šio teismo, ir VLIKas• laiko žydai, armėnai, grai- 
jam ruošiasi. Į kai, latviai, ukrainiečiai, ki-

• niečiai, vokiečiai, net kelios
Penkta — Netrukus šaukiama Europos Saugumo į j® ^f.r '\08 kontinento ar sa- 

ir Bendradarbiavimo konferencija Helsinky. VLIKo pir-j ų 1 usl°®

šiame Įdėmiame pokal
byje bu.o gyvai nagrinėja
mas Amerikos valdžios bei

Sukaktuvininkė yra gimu
si Panevėžyje, anksti kibo į 

, . v. ..... visuomeninį darbą, Petrapi-j
vadoyrujancju moKslimų m- jyje studijuodama agrono-) 
stitucijų paniūru į taikinesl'nriją, buvo veikli studentui 
mažuma? krau-.mas. Tapo organizacijose. Grįžusi į i 
t r vėl pašte, eta, kad, jei Lie*uvą, daug dirbo įvairio- 

rteumtmedus di-j Re draugijose, nemažai rašė 
•dziu ’s 2 me’ ivos rasim?, į laikraščiuose.
lingvistinis ir ku tūrnis įvai-j

Lituanistikos Instituto 
prezidiumo vardu:

J. Gimbutas,
pirmininkas

JAV LB TARYBOS 
SESIJA

1. JAV LB Tarybos sesi
joje, kuri įvyks Clevelande

Gal tokie radiniai 
domins mūsų palikuoni', bet 
poilsiautojai, kurie atei į tą 
mišką kitą vr arą. tikrai ne
padėkos.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji.

Linkiu jums dar 70 mete 
darbuotis tėvynės g rovei, 
tęsti kovą dėl Lietu , os lais
vės.

su.

j Tėvą- Maiklui -kun-1?<
kažkas jorūmas buvo laikomas nepa-! Karo viesulai ją pit_„ T „ Tz , m ,

geidaujamu, kra tą silpni- nubloškė Į Vokietija, iš ten JAV LB Kultūros Tarybos snapsą išgėręs. Reikšdamas 
nančiu veiksniu, tai šian. į Kolumbiją ir pagaliau —į veikk>8 finansavimo klausi- » tėvui užuojautą, prie siun- 
dien į ta pačią diferencinei- JAV. Dabar vvvena Miami niais referuos: Anatolijus

Kairys — Finansavimo pro
blemos, ir Vytautas Voler

į tą pačią
ją jau žiū ima kaip i palai- Beach, Fla.
mos ša.tini. 
samprotavo, kad 
mas. princigištaii

mininkas turės aplankyti Europos vyriausybes ir įteikti Konferencija susidėjo iš 
memorandumus, kad Lietuvos teisės būtų apgintos. | kelių dalių. Pradėta mažais,

1 iš kokio pustuzinio žmonių 
Šešta — Gegužės 18 d. New York Time? paskelbė susidedančiais rateliais, ku- 

savo korespondento Leningrade James F. Clarity straips- rių nariai viena? kitą supa- 
nį. Korespondentas Clarįty turėjęs pasikalbėjimą su JAV žindino su savo mokyklų ir 
generaliniu konsulu Leningrade Joseph W. Neubert, ku- bendrai šviet* -*«*-•—* 
ris pripažinęs, jog dabar esąs neoficialu? JAV ambasado- problemomis,
rius Lietuvai, Latvfjai ir Estijai. Anot Neubert, JAV kon- salynai jaut ____
sidatas Leningrade, o ne JAV ambasada Maskvoje siunčia komybe kuo intensyviau, ;prez john?ono "Great So- lų kalbas.
raportus. liečiančius Pabaltijį, valstybės departamentui Fj^mDa laika^buvo pasikeis- teiety“ mitra. Būtent, etninis 
Washingtone. Toliau rašo Clarity. kad sovietai nedaro , tata* -, 7. ’švietimą? vra ne tik vi takai

Atsidūrusi svetur, Janina tas — Finansavimo priemo- 
dar uoliau kibo į rašto darbą nės ir metodai.

kūrė ir leido vaikams ei- 2. JAV LB Taryba dirba

auRieji- 
atsire-

miarv’s i amerikiečiu tauti- T- . , _ . .. ...................... ,
np- ir kid ūiino kmvhp« lėrai-eius. prozos ir dramos pasiskirsčiusi j sesias nuola- 
£ii Vm Si Si kartota. M M JI r.
nau.ii, pilietiniu ir socialinių dusi bene 20 atskirų leidi- J» •

ciamos prenumeratos pride
du dar $4, kad galėtų nusi
pirkti gyvatinės ir linksmas 
pasikalbėtų su Maiklu.

Jumg visiems daug 
ir sveikatos linkintis

laimi

Vincas Vitkauskas

Algis Makaitis; Pblitrkos-in-į „ • 
formacijos — pirm. Juozas aiJ)

ta nemažu kiekiu informa-i 
ei jos. Rateliams pasišnekė-didelio spaudimo JAV-bėms pripažinti Lietuvos, Latvijos

ir Estijos inkorporaciją. Jie matą. kad laisvųjų Pabaltijo atsklrai^ivYk o "bendras
kraštų diplomatai Washingtone ir kiti emigrantų vadai ’ rimpoziumas, kuriame deta- 
sensta, ir tikisi, kad, kai jie išmirsią. bus lengviau gauti (nau apje e«VąriM mokrtkla*
JAV Pabaltijo kraštų sovietinės okupacijos pripažinimą, t pranešė armėnų, graikų ir. .... . . . . . L. . ,

(žydų atstovai. Buvo (domu I e??. tyatesnių še inių,J 
Nelaukime mūsų atstovų mirties, Visi veiksniai pri-»patirti. kad graiku bendruo-Į yiesoioi sąmo-s

valo primygtinai reikalauti, kad JAV vyriau?ybė Europos I menė sugeba išlaikyti pra-|PeJ tępa^eyetu naiegu na-j
Saugumo konferencijoje visu griežtumu keltų tiesą, kad džios mokykla Lowell mies-i ;yv.aVmo’ 1UĮ
Lietuvon re^ublfta 11 pasaulinio karo ir Stalino su Hitle- su dėstomąja graikų PnsK,etl

kalba.

nauia? reiškinys Amerikos
1 darbi.
«l X

Ji yra ir Keleivio bendra- Ardys; Kultūra? - pirm.
* r Vvfoiitoa VAlnrioa • ■

pianeša Napalio 
(Himalajuose) užsienio rei
kalų . ministerija, japonė 

metu am-Vytautas Volertas; Organi-'™“^ “ra 
zacinių-administracinių rei • . • ouauir’' j v. a ixiry doviui avim 4 1C1 I Q ’V o - .

istorijoie. atveriantis svie- Linkime sukaktuvininkei kalų — pirm. Aleksandras)
žias ii da’-pcišbandvtas per-: (jar ilgų, Vairiu® t 9 P® -• .• c- - u
snekri’vas. bet jo išplanavi-i rjn metų!

kūrybingų ir gied- Vakselis.

mas ir įvykdymas nedali rp- J. Vanagu

i d., įkopė į au <e:a;;sra, pa- 
3. JAV LB Tarybos sesi- ^ul.vJe kalno Everesto vir-

T

LIETUVIAI SKAUTŲ 
SĄSKRYDY

’joje bus specialus posėdis. 
• skirtas: a) "Reorganizuotos 
Bendruomenės“ klausimui,

šūnę — 29,028 pėdu 
čio. Ji yra piimoji moteris, 
įveikusi ši kalne, ii t'k 36-

.□•-V-

riu susitarimo išdavoje buvo sovietų okupuota, kad da- 
. bar turi būti iš ’jos pašalinta svetima kariuomenė ir admi

nistracija ir kad būtų leista lietuvių tautai vėl laisvai tvar
kytis. VLIKas visada to riekė ir daibar stengsis, kiek ga
išdamas. norima kryptimi paveikti Saugumo konferenci
joje dalyvaujančias vyriausybes.

Tokie dabar yra šeši svarbiausieji VLIKo uždaviniai 
ir darbai. Prie to reikia dar pridėti, kad VLIKui rūpi ir 
Radio Liberty lietuviškos programos, jis leidžia penkio
mis kalbomis Eltos biuletenius, yra plačiai išplėtęs pa?au- 

.. lyje informacijos tinklą, remia 12 atstovybių užsieniuose.
palaiko ryšius su Europos Taryba ir parlamentarais. O vi 
sai šiai veiklai reikia daug pinigo.

Todėl Birželio minėjimų proga Tautos Fondas skel
bia 100,000 dolerių vajų. Šis Ypatingasis Fondas finan-

; suos visus šešis projektus.

Brangūs lietuviai, jūsų rankose yra šių uždavinių 
įvykdymo galimybė! Taigi Tautos Fondas kviečia visu 
Tragiškojo Birželio įvykius paminėti ne tik su susikaupi 
mu, bet ir su gausia auka. Aukas siųsti:

Litkuanian National Foundation, 04-14 SOth Road, 
Maspetk, N.Y. 1137B.

Už aukas iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Prel. Jonas Balkūnas,

Tautos Fondo Garbės Pirmininkas

BOKIMK VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR K1& 

TAI TKI. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Įb) santykiams su veiksniais te® žmogus - alpintas pa- 
I siekęs šią viršūnę. Piimas ši

kalną įveikęs prieš 22 metus 
alpinistas buvo nauiaz^lan- 
dietis sir Edmund Hillarv.

j ir c) Tarybos vidaus klausi-
•prie amerikinės deraokrati- ę-^Kss ketvirti metai (nuo mams nagnnėti.’ — /wvz\\ * t x U S ’
•jes gilinimo, Įtraukiant į 
vieša reiškimąsi nuošaliau 
stovinčias ir prie jėgos bei 
įtakos centni šiaip nepriei
nančias mratemas.. Be to, ki
to minris. kari etniniu mažu
mu kultūra? ir io? šaknų už- 

fbių ir tėvy- Genyte pažinimas bent rlali- 
metodologijos ’ galėtu tarnauti trūk'tan- 

rio moralinio - vertybinio 
auklė iimn ’ *kaitalu fr gal 
net i’gelb":’ Amerikos švie-

Po pietų konferencijos da
lyviai vėl pasiskirstė rate
liais, nagrinėjančiais iš me
todologinio požiūrio vieną 
ar kitą pedagoginį uždavinį. 
Vyko kalbos, tautinių šokių, 
tautinių vertybių 
nės pažinimo
svarstybos.

Tėvynės pažinimo dėsty-
mo svarstytas pravedė My-jrt f,.,, .. kankinan.
kolas Dnmga. Jose 07a, Soa mažak,.au1vs!tf, „
□uvo diskutuota šitokiais!
klausimais: Kaip tautinės| j; lietuviu konferencijoje 
grupės santykiai su palik-jdalvv vo ir Aldona Dabri- 
tuoju kraštu atsispindi jaitėt Airira Petronienė be* 
mokslo programoje? Kaip • Eligiįu? Sužiedėlis. Rvšv? 
iš viso dėstoma dabartinė
krašto istorija? Lietuviams, 
kuriems santykių su okupuo-j užsimezgė per Gintarą Ka
tu kraštu problema yra išvir-j ro?JL kuris, kaip laikraščio 
tusi perpuvusiu nesantaikos ^Nationalitv News“ redak 
obuoliu, tokie klausimai itin Į torius ir judru* savivaldybės 
aktualūs. Išryškėjo, kad ki-i veikėjau amerikiečių akyse 
niečių bendruomenė yra dari bene vi? d-r btr? pats naste- 
aštriau ir principingiau su- bimiausias Massachusetts 
skilusi į tautininkus - deši- lietuvis.
niuosiu9 ir maoistus - kai
riuosius. Vienok, savo šešta-

farp Brandeis universitete 
ir lietuviu bendruomenė?

M. Dr.

1920) įvyk.tanti pasaulinė 
skautų jamboree šiais me-‘ 
tais bus nuo liepos 28 d. iki 
rugpiūčio 8 d. Norvegijoje.

Nors lietuvių skautų bro
lija, kaip ir kitos etninės 
skautijos. dėl politinių ap
linkybių ir nėra Pasaulinio 
Skautų Biuro oficialiai pri
pažinta, tačiau, būdama pa
lankiai vertinama ir drau
giškai sutinkama, atstovavi
mą jambirėjose sėkmingai 
tebetęsia.

šiai? metais į 14-tąją jam
boree vyksta tiys LS Broli
jos atstovai: LSB-VS v.s. 
Petras Molis, Europos rajo
no vadeiva v .s. Juozas Mas- 
lauskas ir anglų skautų vie
neto globojamas s.v.v.s.sl. 
Vytenis Zerikue.

Po jamborėjos rugpiūčio 
10-16 dienomis Kopenhago
je įvyksta skautų pasaulinė 
konferencija, kurioje vs. P. 
Molis ir vs J. Maslau?kas 
taip pat ryžtasi dalyvauti 
kaip stebėtojai.

270 MYLIŲ KNYGŲ 
LENTYNŲ

Tiek knygomis apkrautų 
lentynų yra JAV kongreso 
bibliotekoje Washingtone. 
Jos pastatas užima 6 akrus 
žemės plotą, o grindų plo
tas — 36 akrai.

Joje yra apie 75 mil. vie
netų, būtent, daugiau kaip 
17 mil. knygų įvairiomis 
kalbomis, 3 mil. žemėlapių, 
daugybė muzikos instru
mentų, gaidų, plokštelių, 
braižiniu ir kt. Nemaža yra 
ir lietuviškų knygų.

Bibliotekoje šiuo metu 
dirba 4.500 tarnautojų, jų 
tarpe 15 lietuvių. Septyni 
lietuviai yra išėję į pensiją 
ir 9 mirę.

AUSTRIJA

Lietuvė moko slidinėti
Žiemos sporto kurorte 

Fuagene slidinėjimo inst- 
ruktotė Ugnė Kazokaitė iš 
Australijos baigė pirmąjį se
zoną ir gavo pasiūlymą pasi
rašyti sutartį dar dviem se-dieninės mokyklos išlikimo 1 j

dėlei, abiejų pakraipų mo- Koncentracijos frtovyklo- Vs. Molis pakeliui į jam- _ « , . ..
kytojai yra susitarę politinio se lietuviai buvo drąsiausi, borėją aplankys Europos “JJ“- J J1 J
klausimo bei dabartinė? atkakliausiai kovoję, todėl stovyklą Anglijoje, įvyks-kraite padėties » viso ne-! jie kėlė ypatiną, pJitėriji- Unfią lietuvių sodytoij prie lr >"«ruk-
liesti, o visą dėmesį nu-!mą. Ten ai juos pamilau. Londono.
kreipti tik į garbingos pra-į A. Solženicinas AGd.

toris daibą. Anksčiau ji to 
darbo ten negalėjo gauti.

Gegužės 4 d. 27,900 pėdų 
aukštyje Junko Tabei vo- 
nežuvo nuo sniego griūties, 
kur buvo sužeisteū 7 jos 
draugės japenės ir 6 kitos 
palydovės.

Ji ruošėsi ir treniravosi 
šiam žygiui 3 metu?. Vyras 
ją ?katino ir prašė nesirūpin
ti vaikais.

Ar ne ryžtinga moteris? 

Ksoseraoer -v-sco >^00009

JEIGU DAR NETURITE,
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MOŠŲ 
ATSIMINIMUOSE

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvęs gražiausias pamink
las mūsų talentingajam kū
rėjui!

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virie- 
lių, 552 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Tai vienintelė lietuviška 
knyga, kurioje beveik 100 
asmenų rašo apie vieną as
menį — didįjį poetą, dra
maturgą, teatralą ir moksli
ninką Balį Sruogą.



Puslapis trečias

Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, Salin ii Lietuvai!

Daug kratų ir tardymų

L.K.B. Kronikos Nr. 
skelbia šitokius faktus:

į Dar buvo tardomi šie bu- 
j vę politiniai kaliniai: Vin- 

15 cas Korsakas (Lukšiai), 
Katkus (Plungė). Bronius 
Guiga (Kaunas), Povilas

1974 m. gruodžio 23 d. ry- Pečiulaitis (Kaunas), Pu
tą į Balio Gajausko butą peikiai (vyras ir žmona, gy- 
Kaune, Spynų g-vė 3-8 įsi- venantieji* Kaune), Jonas 
veržė saugumiečiai ir darba
vosi visą dieną. Nuvestas į 
saugumo įstaigą, Gajauskas 
buvo taariytas 3 dienas.

9 •
Jonuo Petkevičiui, gyv. 

Šiauliuose ir išbuvusiam 18 
metų koncentracijos stovyk
loje, 1974 m. gruodžio 23 d. 
buvo įsakyta ateiti į darbą 
pusantros valandos anks
čiau. Kai jis atvyko, buvo 
suimtas, nugabenta- Į Vil
nių ir tardytas 3 dienas.

Protosevičitfs (Vilnius), 
Kęstutis Jokuibinas (Vil
nius), Justas Šilinskas (Pa
nevėžys) ir Janina Burbu- 
lienė (Kaunas).

9 9

Visi tardomieji buvo 
klausinėjami apie Kroniką 
ir Gulago salyno vertimą į 
lietuvių kalbą. Tai rodo, kad 
Solženicino veikalas Gulago 
•alynas paniekė ir Lietuvą ir, 
gal būt. yvą slaptai išveis
tas į lietuvių karną.

-nvis, sa boctor

Komunistų sutarčių 
tikslas ir vertė

Komunistų tikslas — užvaldyti visą pasaulį. Jie to 
rie tik neslepia, bet kiekviena proga viešai skelbia. Todėl 
j e visą laiką yra kare su jų dar neužvaldyta pasaulio da- 
1 mi. Jie ir vadinamuoju taikos metu nepaliaujamai kovo- 
j t, tik kiek kitais ginklais.. O tas komunistų jungo svorio 
c ar nepatyręs pasaulis komunistų tikslų ir jų siekimo bū- 
< ų ne tik nesupranta, bet, atrodo, kaltais ir nenori su. 
I rasti.

Kadangi komunistams kovoje su laisvuoju pasauliu 
visokie ginklai yra geri, tai jie tam reikalui ypač naudoja 
i • įvairiausias sutartis, prirašytas gražiausių ir taikingiau
sių pasižadėjimų, kurių jie nė nemano vykdyti. Bet antro
ji šalis tokia taikia ar ir taikos sutartimi yra užliūliuoja
ma, užmigdoma ir praranda budrumą ir atsargumą. O ta
da, kai tokios vadinamosios taikos metu laisvasis pasaulis 
’*ilsisi“, kai jo ginklai rūdyja, komunistai pina savo vora
tinklius tiesiai ant miegančiųjų nosies.

Ką sako nekomunistai?

Tą pačią giuodžio dieną 
buvo iškrėstas .vilniečio inž.
Alberto Žilinsko butas (Vy- Gegužės 16 d. Kaune mi 
tenio g. 29-22), paimta rė Janina Narkevičiūtė, gi- 
L.K.B. Kronikos ir Ghroni-i muši 1916 m., komunistų 
ka tekuščich sobitij po vieną• partijos narė nuo 1942 m

Mirė J. Narkevičiūtė

Nr. 22,1975 m. birželio 3 d.

vietinių sutarčių "morališkumą“. Jis 1921 . straipsnyje _ Ne žemės derlingumu, no 
/‘Jaunimo sąjungų“ (komsomolo) uždaviniai“ rašė: rūbų įvairumu, ne gamtos
) "Moralu yra viskas, kas padeda nuversti išnaudotojų i**iumu, ne miestų ir 
visuomenę kapitalistinėse valstybėse ir sukurti naują ko- t?nrtuT'\£^UOJ*Įty?la’u • 
munistinę visuomenę“. j ucymu

O apie sutartis su tomis valstybėmis šitaip mokė: Į :

"Tvirta ištikimybė komunistinei idėjai turi būti su/ pirmasis žinomas Lidž. Lie- 
jungta su sugebėjimu sudarinėti kompromisines sutartis • t|uvos rašytojas, miręs 1613 
su priešais, daiyti vingius ir pasitraukimus ir niekada ne-1 metais Varniuose, 
užmiršti mūsų tikslų“.

O tie tikslai, kaip sakyta, yra užkariauti pasaulį.
Visus šiuos pamokymus dabartiniai Sovietų S-gos 

vadai yra gerai išmokę ir juos visur taiko tiek skelbdami 
politinį atoslūgį (detante), tiek vesdami derybas Europos 
Saugumo konferencijoje, ginklavimo apribojimo ar ki
tais reikalais.

GERA NAUJIENA

(ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BEN DRO
VI NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

Kad tai tiesa, pažiūrėkime, ką sako apie sutartis su 
komunistais kai kurie šviesesni politikai ar aukšti vyriau
sybių pareigūnai.

Štai JAV valstybės departamento sekretorius Colby 
dar 1920 metais taip kalbėjo:

"Atsakingi sovietų valstybės .vadai nekaltą ir atvirai 
yra pareiškę, kad jie yra pasiruošę pasirašyti bet kokią 
sutartį su užsienio valstybėmis, visiškai neketindami nu-

kad tai neįvyktų.

Bet Vakarai, atrodo, pamiršo minėto Cotby įspėjimą:
"Negalima nieko bendra turėti su tokia valdžia, ku

rios tarptautinių santykių supratimas yra svetimas mūsų 
pažiūrai. Negali būti nei abipusiško pasitikėjimo, nei net 
pagarbos tarp valstybių, jei duodami pažadai ir sudaro
mos sutartys, kai viena iš šalių akiplėšiškai nepripažįsta 
jokių įsipareigojimų“.

Bet viena sutarti* yra vykdoma...

Bet būkime teisingi, pripažinkime, kad ir Sovietų 
Sąjunga daro išimčių sutarčių reikalu. Vieną sutartį ji tik
rai atkakliai gina ir šventai vykdo: tai 1939 m. rugpiūčio 
23 d. sutartis (su tų pačių metų rugsėjo 28 d. priedu). Ją i 
sudarė Stalinas su Hitleriu, pasidalindami Rytų Europą. 
Pagal ją Stalinas laimėjo Lenkiją. Pabaltijį ir kt.

Dabartinis Stalino įpėdinis Brežnevas neriasi iš kai
lio. kad ir Europos Saugumo konferencija jam pripažintų i 

kraštus.

J. V.

dieną krata buvo pakartota.| ji buvo apdovanota keliais} taisykle, bet ir patvirtino gyvenimo pavyzdžiais.
Iškrėstas ir Žilinsko kabinę- ’ ordinais ir medaliais bei Į Vakarų Vokietijos pirmasis po karo kancleris Kon- . 
tas darbovietėje. A. Žilin-j gaibės raštais. ' radas Adenaueris (1876-;1967), kurį net Winstonas Chur-
kas buvo suimtas, bet po 3| j chiHis pripažino didžiausiu vokiečių politiku po Bismarko, i
dienų tardymo paleistas. A.l A. Laurinčiukas—žurnalistų'. eavo atsiminimuose tarp kitko taip rašo, kaip komunistai1 
Žilinskas jau 7 metus __ • •_t  į oovn nadiraavfoa aufat+ia* I

1

jau
kalėjęs Mordovijos stovyk
lose.

pirmininkas vykdo savo pasirašytas sutartis: 
"Nuo 1925 m,

KOVA SU GIRTAIS 
VAIRUOTOJAIS

Statistika rodo, kad dide-

40 provaikaičių, iš viso net 
103 palikuonius tik trijų kar
tų. |

Žinoma, yra likę dar 1(*

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ GIMINES GAUS 
DAUGIAU NEGU IKI 
ŠIOL.
UžSAKTKITfi TUOJ!

TIKTAI PER 

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

I LIETUVĄ!

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!
Ui juos jūsų riminės ga
li pirkti, ky tik nori, mo- 
kėdumi tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas'

K t, kaip turint 100 doL 
aatuvėje už tą sumą 

galilpa pirkti prekių | 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur
su.

PILNA GARANTIJA

• • •
Alvydas Šeduikis, buvę- 

Vilniaus Konservatorijos 
studentas, kalėjęs 4

58 sutartis ir lė dailė eismo nelaimių j- pioprovalkaič^,t jų skaiS, 
žė. Iš vyksta dėl girtu vairuotojų clus atsiųstoje žinutėje jaf.Mirtis žurnalistų sąjungos , sUšl&rimLsu kitofrris valstybėmis ir iš jų 45 sulaužė. Iš vyksta dėl girtų vairuotojų . . 

s! Pi’miHiHkui Jonui Karosui,! jj nepuolimo sutarčių nuo tų pačių metų iki 1945 m jie kaltės. Jei tokie vairuotojai nemihimafe k
s jo vieton išrinktas Tiesos j auiauįė 10. jg jg draugiškumo sutarčių iki 1945 m. sulau- būtų griežčiau • baudžiami/ šiaip ar taip. kaip mato- 

muuenias nmejes -t metus.' ?yr’ . r?y»ktoiiu9 Albertas į 15 0 v41iau p0 1946 metų Sąjunga nelaimių botų žymiai me, ir mūšų tautiečių tarpe,
Šuo metu dirbantis vaigoni- P88*™®* 6 taikos sutartis, iš kurių iki 1957 m. sulaužė aau- būta gana produktmgų savo
ninku Skuode. 3 dienas lw- tris.“ ' 6. . . . .... „ . (riminės tęsėjų, Bet tai buvo

Vertas dėmesio komunistinės Kinijos užsienio reika-J“* >a'LZ*k u L 8on,au- Nau^' . ]a.u
ių ministro Ciao Kuan-ehua pasisakymas apie Sovietų Są- '■uotoJa18 e‘g,an,asi kltur: 1 K"ezt°ka’ ,alkosl dv,e«'tn-
jungos sutarčių tikslus ir vertę. O jis šitaip pabrėžia: j Australijoje jų pavardės JU U

įdaktorius Vasilijus Jemelja-
1 novas, i

Birutė Pašilienė. gvv. Gi-; A Laurinčiukas kelerius 
raliuose, po kratos dvi die-1 metus yra dirbęs Sovietų Są- 
nas buvo tardoma Klaipę* Į jungos ambasadoje, eida- 
dos saugume. Ją klausinėjo ’ rnag antrojo sekretoriaus ir 
apie Simą Kudirką, kuriuo, konsulo pareigas, 
ji rūpinosi, apie Kronikas ir i
iš’kur gavusi Gulago salyną:' 
ar iš jau minėto Gajausko,

vo tardomas Skuode.
• •

ar iš G. Salavos? Buvo tar-, 
domas ir Pašilienės vyras.'
Pašilių sūnus yra kalėjęs!
Mordovijos^stovyklose. Reguž& 1Q d New Yo..(o
** s, . t* . ko Kultūroj Židiny buvo iš-Algis Petrusevidus. gyv. .
Kaune, 25-mee.o g., jau ,«-• M1tulaitienės vadovaį. 
kalėjęs 12 metų ir netekęs UutinilJ
desvnio-ios rankos, po kra-H.o 2- metų*nkak^

m 0 Ta proga išleistas turinin
gas ir gražus leidinys, kurį 
puikiai suredagavo Kęstutis 
Čerkeliūnas, viršelį nupiešė 
dail. Albinas Elskus.

tos Kaune sausume 
tardomas dvi dienas. Buvo 
sulaikytas ir kratos metu 
pas Petruševičių atėjęs Le
onas Laurinsikas. bet po 2 
dienų tardymo paleistas.

• »
Antanos Terleckas.

GRAŽIAI PAMINĖJO 
25 METŲ DARBĄ

"Sovietų Sąjunga sutartis vykdo tik tol, kol jos yra' siunčiamos'laikraščiams pa
jai reikalingos.“ . . skelbti: "Jis girtas ir sėdi

•kalėjime. “
Ką sako patys komunistai? į

Malayoje kartu su tokiu
Na, o dabar keli pavyzdžiai, ką apie tai kalba patys! vairuotoju į kalėjimą sodi- 

Sovietų Sąjungos atsakingi asmenys. ’ na ir jo žmoną.
Pats Leninas, minint 1918 metais Spalio mėnesio per- •

Leidiny yra įdomus Sta- 
eyv. į šio Santvaro straipsnis ”šo-

Vilniuje, Nemenčinė-plente j kis ir šokėjai“. Kęstučio 
nr. 68, istorikas ir ekonomis-l Čerkeliūno sambūrio istori- 
tas. jau du kartu kalintas. į jos bruožai "Per visą laika“ 
po kratos buvo tardomas! ir daugybė V. Maželio, R. 
Vilniaus saugume. Kisieliaus ir kt. grupinių bei

- - - atskilų šokėjų nuotraukų.
Jonas Volungevičius, gvv. j Įdomu pastebėti, kad sam 

Vilniuje, buvęs konservato
rijos studentas, iškalėjęs 5

būrio 25 metų repertuarą su
daro 61 šokis.

metu®, buvo iškviestas į sau
gumą iš darbovietės ir 2
dienas tardomas.

• • •
Algis Baltrušaitis, nryv. 

Vilniuje, Dailidžių g., iška
lėjęs Mordovijos lageriuose 
4 metus, dirbąs liaudies 
meistru, no kratos 2 dienas 
buvo tardomas.

VOVIETIJA 

D. Skučas gavo paauitinimą

o « 9

Karo aviacijos majoras 
Donatas Skučas pakeltas į 
pul kininkus-leitenantus.

Grįžęs iš Vietnamo, jis 
buvo perkeltas į Vokietijoje 

Esančią Amerikos aviacijos
/ bazę, kur ir dabar tebegy

vena.
D. Skučas yra sukūręs lie-

versmo pirmąsias metines, pareiškė:
"Mūsų partijos centro 'komitetas turi visišką įgalio

jimą nutraukti sutartis su bet kuria imperialistine valsty
be ir paskelbti jai karą, kai tik ras reikalingą momentą“.

Sovietų spaudos viršininkas L. Ujičevas 1956 m.
Pravdoj išspausdintame straipsnyje "Taikos ir socializmo 
problemos“ taip išaiškino sovietinių sutarčių tikslą:

"Gyventi pagal sutartį su Vakarais reiškia ne ką kita, 
kaip tęsti kovą, bet tik klasinės kovos priemonėmis“.

Tį atvirą Iljičevo nuomonę tais pačiais metais pa- 
tvirtino ir Septintasis pasaulinis komunistų partijų su
važiavimas šitokiu nutarimu:

"Proletarinių valstybių taikos politika, paremta su
tartimis. jokiu būdu neįpareigoja sovietinės valdžios su
sitaikinti su kapitalistinėmis valstybėmis“.

1963 m. kovo 30 d. Sovietų S-gos komunistų partijos 
centro komitetas Pravdoje paskelbė šitokį pamokymą 
Vakarų komunistų partijoms sutarčių su Vakarais reika
lu:

"Taikingas sutartimis paremtas sambūvis su neko
munistinėmis valstybėmis nenutraukia klasinės kovos ka
pitalistinėse valstybėse, o jei reikia, būtina imtis kovoti 
ir ginklu.“

Gal dar aiškiau minėta Pravda pai-ašė 1970 m. spa
lio 9 d

"Taikingas, sutartimis paremtas sambūvis su impe
rialistais mums sudaro patogesnes sąlygas darbininkų 
klasės kovai kapitalistinėse valstybėse“.

Jeigu šių pavyzdžių nepakanka, tai prisiminkime so
vietinio teisininko M. Rapoporto sovietinių sutarčių tikslo
aiškinimą iš jo 1941 m. išleisto veikalo "Sovietinė valsty-1 *
bė ir teisė“. Ten jis taip rašo: i _ _

"Socialistinių valstybių kova ir taikos sutartys yra; KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
visiškai skirtingas dalykas nuo buržuazinių pacifistų pa- GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA, 
žiūrų. Mūsų kova ir sutartys dėl talkos ir apie taiką veda

Pietų Afrikoj tokiam vai
ruotojui gresia net 10 metų 
kalėjimo.

Turkijoj giltą vairuotoją 
išveža už 20 mylių ir verčia 
pėsčią grįžti policijos prie
žiūroje.

NE PEŠTI IR LIETUVIAI

Š. m. gegužės 6 d. Kelei
vio nr. 18 skaitėme trampą 
žinutę apie airės Marijos 
Willson gausų būrį tiesiogi
nių palikuonių.

Dabar iš P. Urbanienės, 
gyv. Halyoke. Mass., gavo
me žinutę, kad gegužės 1 d. 
miręs Juozas Bačys, 91 m.

ooaoooooooaoot—o—ooooo ooooooo

kr skaityto*?

TAU, LIETUVA, Stapo- 
no Kairio, 480 kai
na $2.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjese, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psl., kaina
$e,

Melaginga* Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kaina • ••••••• o o o o o o oooooooo $6

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi-

amžiaus, gyvenęs So. Had-5 nimai iš Antrojo pasaulinio 
ley, Mass., paliko 4 sūnus, karo laikų Europoje, 127 
9 dukteris, 50 vaikaičių ir psl., kaina $2.00.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Iškratvtas Valerijus Smel 
kiną®, vilnietis, kalėjęs 3-jus 
metus, kratos metu paimtasiircfcUB, Ainiu? Iiiriu paiima:* • —• — - j---------------------------- T----------------- imiuiv i. Vlvin iat lotiitm'* KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR
Gulago salvna® Tardvtas 2 tuvišką šeimą, dugnu* sūnų i miiaų\aidžioj ir ^ociabsumų saldžių išplėtimą . I(
diei^ •• ir dukterį t Dar verta priminti, ką Leninas yra pasakęs apie ao- NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ,

I

' LABAI GREITAS 
• ^PRISTATYMAI
Certifikatai pristatomi 
jū»ų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjį rublį yra

Imama 02.03.
Jokių pnmofcėjfmų!

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UOSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
TeL 982-1530 

LABAI SVARBU I

A IPTMIOJULJ A I

žemiausios kainos 
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE U ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELUŲ 

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ............ 03,700.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ............ Q4.246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina .. .. 04,082.00
Eaport modai 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ 03,756.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ............ 03,154.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............ 03,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............ 04.205.00

< Kaina ............ 02.712.00

Visos kainos JAV dol.
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI’
DĖVĖTI DRABUŽIAI 
Laakytojaam iš SSSR 
Frašykit mūsų specialių 
biuletenių!
Mes turim šito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.



Kr. 22,1975 m. MiŽeBo 3 d. Lems, sa boston

— Maiki, išvirožyk man, tame amžiuje savo raštuose 
kas gi yra tas rasizmas, kurj Į vokietis grafa- Ai tui de 
vis girdžiu minint?

Bitininkyste ir jos didžiulė 
nauda

Ką tik garaže

Paguoda, Bronio Railos

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

3.

| Bitės ūseliuo-e gal turi ir 
yra kitokių jutimo organų, kurie 

dar nežinomi, arba minėtie- 
įvairaus didumo butelių pa- i* organai kitaip jaučia, ne- 
vidalo su plaukeliais vidury- £u žmogų3 mano. 
je. Uoslės organų ant trano i ,
ūselių yra daugiausia—apie! Akys
30,000. Darbiniift& bitės ū-! g* d Bitė
sėliuose jų yra daug mažiau1 ’ *

.. . turi 5 akis: šonuose 2 dide-
les sudėtines akis ir galvos 
priešakyje ai'ba viršugalvy-

Bičių uoslės organai

nos ūseliuose dar mažiau— 
tiktai apie 2,000.

Trano uoslės organai ge
riausiai išvystyti, nes jo gy
venimo tikslas — aipsėkllnti 
motiną. Tranas su motina 
susiporuoja ore. Kad grei
čiau susitiktų su motina, tra. 
nas turi ją iš tolo suuosti. 
Nevaisingos motinos leidžia 
gana stiprų kvapą, kurį tra
nai iš tolo suuodžia ir lekia 
prie jų. Kai kurie tyrinėto
jai sako, kad tranai nevai-

je — 3 mažąsias akis.

Sudėtinės akys yra sudė
tos iš daugelio mažų akelių. 
Motinos abiejose akyse to
kių akelių yra 6.000-10,000, 
darbininkės bitės akyse — 
8,000-12,500 akelių, o trano 
akyse — 14,000-26,000 ake
lių. Taigi trano sudėtinės a- 
kys beveik dvigubai dides
nės už daribininkės bitės, ir

— O kodėl jis tau parū
po?

— Nugi. ar tu nematai 
ant mano kaktos šito guzo?

— O kas tau jj užmušė?

— Tai ar tu nė nežin( 
kad aš pergyvenau

Gobineau, anglas Houston į singą motiną suuodžia net 
Steward Chambei lain, pran- i už keleto kilometrų, 
cūzas V. de Lapouge ir kiti. I
Jie tuose savo raštuose įro-’ Darbininkėms bitėms uos- 
dinėjo. kad ne visos tautos Įės organai reikalingi, kad 
ir rasės yra vienodo protinio J0-' galėtų suuosti augalus, 
pajėgumo. Pagal juos, vie. kurių leduose yra nektaro 
nos yra gabios, pajėgiančios ar žiedadulkių. Kvapas pa
kurti kultūrines vertybe-, o deda pažinti maisto skonį ir 
kitos nėra vertos greta tų iš- Kiekviena bičių šeima 
mintingųjų ir gyventi. Mūsų turi skirtingą kvapą. Pagal 
laikais didžiausias rasizmo kvaP« vienos Seimo® bkės

inctiai, 
baisią

vainą? Taigi, aną rozą žiū-
kSfaAdbė. is"ad tiktai Kvapas bitė™ padeda 8U-
man« kilmės «**<* vra ge. rastl “v<> avl1'- 

simcių, su raudonoms fla- ’ ... -,
gėm, su švinu apkaustytais ’ Motino? uoslės organai y?
diržais, o iš kitos pusės-i Y*1.? ra silpniausi, nes gyvenime
jauni bernai sui branktais,«Įsunaikino^nilionus ’ir.mažai jie jai reikalin«i-
p > ga ia ... u, o , ]ank ^aisvių, o žydus tie-1 Uoslės organų yra ir kito-

šiai degino. . se dalyse, ypač ant lie-
i žiivėlio, aplink burną ir bur
noje.

aipaštalas“ buvo Hitleris, atskiria kitos šeimos bites.

ŠROCKTON, MASS IS SAUUTOS FLORIDOS

U LB apylinkės veiklos * Maloniu sutapimu atva
žiavau j St. Petenburgą ba

lt. Bendruomenės apylin^ landžio 16 d. kaip tik tuo'akimirksnių IU dalis, 387 
kės vakarienė balandžio 26 metu, kada vietos Lietuvių i psl., kaina minkštais virše- 
d. buvo labai nuotaikinga ir i Bendruomenės apylinkė mi-j liais $6.50, kietais — $7.25. 
davė $200 pelno. Skirtai į nėjo vyskupo Motiejaus Va-į ----- --
PU Kongreso kvotai su- lančiaus sukaktį
telkth ateinantį rudenį pla
nuojama suruošti didesnį 
balių gražioje Canoe klubo 
salėje, panašų į Gintaro ba
lių, įvykusį 1972 m., kurs la
bai pasisekė ir davė gerokai 
pelno. Tiksli baliaus data ir 
programa bus paskelbta vė
liau.

4 i •
Liet. Bendruomenės Rytu 

pakraščio apylinkių pirmi
ninkų suvažiavime New 
Yorke gegužės 10 d. Brock
tono apylinkei ir šiais me
tais atstovavo šių eiliučių 
autorius; Suvažiavimas bu
vo daibingas, gerai organi
zuotas, tik apylinkių pirmi
ninkų pranešimai buvo ilgo
ki ir gana šabloniški.

• « •

Gegužės 18 d. Brocktono 
Vyčių kuopa, talkinama LB 
apylinkės valdybos, vykdė 
laiškų dėl Lietuvos nepripa
žinimo Sovietų Rusijai rašy
mo. vajų. Buvo parašyta ir 
išsiųsta daugybė laiškų pre-

remunui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv.J L.etuv.ų k ubo salę pn-; Lietuv^ nepap^tas pa

smuko apie 150 amonių,, siuntinys jr jgaliota8 minig. 
daugiausia čia gyvenančių, j teds Vokietijoje Kazys 
isskyrus vienų kitų svečių isiški 583 iliustruota, 
Kanados ar siaunmų Ame-j ,riš, kaina ?15 00 
nkos valstijų. Minėjimui va-1 .
dovavo apylinkės pirm. P. * Lietuvių Darbininkų Drau- 
Stanelis. Išamią paskaitą' fįi* New Yorke, 164 psl., 
apie šį didįjį žemaitį skaitė didelio formato, daug iliust- 
Felicijonas Prekeris. o B!a- racijų, kaina $3.00. 
das Daukantas tikra žemai- Pagairė, premijuotas ro- 
tiška tarme perskaitė ”Gu- manas, parašė Jurgis Gliaų- 
vaus Vincės“ apsakymėlį, da. 270psl., kaina 14.50. , 
Klubo choras, vedamas muz.' Šventaragio, II tomas,ro- 
Alberto Mateikos, padaina-i manas, parašė Vytautas 
vo keletą nuotaikingų dai-1 Alantas, 613 psl., minkšti 
nelių, po kurių programos) viršeliai, kaina $8.00. 
dalyviai ir svečiai praleido’ Hestera, romanas, parašė 
dar keletą malonių valan dė- Vacys Kavaliauskas, 221

psl., kaina $4.50.
Lietuvis savo tautoje, vak* 

tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Skaitykite 
šias knygas

Day of Shame, Algio 
Rukšėno išsamiai ir vaiz
džiai aprašyta Simo Kudir
kos išdavimo tragedija, ge- 

, . , , ra dovana kitataučiams, 368
, perduota speciali puavatam- gyrius balan; kaina |g 95<
džio programa, kurios išlai- dzio 26 d., minėjo savo 20 j Lietuvių literatūros UteH- 

ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke-

lių besivaišindami ir besidai 
lindami pri įminimais is tė
vynės.

Minėjimo metu turėjau 
progos susitikti buv. Wor- 
cesterio LB piimininką P. 
Standi, kuiis jau ir čia spė
jo būti išrinktas anlinkės pir.

ridentai Fordui, valst. sekr. minint, V. ir V. Kulbokus, 
R J°Zaitiene *

nui reikia, kati jis priėtų?08 k>‘“"»-
greičiau pamatyti motiną, t « .... ••Kuo raičiau tranas motinų ', .Tra*,sk??1 Bu4ell«.

Z kiai Brocktono apylinkėje
susiporuoja. Tada motina.bua
z—s įrssri sssstt

■l.u P.V.J.U. j„ |.r„uU. Ij. Rr^kt..
Sudėtinėmis akimis bitė no apylinkės VūMybos rū-’ 

gali matyti tiktai šviesoje, ir Paščiu P*r lietuvių radijo 
jomis ji naudojasi tiktai iš- valandą Laisvės Varpą bus Veteranų S-go? Niagaros 
lėkusi oran ■ ■1»I4 mi—I.oln«_ nusiaugai m s.kvviiis halan-

Paprastųjų, arba mažųjų,• das sutiko sumokėti Brock- metų sukaktį, 
akių bitė turi 3. Jos sudėtos tono ir Bostono LB apylin- Minėjimą pradėjo pirm. 
galvoje trikampiu. Motinos -kės. p. polgrimas. Vėliavas įne-

Bostono, 
broektoniškį St. Grušą, ku-i 
ris mane maloniai priėmė.. 
Joną Butkų ir kitus. ,

P. Jančauskas 

ST. CATHARINES, ONT. 

Karo veteranų sukaktis

Kanados Lietuvių Karo

patekau kaip tik į 
Viešpatie, sakau, priimk 
mano dūšią, nes nogla smer- 
tis jau laukia čia pat ant 
stryto. O kai prasidėjo mū- r 
šis, tai aš ir nežinau, kurią 
pusę palaikyti ir tik bėgioju 
iš vieno fronto į kitą. O pas
kui teks septynių pėdų juo
dis kad jau šoks prie manęs, 
kad jau suriks, girdi tu, ga- 
dem, rasiste, ir kad jau dės 
man kažkokiu kucium į kak
tą, tai tiktai policijos veži
me atgavau amą. Tai kas gi 
čia, Maiki, darosi?

— Tėve. tokių demonst
racijų Bostone dabar dažnki 
būna. Juodieji reikalauja, 
kad jų vaikai mokytųsi kah- 
tu tose pačiose mokykloje 
su baltaisiai. o ypač So. Bos
tono baltieji to nenori. Bėt 
valdžia reikalauja, kad vai
kai būtų maišomi, ir įsakė 
autobusais prievarta vežioti 
juodukus į baltųjų, o baltuo
sius i jucdųjų mokyklas. 
Dėl to ir kyla tarp mokinių 
ir ju tėvų ne*gi muštynių. 
Juodukai rengia demonstra
cijas už tai. kad vaikai būtų 
maišomi, o baltieji prieš to
ki maišymą. Iš to kyla dūr 
dide nė rasių neapykanta.

— Maiki. tai tikras Anti
kristo darbas!

Girdėjimo Nors’

ir darbininkė bitės akys yra, . . ... šus. sugiedojus Kanados
beveik viršugalvyje, o trano Fer aW V1^toe radijo sto- pagerbus mirusius ’ tūrių tomų Lietuvių literttū-
— galvos priešakyje. Jo su-ltfe ta.:RniJa _ ramovėmis, jų tarpe buvusį | ros istorijos, kurią autoriui

visa vir-'m°3 lai dienai pritaikytos narašvti Lietuviu-------------- ,----------------. ... 1prUatkn03 pameti pirm. gen)
sugalvj ir mažųsias akis nu-,T^amO8 anglų kalba. ir .„darius
stumią) priešaki. Paprasto, j lalka' prezidiumų (LB pirm. J. Sa-
sios akys yra labai jautrios. pranestas^venau. rapniekas, kleb. I. Liauba,

dėtinės akys užima visą vir

Jomis bitė mato ir prietam-

užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas, čia surinkti kone 
visi mūsų literatūros pradi
ninkai, su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės

— Aišku, kad tai nežmo 
niškas elge ys ir kvaila min
tis. dėl kurios kilo ir antra-,pa3 bites atskirų girdėjimo! 
sis pasaulinis karas, ir pati‘organų nerasta, bet jos gar-Į

syje. Tikslios šių akių funfc- Lietuvių šv. Kazimiero yfe ateĮ0Vas A R^ys, Ka- spaudos kūrėjai.
d jos galutinai dar nenusta- ^Gdddio^T^d^'bčiė nadoa rai°no vadei- mtT“ •“k*“?*’

iaus uamemo vanovyoeje ! Niliūno naujausias eilėTUŠ*ntensyviai ruošiasi koncer- S’“’v In? «>« rinkinys. Išleido Algi.
tui. kuris numatytas lapkri- kuma V? Alonderiene. Luk- .manto Ma’kaU3 Knygų
čio 9 d. North Junior High ®° : dimo Fondas, 76 pai., kietai
mnlrvUnc Rmnlrtnno K&S, ol>A ^7o Kp. pilTM. 1F • •», Vaina AA

.šaulių moterų vadovė A. A- >8,s‘a±ina

tytos.
(Bus daugiau)

sus girdi. Pačios bitės suke
lia įvairių garsų: 1) badau-' 
jančios bitės vienaip zirzia,! 

vpamaitintos ir sočios kitaip; Mass., —$30.
— Bet sakyk. Maiki, ko-’f2) be motinos viettaip ūžia A. Ramanauskas. New 

dėl tie į Sau Bostoną ėję (verkia), turinčios motiną Haven, Conn., — $25.
— kitaip; 3) žinomas jaunų Po $7: N. Išganaitis. Ham- 
mrtinų dainavimas (kuka- traanek, Mi., J. Karazija, iš 
vi nas) prieš spietimą; 4) Worcester, Mass. 
sniečiančio? bitės vienaip G- V. Gužauskas, Vandrehof, 
žii. o susemtos kitaip; 5) į B.C., — $5. 
drrbą lekiančios bitės vie- Po $3: K. dalaviejus, ii 
n: :n ūžia, o iš darbo griž- Worcester, Mass., J. Dovy
ti irios su medumi arba žie- daitis. Michigan City, Ind., 
d; dulkėmis — kitaip ir Lt. J. Kupčinskas. Parcippany, 
M i kelininkai ištyrė, kad bi- N. J., W. Mankus, Chieago. 
t< ’ gali padaryti apie 20 į- III., K. Karlonas. Regina, 
vr ’rių garsu, ^oėjama kad Saakach., J. Girdžius. Mont- 
b’ė gali girdėti ir išleisti real, Qu., J. Sutikus, Stough- 
u’ ragarsus, kad girdėjimo ton. Mass., J. Virkutte, Beth- 
oi ^ami yra visame kūno pa- lehem. Pa., M. Klish, Wil 
v’ šiuje: ant koiii. prie spar- lingfoid, Conn.. Y. Yan-

Vokietija sunkiai nukentėjo, 
net’jos dalis pateko msų ko
munistų vergi jon.

juodašimčiai nešėsi raudo
ną komunistų flagę? Ar visi 
juodukai yra komunistai?

i — Ne. tėve, jų tarpe yra 
visokių, kaip ir baltųjų vi
suomenėje. Tik žinok, kur

— Ar tai ir yra tas rasiz
mas. už kuri gavau bučiumi 
į kaktą? Juk aš, Malki, ti
kiu, kad juodukas irgi turi 
nesmertelną dūšią, tai kodėl 

mane musė, net nepa 
klausęs pavardės?

tik vyksta kokie neramumai, 
muštynės ar demonstracijos, 
tenai tuoj pat ir komunistai 
įsimaišo, tuos neramumus 
dar labiau didindami. Taigi 
jie įsibrovė ir į juodukų de 
monstracija. apsiske’bę ko 
votojais prieš ra izmą. nors 
iš tikrųjų ir patvs yra rasis 
tat Ana. Maskvoje studija
vę Amerikos juodukai pasa
koja, kad ten juos komunis
tai vadindavę beždžionėm. 
fneTgai+ės neidavusios su 
jais šokti, rusai nedraugau
davę. nors tie iuodukai du
dentai pradžioje buvę dide
li komunizmo garbintojai. 
Bet no to jie nuo komuniz
mo visai nusigrįžę.

— Tai, Mafki. geriau nuo

AUKOJO KELEIVIUI

S. Urbonas, Dorchester, P. Jančauskas Paguoda, Bronio Railos
no S. ZrtWcki^7j. Atal’-:

sur&s dr. J. Ž-Tnuidzinas fr’r crvokniVo centro vaMybos Mardu pirm. i į K’y^,

abuleviciu?. -r j jgjjgg — minkštais
Skyriaus 20 m. veiklą ap-Į viršeliais $5. kietais S6J6. 

žvelgė pirm. P. Porgrimas. Mano žodynas, Richard 
ei l,4$0

lžlauskienė), žodžiu sveiki-1

kaiuekas, Dorchester, Mass. 
P. Beleckis, Brooklyn, N.Y., 
B. Kundrat. Quacker, Conn.

. S. Giedraitis, ScottviŪe, Mi. 
K ir yra šilumos jutimo or-’ J. Rodgers. Norwood, Mani-

nu pagrindo ir kitur.

Šilumo* jutimo organai.

g; nai, nežinoma, bet, be a- 
bc jo, ir bitės, kaip ir žmo
gus, turi atskirus šilumos ju
timo organus, nes labai ge
rai moka reguliuoti avilio ši
lumą. Kai avilyje yra perų, 
visą laiką palaikoma 35-36 
laipsnių temperatūra. Jei a-

toba.
A. Gaidys. Nashua, N.H., 

— $2.
Po $1: A, Aamega, Me- 

thuen, Mass.. A. Shum 
Lawrence. Mass., M. Mula 
renka, Detroit, Midi., W 
Tarvyd. La Šalie, Que., J.

Ootin., 
Mass*

Visiems aukotojams nuo
širdžiausias ačiū.

Keleivio administracija

tp juodžio Brežnevas būtų
— Dėl to. tėve, užridMNd į gavęs į kaktą negu aš. Bet vilyje darosi šalčiau, bitės Junevičius. Hartford, 

kaktoje gus% kad via $ai-Įaš turiu tave atsisveikinti, gamina daugiau šilumos, o M. Klimas, Broc&ton, 
niojiesi ten, kur tau nerei-|Einu pas Zacirką, nes sako, jei darosi karščiau, tai avilį vs-4Aw-
kia. O rasizmo teorija pra- toks guzas greičiau gyja, kai vėdina ir net dalis bičių iš
dėjo skelbti dar davyniotikJ^tf dažniau suvilgai gyvatine, eina laukan.

Talka Lietuvos laisvei

Gegužės 17-18 dienomis 
Brocktono lietuviai Lietuvos 
Vyčių 1 'kp. suopganizuoto 
laiškų rašymo vajaus metu 
iš iuntė JAV (prezidentui 
Gerald R. Fordui, valst. sek
retoriui Henry A. Kissinge
riui, Mass. seftatoriams Ed 
wardui Kennedy, Edvrardui 
Brooke, kongresmanui Ja 
mes A. Burke ir padėkos 
žutfi. Bill Andersonui apie 
2,000 tauškų.

Didžiausias nuopelnas ir 
padėka L. Vyčių 1 kp. pinti.
Sylvijai Šukytei, kuri at
spausdino lai’kų tek tits. 
valjaus sumanytojai ir vyk
dytojai Zuzanai Barauskie
nei, Jonui Statkui su visa 
šeima, LB Brocktono apylin
kės valdybos nariams ir vi
siems talkininkams, nuošir
džiai prisMėjustoms prie šio 
kilnaus Lietuvos ir lietuvių 
stiprinančio daibo. Juk pa
vergtos Lietuvos broliai lau
kia mūsų ryžtingų ir vienin-,
gU uaStAbgų. Nsapvilkime '■ Argi sunku būtų surasti 30 metų Lietuvos laisvės <<k ša^Uis- Vieną naują Keleivio granu, voje (1940-1970), patašė 

vės Lietuvai“ ir dėl todiib- neratorių? O juk kiekvie. i Leonardas šimutis, daug L 
kime. nas naujas prenumeratorius liustracijų, 500 psl., kaina

E. Riboldenė stiprina laikraitj. $10.00.

Pagerbti skyriaus suma
nytojai J. Vyšniauskas. P. 
Balsas. S. Jonušionis. Stp. 
Setkus, J. Alonderis ir VI. 
Eizinas. Jiems sugiedota Il
giausių metų.

Minėjimas baigta? Lietu
vos himnu.

Rengėjai dėkojo A. Sa- 
jauskienei už nupieštą šūkį. 
V. Bieliūnui už vietą geguži 
nei. kun. I. Liaubai už leidi 
mą naudotis posėdžiams sa
le, svečiams už atsilankymą 
ir sveikinimus, šeimininkėm 
P. Polgrimienei, J. Vyš
niauskaitei, P. Skeivalienei, 
S. Galdikienei ir B. Jokubo- 
nienei, akordeonistui S. 
Zubrickui.

Scarry. daugiau nei 
spalvotų paveikslų iš įitid- 
riausiu sričių ii' kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir angMką 
pavadinimą. Knyga diddio 
formato, stipriai irlšktd ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir naaugliam. Kaina $5.00.

Lietuvoje lŪ20ulM> fl
dT. VL Bublys, J. 
kas. J. Glemžė, J.
P. Rudinskas. L. Dargia, K» 
šeštokės. J. Vilkaiti!, L GL 
riūnas, A Reventėa), ft? 
psl., kaina minkštais 
liais $9.50. kietais I10.0A 

Karūna, istorinė trifertįa- 
poema iš Mindaugu epoekoa 
1237-1268. parašė Anatoli
jus Kairys, 318 psl., kieti 

} viršeliai, kaina $6.50.
■I
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Vietines žinios

Sofija Kiliulieaė po sunkios operacijos ilsėjosi Lape 
('ode. čia ją matome lauko virtuvėje su dukraite 
Daiva, vaikaičiu Tomu ir jų svečiu Andrium Šležu 
(paskutinis kairėje).

lEsKO DRAl (.O j JeigU komunizmo labui

Povilas Dargis birželio lj »w»m , Ieškau padoraus gyvenimo reikėtų išnaikinti devynias
d. dalyvavo SLA ir Sanda- Lietuviu Darbininku d-jos draugo’ Rsu metų, brunete, ! dešimtąsias visų gyventojų,

«„ uevUNių ifluuuuiisų u JU- negeriu, nerūkau ir. kaip kitiT
a‘- A ‘ narių ST|annkima> i'.vks gero būdo, išsilavinusi.' neturime dėl to suabejoti.

^na^odamV “rželioSd 1 vai. popiet So.; Xeseaiai a(vykaH B UctllVK,' Leniną.
... .... .. ^s!nay..,”?a?’ Bostono Lietuvių Piliečių; Rimtai gai1-“- —-

, j.> bnzelio - d. aLilaiine n ^-jos patalpose. Visi nariai; raSvli Keieiv

SLA prezidentas Bostone | L. Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

ros
važiavimuose 
Ta proga pas

; i keleivio j taigą. Jj atlydė- kviečiami dalyvauti 
; io SI A vicepirm. Aleksand-1 
j ras Čaplikas ir Antanas V. Aluza,
• Andriulionis. , sekretorė

Aleknos atvažiavo 

į Bostoną

Milred ir
Ilgus

i mint: perduoti Kutai.

.prašau 
adresu, pažy-

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOa

Valst vb

o

Apdovanojo A. Škudzinską
kaštais krikščionim 

šventojo 
pirnies-'

buvo'; TERORO
metus gyvenę So.Įuž energingą benilruomem- sunaikintos, l’er t.uugiau kaip j 
o dabar evvena! n§ veiklą apdovanotas LF tris šimtus metu bažnyčia buvo; 

praeitą savaitę Tujų piezidentų medaliu. Į,ingus rM.k;„į;nius, i»et dalmrį

LB Bostono 
Antanas Alek-Į pu m. Antanas

-tone.
Puidoje,

ažiavo i Bostoną ir žada 
ia p. būti ilgesni laiką.

Supažindinimas su knyga 

"Pėdos mirties zonoje**

ZSKKBK&SBKI 

Z. Kiliulienė sveiksta

Šachmatų turnyras

So. Bcstono LLD šachma- 
‘ų klubas savo patalpose 
<368 W. Broadvvay) rengia 
Bostono
turnyrą: vyrų, jaunių ir. jei 
-tb blarys. moterų grupėse.

Laimėtojams skiriamos 
dovanos.

Turnyro

>no • ')V rardos|bllv° peikiamos pilnos šve
as Skudrintas Ra*?<> k!’5’ii<H‘ kul??? P" as K KUdZin. n«i. ,,jals pt i Sckio .'.niu laikais 

už energingą bendruomeni- sunaikintos

Ne Rusija man rūpi. Į ją 

' man, mieli ponai, nusispiau- 

. ti. Tai tik etapas pereiti j 
į pasaulinę revoliuciją.

Leninas

k iekgijo* 
IMPERIJA S r. v i ET V 

RUSIJA

RADUO PROGRAMA

Senimai* Lietuvių Radijo 
Programa Naujo} Anglijoj 
J stoties WLYN, 1360 tt- 
tociltių ir ii etotiea FM, 
tOL? mcu veikia sekmadie- 
□iau noo 1 iki J :30 vaL dia
dų. Perduodama: Vėliausių 
^saulinių kinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
toe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis |
Jaltic Florists gėlių ir dova-
»ų krautuvą, 602 E. Broad-
*ay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna-

«te ir K*tAivte.

i dalykai virto visai kitaip. liet • 
J šitai permainai Įvykus, daugelis. 
Į n.unė, kad jau laukimo dienosi 
•pasibaigė ir kad imperatoriaus 
| atsiveri imu buvo Įkurta ant že 

.. . .... • Įmes laukiamoji Dievo Karulys-Į
Lietuvių-anglų kalbų žo* tė. Vienas istorikas, rašydamos j 

reoagavo Karsavi 'apie tuos dalykus, sako:
‘Kuomet .jie staiga buvo pa-|

Geri žodynai
lynas,
•aitė ir šlaponerskS. api« i

Imkit ir rkaitvkir 

Kipro Bičiinu*

knygą
Joje smulkiai aor?.?yt- 

bolševikinio teroro sistema

Dažau ir Taisau
Namas tt laukio ir viduje. 
Lipdsa pupisrins ir taisi

vilną, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

liuosuoti nuo persekiojimų ir tos vergų stovyklos, kurios*x/i ; iiu&iui Ai’LA U 1 I te ’ JllUO>UUlI UUU |RI 8UIMUJ 1IIIU II vvro v^t<
lietuvių šachmatų! *’• ^°<JZ1U Oil psl., Kat lnei,.jVO laikomi pasaulio išma- j kentėjo

Vyr. lietuvių skautininkoj... ...I',90 psl.. kah.a SS.OO.
a „,i „„„.-„t pavaduotojo Česlovo Kiliu-’ ‘J2'y11 l»a<lzia birželio I 

Birželio ed. 4 vai. popiet 1 .. „ v,... r „s • 1- d. ' vai. vak.: lo-iamatik
So. Eostono Lietu. įų Fine-;. . , noru,.;b. 'etvirtadieniais. Starto mo-iių d-jos III aukšto salėje ^venusi sunkią operaciją
rengiamas visuomenės su-(a™ey l,8°n,neJe’ >,; mazu

tipreja.pažindinimas su buv. Sibiro 
kalinės Elenos Juciūtės kny
ga "Pėdos mirties zonoje“.

Ji iš Cape Codo siunčia 
visiems pažįstamiems gra- 

, , į žiausius linkėjimus. Ta pa-*
4 vai. bus atidaryta Sibiro ~a prOga nuoširdžiai dėko- 

kalinių daubelių paroda. ' ja draugams ir bičiukam'. 
_ , . . i kurie ją lankė ligoninėje i’
A.Va' al)1C- f7i°S| pradžiugino sveikinimais ir

mirties zonoje“ kalbės Ele- !tovane,fmK
Linkime Z. Kiliulienei ko 

greičiau atgauti dėl ligo:
Po kalbų Izidorius Vasy-j Praiastas J^a ‘- 

liūnas pagros smuiku.

na Vasyliūnienė. 
autorė? žodis.

Po to —

Po programos — kavutė.

Čia bus galima nusipirkti 
ir knygą ”Pėdos mirties zo
noje“. Kas norės, galė3 gau-Į 
ti ir autorės autografą.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

4 vai. popiet

kestis — $5.00, jauniams ii 
moterims — $2.00. Regist- 
• votis pas Kaži Merki llf 
G St., So. Boston, Ma. 02127 
Tek 268-0853.

na $8.00.
Anglų-lietuvių kalbų žo-,

4vn*i V Rpravvkns nania iatejw- Imiw r;,’o! iUS buvo ia,ko' (lynas, V . D? ra \ka. nauja mas niJtt«»jnu<>.jii Dievo atstovu 
aida, apie 3),000 žodžių. Į ir piktųjų jėgų naikintoju, kuo- 

’ met Velnias dar teliebuvo vieš- 
j j •.dalijančiu kunigaikščiu.“ į 
! Daugelis krikščionių, ypač jų •

Įvadai, uzasii- • mūsų Viešpaties' 
pareiškimą, kad Jo Karalystėj 
t nėra iš -iu pasaulio ir k-ad šioj 

j pasauk'i du .as arba kuingaikš-1

j tomis, tuojau pasigirdo kauks
mas. kad jau Dievo Karalystė

ir zuv< muši
JONAS STARINSKAS 

22* 8uvte Btt Avė.

broliai seserys, giminės i> 
draueai. Knygos kaina - 
76 centat

TaL CO B-M64

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI onas. ir kati Kristaus 

tKaraiys;* t<y.:ui bū:i įkurtu tik 
'tada. kai šėtonas bus suriktas ir 
jo dailiai išardyti O tai tegali 

GANA TO JUNGO, Kip- jv ^. tih jvj Kristaus antrojo
AUKOS KREPŠININKAM I ro Bielinio atsiminimai, 492 dėjimo.

’ nd kaina 00 i lstor ’» I»Jir<Mlo. kad laikui be-psi„ Kaina ąo.uu. ' . nusįt;(Mio laukti

lis *, i a

"GARSO BANGŲ**

PROGRAMA

ši radijo programa trans 
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v 
vakaro.

DRAUDIMO AOENTORA 
Atlieka {vairią rūUą

t
’ SKONIS KONTRIM

Se. Berto*, 
TeL AN

•2127 
S-17SI

b AV Al** RASTIS

Supažindinimą su knyga 
ruošia Bostono Jono Vana
gaičio šaulių kuopa.

Visuomenė kviečiama su
pažindinime gausiai daly
vauti ir tuo -pagelti mūsų

Birželio 8 d 
i So. Bostono 
čių d-jos 
nimas s 
"Pėdos 
pažindinimą 
kuopa.

Jurgi sa" <kuiK l’^ekėjų ir atvirai 
' " i*, kad tais metais 

kurta Dievo Kara
lystė ir \i.-i priešai būsiu sunai-) 

MES VALOYSIM PA- j" ,,'wiW n*’’“v}'1“ '

Nortono Lietuvių Pil. I 'lOt?>.“"T*. .
I-ja — $2(>1. Sandaros kuo-Į ®'1<' • lr ,171 įr

„a - $200. I-ithųanan Vii- PIs“ k“na t3 0«-
r<e«m> mm mini. i>vi

praleido dešimt metų Į

So. Bo=t

lage — $125. Baltic Service] 
100. ŠAULĮ, parakė k Dovyde- k;ai jinie. ir tuo klikų kiti pa-1

i t: • t • t t- a yI o $50: Joe Lubin Fune- naa, I tomaa 268 psl., II to- niok^i:‘!i T;-'. savo pastan-.
, »T TT___  c- ima. O1O—1 V.--1...1__ ____ ik.iili Dievo Karalyste ‘tai Home, Henry Simokat. 

o. Boston Savings Bank. 
I’o *$25: Adams Market,

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

WE WILL

i’ub.-.s lokių 
ter. -kietijoje

lystę. J j 
usirinko Aluens 

išvarė laukan

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota sk.myK»j'is apie pasanllnimi tr
{vykius, ded i c.mg ir įdomių RMtnrafcą Ir atvirti 
■pie visu?, •nu'-ų visunmeniaiaj bei kaltlrtaiM klaosimaa. 
jame rasite įdomiu skaitytoją lattkų akyrią, kariame laubia- 
me abiperiu p.»'.isakymų ir aoomoaf
svarbia prnb.ema.
rNFPR!Ki AVSDM A tIKn.VA-yrt
elvijoH laikraštis, ieškąs naujų bendradarblą bei Mttją, vl- 
nuomet atsir is kkkvieno nuomonei, burte kevefa Ir dirbu ui 
neprikkm-.»»r.’.i Li?tjva.

Metinė prenumerata JAV^U M.M 

Adresas:
7722 George Street. EaSane-Muutreul, 690. Ooubue, CANADA

k«*i:< • krikščionis. kurie j
me i k.ū'inosi i 
niK'tą

Ee' n«‘rukus ....... .. ..... ......
supo n ;<- "i. lenai buvęs vadas' 
gyr. si. -akydamas, kad jis tu
rįs galio išsklaidyti karinome-' 
nę taip. kaip Samarijos kuni
gaikščiai išvaikė Sirijos kariuo- 

PASKUTIN1S POSĖDIS ( menę. I»< t ne jam tiko ana se-, 
Rugpiūčio 10 <1. Romuvoč r»aperies. Dr. A Kriaukė-I Juozo Aulėno ztaiminiinai j " '''''

parke Minkų radijo geguži- nas. Perkins Market^Dr. A.| 227 psL, kaina.......... $4.00| pas>-k< .a

Liepos 19 d.

arpe gyvenancą S.bim ka-, ;fankau? k,„ . ( o-op Bank.
linę ir knygos autorę.*

Po $15: Miiton Hill Res-|11 toma8’ 836 P®1* kaina 55 

Romuvo- tauranL Ine.. City Point Ath- DIENOJANT, Kipro BU-
nio, 464 pst. kaina....$2.00 
PENKTIEJI METAI, Kip*

Martvno ^t. Washington| dnio, 464 psl., kaina....$2.00

st«*bukliiigąjį : 

kariuomenė ap-

Pensininkių auka

Ypąfi Tautos Fondui

Bronė Kriščiukaitienė iš 
Belmonto ir Julija Leščins
kienė iš Dorchesterio, Mass., 
per Antaną Škudzinską pa-

nių laužas ir vėliavos :ventL . ~ Tni’_ A. Dubauskas. Dr. S. Jasai-
, tis. V. Kurapka. Rūta Lee’s

Po $10: A. Andriulionis. | ro Bielinio, 692 puslapiai, 
kaina ................. ......... $2 00

juo žuvo ir jo į

,E. Rodd, Montello Bakery, K4 LAUMES LEMI
•Tos. W. Ca-per and Son, R. (upio Sulomują Nlr|), Pub 

Rugsėjo 14 d. LB apygar- Bričku’- Dr- G- Stapulionis. nnMte Orintuitue, 234 pat 
dos rengiama Lietuviu die. Bas^a;^'B^ey‘ns^as,.9,|

aukojo Ypatingam Tauto j na Maironio parke, Worce?-1 ^a‘!‘a- 5I A .,43 fcP- Balt,c 'T8U*P?i**1’J“° 
Fondui $20 ir $25. iš viso tery Flonst. Broadway Pharma- sm Liūdžius, 246 puste

ne.

cv. A. Di-uzdis.$45.
Rugsėjo 20 d. So. Bostono’ H. Čepas, A. Mit-

teklių našlės skatiko gyvybi 
niams tautos reikalams.

O kad taip pajudėtų biz-

lančiu ir dail. M. K. čiurlio- Un* r1 .vare. M. Dapkus, 
nj ‘ Kiliulis, Vision Center.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLAKrikščionys turi budėti ir! 

laukii D:. \o Karalystės pasiru- J 
dymo ži '.t.iu, bet niekad neuž-1 
mii ti bnto, kad Dievo Kara-j 
ny.stė neims įsteigta žmonių pa- J 
stangomis, liet Dievo galybe, i 
Jie turi \isuomet atsiminti, kud j 
bažnyčia, ‘' bebūdama kūne. yra į 
kenčianti ir kovojanti bažnyčia.. 
Tikras krikščionis yra Dievo ir 
Kri liudytojas, ir jo parei
ga >r. -kelbti visa, ką Dievas 
dilio ir kas jam įsakyta skelbti. ' 
Par. š> a kašte, kad krikščionis1 
dabar rekaraliauju, o tik ieško, 
garbės, šiovės ir nemirtingumo. I 
•Jo pern.aina ir išaukštinimas į ; 
zyks j-imame prisikėlime iš nu
mirusi:’.

Pirmame laiške koriniiečiams j 
penkioliktame skyriuje a pušta- į 
ias salo. kad kūnas ir kraujas: 
neg;.!: paveldėti Dievo Karal.vs-• 
tės. Tame pat skyriuje jis sako, 
kari tie. kurie bus bendrutėvai- 
niai su Kristumi, turės patirti 
prigimtie- |>ermainą nuo žemiš
kų į dangiškus. Šitas mirtingas 
turės apsivilkti nemirtingumu, 
sako Apaštalas Povilas (1 Kor. 
17:53).

”Krikšcionis, kaip Viešpaties 
mokytinis, kaipo mokinys Kris
tau mokykloje, yra rengiamas 
užimti vietą Tūkstantmetinėje 
Raratvstėie ir dalyvauti jos 
garbėje, šlovėje ir nemirtingu
me“.

ptei. kaina........... $3.00
SIAURUOJU TAKELIU 

K. B. Kriaučiūno, 178 psl
kaina .......................<™^...$2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ L1ODMV. Patrone 
las Liūdžteivienes, 88 psl 
calna .. • • • • . $1

Atsitiktinio kareivio uita 
lai, J. Janučkio stmminimai

Jonaitis. A. Baika. E. Theil- 
lei?.

Po $2: R. Sužiedėlis, M
Lapkričio 9 d. Brocktono

nieriai, profesionalai, aka-!lietuvių šv. Kazimiero para- ........ ..
demikai ir jauni stiprūs ža-įpįjo? mišraus choro koncer-Į Valatka, J. Jurėnas, P. Viš- 
liūkai iš savo rezidencijų ir] tas, kuris įvyks North Juniorl eini?, P. Averka, O. Radom- 
ptečiau atgniaužtų kietai su- ; High School. Oak Street, Į sk?«. L. Lendraitis. 
spaustas saujas! Brocktone, Mass. Po $1: O. Kašėta. A. Tvas

ka. J. Grauslienė, G. Karo
są® B. Povilavičius.

Visiems aukotojams nuo
širdų® ačiū!

Taip pat esame dėkingi 
tiem®, kurie pri-idėio pirk
dami laimėjimu bilietus ir 
parėmė mus šokių vakare

Algis Šimtas,
Kamandos vadovas

Gvatemaloje rankinukus 
nešioja ne moterys, bet vy
rai.

127 psl., ka 
RASTAI —

kaina $2.00. 
STRAIPSNIAI

"SAULES ŠERMENYS**

Tai visai neseniai teleistas 
ir humoristinės poezijos rin- 
Antauo Gustaičio satyrinės 
kinys, {domiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdoa- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la- 
bai tinka Kalėdų davanoms. 
Kaina $7.00.

SLA—jau S0 met ų tarnauja Uetuvlą rlsMMMl Ir I 
jo daugiau luūp SEPTfNIS MIUONUS 
nariams.

8LA—didžiausia Keturių fraterosltel acvntanelja —. 
duoda gyvybės aųdrtad< Ir paMpą, kuri yru 
pigi. nes. SUSIVIENIJIMAS mMhu pairo, e teikte 
petamavimus savitarpinės

8LA— jau turi daugiau, kaip tris 
kapitalą, tad jo 
lietuvis čia gaįi
apdraudra nuo f100.00 tei $10.0008$.

8LA—jaunimui duoda getą Trapsroąją Al 
dowment Insurance, kad 
šukėtojo mokslo studijoms Ir gyvenimo prudUaL

BLA—duoda VAIKAMS Ir
spdraudą: ui $L000A0i 
čio metams. ■ H

SLA—AKC1DENTAL* APDRAUDA 
amžiaus asmenims.
klubų Ir draugiją uuriuro. UI $1X100.00 
lės apdrsudos mokestis $2.00 | umtus 

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvlą koloniją. KrolpkNlB 
• kuopų veikėjus, Ir jte plačiau 
SvsivienijiiaA

Geuaite 
parašysite:

Litknantea AMsasssf 
307 Want2$tk Strsst, Nsur Tūrių M.T. 10001

Kas domitės Tiesa, mes pri- Į 
jsim veltui spe 

įtės šiuo adresu:
9ta»MmlMw«a».para.l#’”i? v',tai ‘O“*"- Kreipki

šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zas Danys, 464 pri., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 

*’ kaina $12.00.

I.ittiunman Bible Studentą, 
212 E. ?rd Street, 

Spring Valiny. III. 61362. 
(Skelbimas)



T* KELEIVIS, SO. BOSTOR Nr. 22,1975 m. birželio 3 d.

941...... .

ietines žinios i
Lituanistinės mokyklos . Naujas Altos prezidiumas dėką prezidiumo nariams 

(pirm. E. Lusiui, vicepirm. 
Amerikos Lietuvių Tary- A Caplikuii sek,. A. Ketur.

DEGANTIS REIKALAS

Antrame puslapy prel. J.

pabaigtuvės J
. tapimui, sexr. a

Bostono Aukštesnioji Li-: bos skyriaus gegužės 29 d. i akiuJ E c#>ui) uz pa-
tuani.-tinė Mokykla 1974-75 susirinkime priimta prezi-* 
mokslo metų darbą baigė J <dium° paruošta apyskaita,

, .. . gegužės 31 d. Tą dieną vyko'nutarta centrui pasiųsti $
; nę sį reikalą, dosniai atsi- paskutiniai ketvirtosios kla- i.000 ir $275 pasilikti =avo 

11 sės keliamieji ir paskutinės kasoje.
klasės išleidžiamieji egza-
minai. į Susirinkimas pareiškė pa-

Mokyklos šių mokslo me-:

lieps. 
Auka- dusti tiesiai Ypat.

Balkūnas rašo apie Vliko i Fondui šiuo adresu: 
svarbiausius šių dienų uždą-j Lithuanian National Foun- 
vinius ir tiems uždaviniams į dation, 64-14 56tb Road, 
finansuoti Ypatingąjį Tau-į Maspeth, N.Y. 11378. 
tos Fondą, kuriam reikia su-i Bostone yra Įgalioti au-
telkti $100,000. į kas :

... . , . . St. Griežė-Jurgelevičius,
Vienasis tų uždavinių yra (Keieivio .dm., 636 Broad-

daryti viską, kad Europos g,,Bostone), dr. P. 
Saugumo konferencija ne-!Ka|adį (663 7th St> So 
pripažintų teisėtu Pabaltijo Bo,ton) ir A jonu5k, (17

tų pabaigtuvių i-kilmės vyks: 
šį šeštadienį, birželio 7 d.

9 vai. lyte bus mokinių į 
pamaldos Šv. Petro lietuvių’ 
parapijos bažnyčioje So. į 
Bostone.

3" __

vyzdingą savo pareigų atli
kimą.

Senasis prezidiumas savo 
pareigas perdavė naujam 
prezidiumui, kurį sudaro:

pirm. Aleksandra^' Čaplikas, j Perukai nėra Šių dienų ii- 
vicepiimininkas Aleksand-1 Juo, j>u ;
ras Griauzde, sekr. Andrius
Keturakis, ižd. Edmundas tiečiai dar prieš Kristau* 
Cibas. gimimą.

PFTH

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti

įjungimo į Sovietų Sąjungą.
Vilkas daro. ką gali, šia 
kryptimi, bet tam reikalinga
ir mūsų visų parama Baigė aukštcsniąja mokylclą

Todėl ir toliau rašykime.
kongresma-nams ir senato-: Lydia Kontautaitė, Fellk- 
riams laiškus, kad jie remtų į ° lr Laimės Kontautų i- So. 
atstovu rūmuose rezoliuciją i Bostono duktė, baigė kard. 
nr. 165, o senate nr. 29.. ir,Cushing0 aukštesniąją mo- 
tuoj gausiai aukokime Ypa-, kyklą.
tingajam Tautos Fondui. ! . .

Tokiu prašymu ir Bosto- Į Apdovanojo M. Subatj
no Altos skyrius lai-įkais į įžymus skautu sveikėjas

Churrh St., 
02186).

Milton, Mas*.

kreipėsi į kelis šimtus tau
tiečių ir tikisi, kad ne tiktai 
jie, bet ir kiti, rimtai įverti-

v. s. Mykolas Subatis buvo 
apdovanotas skautų "Padė
kos ordinu“.

Tuoj po pamaldų pabaig
tuvių programa vyks salėje 
po bažnyčia. Čia bus Įteikti 
abiturientams atestatai, o 
taip pat jiems ir pažangiau-' 
siems kitų klasių ir skyrių 
mokiniams dovanos. Moki-' 
niai atliks meninę progra-, 
mą, dainuos ir komp. Jul. 
Gaidelio vadovaujamas šios i 
mokyklos mokinių choras. '

Po programos bus moki
niams parengtos vaišės. ;

t

Mokyklos tėvų komitetas j 
maloniai kviečia visus lietu
vius į šią mūsų mokyklinio 
jaunimo šventę atsilankyti.

*

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACUŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

8.BL.P. DRAUGUOS VAD0V1

Pilnas įrengimą', pkuiluiil aly* 
k<zs buiuerį. pu Iv ją. oto lilli.t. 
tei nio-tutu. k (UI t tok lt dalbų >ita 

jungti tū>y >u lani/dziau.*
10 metų garantija*

l*u>Lutme m«»deinaus ahva mM'iuu nuuiietia

FORTŪNA FUEL Co.'"“’*
Abu šildomo >ih« i.«ItMui

47t Ada*. Street, Oaiary, Ma«.
A!j buinvrio uptain.i, inu^ ištiki., 21 ».il. |«i ilictt i

Skambinti — Boaton: 4361204, Se. Shore: 7734940

S a t ybės: 
Produktus:: tintus 

t.rožK 
Lkonunu.iu

J/Iv9y’v0yxv9yi,\ąyi^/i.\0>»k9yivą/»\9/.»vS/.’ </• o/ s

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8 2868 

yra yienintele oficiali jst»L

siuntinius tiesiog ii W
torio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kol*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau* 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lutų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies tie tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ j
vedžiojo.

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

K. J. ALBlNS 
12* KAST BB0A»WA? 
SOUT® BOSTON. MASS. 
TELFFONA8 AM 8-414*

Mcore Datai 
Poptoroo Šiai

taikiai ‘
Viralą reikaaan 

BaOoMByo pli 
Vtaofeta pirito

Peter MaJavytu
CUMaUr 
«9 Chnreh Street 
C Miltoa,

Atllaba __
to Ir pralakta-
ka Ir rMoJa, gyvenama narna Iri 
Maria pastato, pagal Jaša raiba-1 
tarimą. Saokrta vUadoa U • ne

žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Neirtos Centrą, Maaa. 02159

TeL
••MiMiaaaaMiaaaaMaaaaaaaaaaee****

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope- 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę^ Kainu 96-00.

Paštu

Trans-Adantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

K BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

Tekfoaaat 000-0475

•aaaaaaaaaaaaaoawaw>r*paaveaaeneeaaaaaaaaaaaaaaapaataaaaaaaaameaaaaa

birželio 25 

liepos 18 

rugpiūčio 20

rugsėjo 3 ir 19 

lapkričio 21 

gruodžio 19

■■—in >■«iwm*—ai
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Joe. J. bonovan 
Dr. J. Paiakarnio

IP t DIN 18 
OPTOMETR1S1A8

Valandos:
nūn 9 vai- ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Bostoa, Mans

«Moaapaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw

TEL. AN 8-2134

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMBTRISTB

I

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekamdlsniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC B WWEL

nuo 10 ryto Iki 0 vakaro Vedėjos PETRAS VIŠČINIS
Trečiadieniais—-atdara

445 BROADWAY JI 173 Arthur SL, Brockton, Mana. 02402. TsL 584-7209 
SOUTH BOSTON, MASS.

........m....------ ...............--------~rrrrffff jjj urjjjjjjjjjjjjjjj

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

išpildomo gydytoją r* 

teptos ir tarinis visas gatavas vaistas.

Jei rato vaistą — tikit i notarišką vatatlaą.
8av. Emanoel L. Rooengard, B. 8^ Rog. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.

TMsfsum AN 8-4424

Mae 8 vaL ryto Iki 8 vaL v„ Htal jrne šventadienio* Ir sekm 

meoooooooooeoooooooeeeooeeooe

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis .{pilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkit.

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Maas. 02127
Skambinkite 268-2500

ŠAME AT
BI UI ( MII’ 
S \\ 1 \< ,S

290RL7^>"^

208^6^ AYIAR

2X Iv—rvim 0 mpatastoooi

681W.~
, 1-2%-vsartennSu
y # cmiScam *10001

Bankas atidarytas ano pirmadienio iki 
penktadienio ano 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 625-9000

Jis atidarytas noo pinaadieaio iki 
penktadienio ano 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nao 9 vai. ryto Iki 12 vaL dienon.

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764
Visą skyrią vedėja Aklom

tfr • < i/r i/r t<»- t/'.- tz.-

ATLAS PARCELS CO.
62 Harrison Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcssteris 
čhua įvairios siaatiaiss j Lieta 
vą ir kitos Rosijos valdsmos 

i! Šimtiniai aodaromi R

avė, amisto ir 
aią. Tvrims vištoje įvairią via 
tiaės gamybas ir importootą 
prskią li kitą kraštą visai is- 
mais m*" Bs to, siunčia

me maistą, pinigas ir gakta oi- 
! sakyti ją gamybos preksa. čia 
ĮsooMkisite pinigas, e giminšs 
tea vietoje gsito pseMskU

AYIAR

54^-5’e
®HB rfOETBI VBBmmmUvv* •» ••vilny TnESO IWw BBVMJ||B 
cortificstos sNom premature withdrawais on taringi 
certificsto funefc provided rele of interest on amount 
withdrswn b reduced ttf the pessbook rate (5%%a yesr) 
sndOOdsystoarestisferfeited.

AYIAR

Nuošimčiai
dienon kas mėnuo.

noo fdčjiaM

Pilnas draudimas

Bankas veikia jaa lOS-tnooias metas

šio banko direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigaloa.

Reikale aa tarnautojais galima susi
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