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71-MIEJI METAI

Susirinko Pasaulinė 
Baltą Santalka

Trijose sesijose buvo užmegzti glaudus baltų organi

zacijų ryšiai ir suplanuota bendra veikla, artėjant Euro

pos Saugumo ir Bendradarbiavimo paskutinei sesijai.

šių metų birželio 6-8 die- ir dideles tautas. Iš pat pra- 
nomis Upsala Kolegijoje, džių D. Binder klausytojus 
New Jersey valstijoje, įvyko perspėjo, kad ne visi sutiks 
Pasaulinės Baltų Santalkos su jo išreikštomis mintimis, 
suvažiav imas. Jame daJyva- Karštos diskusijos, kurios 
vo apie 50 baltų organizaci- sekė paskaitą, liudijo jo per- 
jų vadų. Jų tarpe buvo 12 spėjimo teisingumą. Anot
lietuvių. Savo atstovus at
siuntė: Vilkas (dr. K. Va
liūnas, dr. B. Radzivanas, 
A. Vakseli?. J. Valaitis, V. 
Nakas), Lietuvos Laisvės
Komitetas (V. Vaitiekūnas), 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė (J. Simanavičius), 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė (A. Gureokas). Ame
rikos Lietuvių Taryba (dr. 
J. Genys), Lietuvių Moterų į 
Katalikių Organizacijų Pa
saulinė Unija (dr. A. Šepe
tytė - Jannace), Amerikos 
jungtinis Baltų Komitetą* 
(E. Šumanas). Baltų Ape
liacija Jungtinėms Tautoms 
—Batunas (K. Miklas) ir

Binderio. baltieČiai turi nu
galėti rusų imperiją ne su 
neapykanta, bet su meile. 
Rusų komunizmas bus nu
galėtas ne karu, bet 'kapita
lizmo nuodais“ — mašino
mis, televizija ir tt. Kapita
lizmo materialistinės gėry
bės, kurios verčia sovietus 
siekti detente. pamažu silp
nina sovietinį komunizmą.

Taigi, paskaitininkas bu
vo laibai optimistiškai nusi
teikęs detėrtte ' ir Europo? 
Saugumo Konferencijos at- 

' žvilgiu.

Paryžiuje streikai, 

fromŠM > • • W
Praeitą ketvirtadienį Pa

ryžiaus gatvėmis demonstra
vo tūkstančiai darbininkų.

Ar Kennedis įsakė 
nnžadyti Castrą?

tuo norėdami atkreipti vy- Rockefelleris ir kiti ČIA veiklos tyrinėtojai tokią
riausybės dėme į į vis didė- . ,
janti nedarbą ir reikalauda- «•»““»•>» prileidžia, bet dar neturi aukių įrodymų, ne,
mi laibiau susirūpinti darbo 
žmonių reikalais.

vjsi anų laikų liudininkai "prarado atmintį“

Valdžios duomenimis, be- Lietuvoje VUTė
Br. Ketbauskasdarbiu skaičius yra pasiekęs 

834,900, aiiba 4.7%.

Šiuo metu sėdi, bet nedir
ba "Parisien Liberė“ laik
raščio dubininkai. Jie pro
testuoja dėl 600 darbininkų 
atleidimo. O tie darbininkai 
atleisti dėl laikraščio skaity
tojų fumažėjimo. „

Streikuoja dujų ir elekt
ros datbininkai.

Unijos protestuoja dėl 
poHcfjVi elgesio. 5unų pa
naudojimo demonstracijom 
ma’šinti. Mat, šunys padėjo 
policijai ir streikuojančias 
prortitūtes iš bažnyčių iš
vaikyti.

• Viceprezidento Rockefel- 
’ lerio vadovaujamas komite
tą^ tyrinėjęs žvalgybos or
ganizacijos slaptą veiklą, 
savo raportą perdavė prez. 
Fordui. Dalis to tyrinėjimo 
davinių bus paskelbta, bet 
kita dalis, kuri liečia ČIA 
planuotą užsienio vadų nu
žudymą. perduodama spe
cialiai senato komisijai ir

Tiesa birželio 11 d. rašo. 
kad Vilniuje, eidamas 71 
metus, mirė "Lietuvos TSR 
liaudies artistas, respubliki
nės reikšmės 'personalinis 
pensininkas Bronius Kel-
bauskas. , ,

laikoma paslaptyje, nors 
Velionis buvo pirmasis tuo klausimu jau plačiai

lietuvių baleto solistas., ku-. di-kutuojama. Ypač kait
ris šoko Kauno Valstybės' tai vartoma problema, ar 
teatre nuo 1922 m. [ buv. prez. John Kennedis

lir jo brolis Robertas žino-

Mirė bombos .sužeistas 
France Fręme ėgektiręs re- 
d^tbrtM Cebatosr* Spėja
ma, kad jis Žuvo per klaidą:

______________ _ ______________ jo pavaldė buvo supainiota
tutis Valiūnas. H visų trijų su "Parisien Liberė“ vyr.
sesi jų antroji buvo svarbiau- redaktorium.
šia. Susirinkę dalyviai apta- ... . . . » ! Pakištos bombos sužeis-
rė baigiamąją Europos Sau- Keleivio 70 m. sukaktie* pokylio 1976 au balandžio 27 ri. < ta? ir sociašdemofcratų uni- 
gumo ir Bendradarbiavimo svečių dalia. Viršuje ii kairė* j dešinę Juozą* Kuocafcia, jos "La forte Ouvrier“ va- 
setiją, kuri, pagal vėliausias Halipa Antanavičienė, Elena Kuncaitienė, Alė Santvsrie- dovas Bepgeron, kuris už- 
žinias. turinti įvykti Helsin- nė, Miką* Sukati*, Stefa Subatienė, Nora Griauzdienė, ėmė nuosaikią laikyseną 
kio mieste liepos mėnesio Alelisandra* Griauzdė. Žemiau — Aldona Dačienė, Jus- "Parisien Liberė“ darbkiin-

Antrajai sesijai vadovavo
—mv. »» pirnyminkas dr. Kės-JAV Lietuvių Jaunimo Są-,„rfi. v.Kn_..n .X 
junga (V. Nakas).

Nuo 1955 m. jis buvo par
tijos nary?. Palaidotas An
takalnio kapinėse.

Lietuvių centras —
• - » •

komunistų liuku
Elta praneša, kad birže

lio 3 d. Urugvajaus vyriau-

jo, kad GIA planuoja nu
žudyti Kubos diktatorių 
Castro? O gal davė net to
kį įsakymą?

Rockef eieris .pareiškė,
Į >kad, nors nesą konikrečių 
įsodpmų v'(s tiek reikią 
manyti, kad* prezidentūra 
apie tokį planą žinojo, nes 
jokiu didesnės svarbos ž.v-

Penktadienio vakare Pa
saulinės Baltų Santalkos 
valdyba uždarai posėdžiavo 
su Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos diplomatais.

Pagrindinė suvažiavimo 
programa buvo padalinta į 
tris dalis, arba sesijas. Pir
moji sesijos tema buvo 
”Lai?voio pasaulio baltu 
bendradarbiavimas“. Jai 
vadovavo Pasaulinės Baltu 
Santalkos pirmininką? lat- 
v« indi, Grava. šiame W>-įb2į^ių'v'ada?ir“įų 
Mdyje baltų organizacijų j paskutint kolrferencijoa «e- 
atstovu visus informavo a-

gale. čya, Irena Rusienė, Kazy* Daugėla, Violeta Balčiu- ir administracijos ginče, 
ir Birutė Daugėlaitė. Dar- žemiau v- Jirgū Valaiti* U™j°s teroristų žygius 

su Antanu Mačioniu, Zuzana šalnienė, S. Puišy*, merkia.Visi vieribalsfei ^sutiko,
kad, nepaisant Binderio tei- ... . . . . _ , . _ „
girnų. Europos Saugumo 8o‘,Ja Jaaaitiene. Dar žemiau dr. Antanas Kapočius, • /v ja •
konf erencijayra baltams Blanche Kapočienė, Albina* Neviera, dr. Vladas Kaupa*, būnAlU HUteiMa
tikras parojus. Pasaulinės Julija Nevierienė, Adolfas Nemokai*, Kotryna Namaluie- . « f____••
Baltų Santalkos suvažiavi- nė. Pačioje apačioje — Jadvyga Tumavičienė, Irena Mic-, BŽ korupciją 
mas sutarė, kokiu būdu pa- kūnienė, Vincė Žukevičienė, Julija Martinienė ir Šatienė.

Nuotraukos Stasio Urbono

'jie ju organizacijų istorijas, 
struktūras ir veiklos meto
dus. Trys pagrindinės baltu 
organizacijos — Pasaulio 
Estu Taryba, Laisvųjų Lat
vių Pasaulinė Federacija ir 
Vyriausias Lietuvos Ilais
vinimo Komitetas — buvo 
pristatytos pirmos. Po ju se
kė mažesniu baltų organiza
cijų, su *idėdančiu iš visų tri
jų tautvbių atstovu, prane
šimai. Pavvzdžiui. Jungtinis 
Amerikos Baltų Komitetas, 
Kanados Baltų Federacija. 
Didž. Britanijos Baltų Tary
ba ir kitu panašiu onganiza- 
eini atstovai apibūdino savo 
veiklą.

Pranešimams pasibaigus, 
sekė rezoliucijos. Svarbiau
sia šios sesijos rezoliucija 
buvo ta, kuri įpareigojo Pa

siją turės reaguoti, ir suda
rė savo veiklos planą. j

. .. . , Brežnevas atidedaŠeštadienio vakare suva
žiavimo dalyviai matė vo- į J j V
kiečiu televizijos dokumen-

Pabrangs senatoriųI

iilaikymas

sybė Montevideo mieste už- gių ČIA nedarė be Baltųjų 
darė Lietuvių centrą, kuris Rūmų žinios ir aprobavimo, 
buvęs ne tik lietuvių, bet iri Buvę ČIA direktorius 
kitų komunistų centras. [ McCone pareiškė, kad toks 

Į planas buvęs prezidentūros 
To centro turtas konfis- aprobuotas dar 1961 m.

kuotas.

•ALTos atstovas 
'LB sesijoje

JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybė atsiuntė 
Amerikos Uetuvių Tarybai 
kvietimą dalyvauti L. Bend
ruomenės Tarybos sesijoje 
Clevelande birželio 21-22 
dienomis.

Akos valdyba savo posė- 
| dyjej nutarė kvietimą priim- 
!ti ir pasiųsti savo atstovu 
Į Altos vicepirmininką Teo
dorą Blinstrubą.

tinį filmą apie Baltijos kraš- Apie Brežnevo revizitą • Dabar senatoriaus jstai 
tu?1918-1968 metųlaikotar- prez. Fordui ’jau seniai kai-' gos štabui Malkyti skiria*
FotSTuS provincijų tarybas
ne visai ukmus, tačiau su i naus atstovaujamos valsti- tomis priemonėmis. — ko-
rmktos filmų ištraukos nu- Saugumo konferencija jau jo? gyventoju skaičių), bet'opcija. Ji rinkimų kampa
vo labai įdomios J8^ .'vien būtų įvykusi ir, kaip jis ti-: jiems to maža, todėl jie 63 inijai panaudojusi valdžios

Indijos teisėj., pripaži-^®/® ™k°

Sekmadienį ir pirmadie
nį Italijoje buvo renkamos

dėl to kad tokių mažai yra. * 1 J 1 * k unijai panam®ju» yaiuzios 15 provinciju tarybos. Rin-
aei to, xaa wwių mm yra. pripažinti visi Sta-j Alsais pnes 35 nutarė Hm aparatą (jau tada ji buvusij kinį rezul4ui <jar nežino.

Paskutinė seaiia iwko 'ino įvykdyti terito-į ’Pie
raanutine sesija jvyso ,^^^*1™.! . 000. Tas JU nutarimas mo-sekmadienio rvtą. Ją prave- užgrobimai. mokttoirms gali at-

premjeierė), religinius simbo-

di JAV Estą Tarybos pirmi- „ . . ... , ,
ninkas Hmar Pleer. Buvo ta- »et ,dY "*»"»• u 
riamaais dėl balto) ateities Pauline konferencijos se-
veiklos. Yipatineas dėmesys, rija galės Suomijos sostinėj _ _ _
buvojjtkretoUs į bakų ortj- guaųjnkti. nes paiuoėiamieji Į lėšomis, todėl' ir nuta
nizacfh, toformadūių^rgu dafrbai Ženevoje eina labai Į rė kelionių skaičių nadidin- 
UivUuUniame forume Be wm,kiai’ ir dar daug klaufti’iM ik? 32 npr metus (buvo 42

sieiti $3-5 mrlionus.
Atstovų rūmu nariai ir jų!

štabas panoro dažniau va
žinėti i savo valstijas val-

karvea, kurios indų 
laikomos šventomis.

kimų
mi. Jei juose daugiau vietų 
laimės komunirtai, tai jie 
dar griežčiaus reikalaus,

Castro "numarinti“ buvo 
rengiamasi jau 1960 m.

Ta faktą liudijo ir kiti 
pareigūnai. Taigi kilo įta
rimas. ar "atsilygindamas“ 
Costro nebūsią’* gudriau 
suplanavęs ir įvykdęs abiejų 
Kennedžiu nužudymo?

Rockefelleris pareiškė, 
kad tą nusikaltimą labai 
sunku gviMenti. nes anų 
įvj’kiu liudininkai šiandien 
yra "r -a»ade atminti“...

Ši politiniu žudynių isto
rija. bent kiek ji liečia Ken
nedžio ir Johnsono laikus, 
gerokai nen-ina demokra
tus. nes gaH gerokai sutep
ti Kennedžiu vardą.

Ai'kiaušiai dėl Castro nu
žudymo rl navimo savo 
nucmonp pareikš šen. Bar- 
rv Gokhvateris. Jis manas, 
kad nesą nieko nuostabaus, 
kad tokia mintis nudaigoti 
Castro galėiu»i kll*i, nes 
buvu i vykdoma Kiaulių I- 
lankos invazija. »rėscs so
vietinių raketų Kuboje įso
dinimo pavoius ir panašūs 
Castro sukelti rūpesčiai. Bet

Tepėjas nusprendė už-' i8’1®’811 i vyriau»y- gal tas planas ir palikęs
J Twriir.xF n.oecnet a i H* tik Fumanvvuu. nes da»- nesą

saulinės Baltu Santalkos,to, atvyko Rimas Kudirka ir iki i oi
valdybą iai*ti suvažiavi- trumpai oraUlo apie reikalą jki s oi .. .....................
mus bent kas treji metai. I visiems bakams nelbėti no- m*nem0 fra’°' v"’l>bių.

Tarp pirmos ir antros se-1 utinius kaliniua Sovietų Są- vadai negalė? susirinkti su-, Praeitą savaite JAV lan-
-------. 118 tarčių pasirašyti liepos 30 ke*i Izraelio premjera* Ra-

Mn ir čia tarėsi to ere*. For
suos specialiai pakviestas jungoje. 
New Yonk Time? dienraščio____ * d., kaip buvo projektuoja-
diplomatinis koresponden- _ ^ir- ma. Taigi ir Brežnevas į A-
tas David Binder skaitė pa- “lio8 d- 12:80 v«- Wi«t. meriką atvyks ne anksčiau
skaitą apie Europos mažas (E) ka*P rudenį.

du ir tarėsi dėl taiko* tu E> 
orptu sąlygų. Bet atrodo, 

| kad ivieeių vilčių nedaug.

užimti kokias"^^ komunistų partija

rankenų, vietų. Dabartinė-
panigoM ji pUnti pasi- “į* ,Pnt

likti 20 dieną, kol paduos ’kalflU ***
apeliaciją roji'

Indijos valstybiniame gy
venime pirmas atsitikimas, 
kad premjerė būtų nubaus- Amerikiečiam* pesforau- 
ta už kriminalinį nusikalti- ko* ii F. Vietnamo, Kambe- 
mą. i dijo* ir Lao*o, tą "toštonaą“

Kol kas Gandhi nesiren-'tooj pet užėmė sovietai, at- 
gia H savo pareigų pasi-' siuntė gausu kieki *avo “pa
traukti. Į tarėjų“ ir "teeknikų“

tikru daviniu, ar ji? buvęs 
pradėtu vvkdyti.

Peikia maųvtt kad ši is
toriia ims dar labiau niaukti 
i vtiešnma. kai ja tvrinės se
nato komisija, nes senato
rių tarne vra daugiau nleoių 
ir net nesVaikančiu duotos 
nrie«aikos. Jau dabar kvl* 
triukšmas, kad kai kurių 
"šnekrjkfitf* Senatorių rei
kėtų i ČIA veikla tiriančią 
komi iją neįsileisti.



Naudingi komunistinės 
propagandos patarnavimai

Žinoma, vos perskaitę antraštę, sakysite, kad čia mes 
rengiamės skelbti kažkokias erezijas ar pūsti į klaidinan
čio garso dūdą. Bet vis dėlto yra šiek tiek "kreivos tiesos“, 
kad i? pykčio užsimerkę komunistiniai propagandistai 
išeivijos poltinei ai* kitokiai verkiai padaro ir neblogą 
reikiamą.

Žinoma, nereikia tikėtis, kad okup. Lietuvos spauda 
išeivijos antikomunistines organizacijas ir jų darbus šlo
vintų. Jos keiksmažodines puošmenas jau esame anksčiau 
surašę, ir jos neišvengiamo?. Bet tarpe jų vis tiek dar lie
ka tikri ar net ir padidinti čionykštės veiklos faktai, ku
riuos šiaip sunkoka būtų pateikti Lietuvos žmonėms.

Štai tarybinis žvalgas Juozas Mikuckis, girdamasis 
savo pinkertoniniais žygiai-, iš Vliko padarė tiesiog tarp
tautinės galybės organizaciją, už kurios pečių stovi ir 
anglų bei amerikiečių žvalgyba, ir "imperialistinės“ val
džios, ir Judo pinigai, ir popiežiaus palaiminimai. Tai tik-

l

713, sa
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Vliko dirbt) finansavimas

•!
1975 m. birželio 17

ANGLIJA

Jurgio Valaičio
suvažiavimui 1975 m. gegužės 31 d.

T. Fondo

pusės aš nenorėčiau sudaryti įspūdžio, kad įtaigojama 
Vliko veiklą iš esmės keisti, kad jis suvažiavimas turėtų1 .
arba galėtų padaryti Vliko veiklos perversmą. Vliko fi- F* Neveraviciu* dar jauna* 
nansų skintymą ir toliau lems Vlitko Taryba, tačiau šis 
suvažiavimas, su Vliko darbų finansavimu susipažinęs,

; turėtų pasakyti savo nuomonę, paieškoti naujų sumany
mų, padaryti naujų siūlymų. Juos Vlikas priimki dėmesin 

Pagal Tautos Fondo statutą vienas Tautos Fondo už-ir stengsią panaudoti gal šiais, gal sekančiais metais.
davinių pasakytas taip: "Remia Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir, išimtinais atvejais, kitų organiza
cijų veiklą, atitinkančią šiuoe uždavinius“. Šie uždaviniai, 
aukščiau tame pačiame statute parašyti, trumpai suglau
dus, yra: Telkti duomenis apie gyvenimą Lietui . oje ir šias 
žinias skleisti spaudos bei radi jobūdu.

Kaip matome, pasakyta, kad Tautos Fondas (toliau 
T.F.) remia Vliko veiklą, pirmiausia Vliko, o tik "išimti
nais atvejais“ — kitų organizacijų. Atrodo, kad nieko 
naujo — taip buvo ir ank čiau. Atkreipkime dėmesį ta
čiau ir į tai. kad kalbama apie paramą tokios veiklos, ku
ri atitinka T.F. uždavinius. Čia glūdi pagrindas naujų Vli
ko ir T.F. santykių. Pagal tsi T. F-dui reikia žinoti, kokia 
yra Vliko veikla, kaip T.F. surinktos lėšos sunaudojamos. 
Vlikui privalu T.F. informuoti. Dėl to čia suvažiavime da
romas ir šis pranešimas apie Vliko dalbų finansavimą.

rai labai gerai, nes patys būtume tokio įtikinančio vaizdo • Visai nutrekiu, kad numatytos diskusijos dėl šio, kaip ir 
nesugalvoję ir neradę tinkamo būdo jam Lietuvoje pa- Į dėl kitų pranešimų. To anksčiau nebūdavo. Tautos Fondas
skleisti.

Didelis ačiū priklaus© ir Vytautui Alseikai, tik gaila, 
kad jis lyg ir aptilo, nors būtų galėjęs daugiau papasakoti.

Na, o dar naudingesnė yra pastaruoju metu prieš už
sienio religinę veiklą nukreipta komunistinė propaganda, 
kuri Lietuvos tikinčiuosius irgi pasigėrėtinai painfor
muoja. Štai jums kad ir Jono Aničo straipsnis "Gimtojo 
Krašto“ nr. 21-22. pavadintas "Vadavimo biznis prie al
toriaus“. Iš jo Lietuvoj žmonės sužino, kad:

Vliko veiklos nediskutuodavo. T.F. Vlikui lėšas telkdavo 
ir jas administruodavo; kaip. tur būt, anksčiau teko gir
dėti, T.F. buvo Vliko bankas.

Yra ir kita priežastis, kodėl T.F. nariams žinotina

Taigi, T.F. suvažiavimas įgyja Vliko pinigų skirsty
me, o tuo pačiu ir Vliko darbuose aplamai patariamąjį 
vaidmenį.

Vlikas tokį padėties pasikeitimą ne tik sveikina, bet 
Vlikas pats yra jo pradininkas. Ir štai dėl ko: Su dideliu 
dėkingumu reikia pastebėti, kad Vliką per daugeli metų 
mūsų lietuviškoji visuomenė rėmė ir remia, dabar net gal 
labiau, kaip bet kada.

Tautos Fondo organizacija, jo įgaliotiniai ir atsto
vai lėšas telkė. Tačiau tik tie, kurie per politines grupes 
buvo Vliko Taryboje atstovaujami, turėjo įtakos į tų lėšų 
paskirstymą ir panaudojimą.

Nesvarstant šia proga klausimo, kodėl taip yra. gerai 
ar blogai, reikia pripažinti, kad nemaža Vliko rėmėjų ne
sijaučia jame atstovaujami. Tautos Fondo suvažiavimas 
ir T.F. organizacija, kokia ji dabar sudaroma, šią proble
mą dalinai išsprendžia.

Svarstant jau eilę metų Vliko praiplėtos problemą, 
buvo padaryta daug pasiūlymų, tačiau net ir patys ge
riausi pasiūlymai neišsprendė klausimo, kaip Vliką pra 
plėsti, iš esmės nepakeitus jo struktūros, nes esminiai pa 
keitimai grėsė pažeisti Vliko prigimtį ir jo. kaip tautos at

Vliko veikla: Kaip telkti lėšas, nežinant tik iliai. kaip jos stovybės, privalumus panaikinti. Dėl to esminiai struktū-
bus panaudotos, ką visuomenei pasakyti?

Vliko darbų finansavimas vykdomas pagal kiekvie
niems metams sudaromą sąmatą. Jos projektą paruošia

riniai Vliko pakeitimai buvo nepriimtini.
T.F. yra šalia Vliko ir tiesioginių organizacinių ry

šių su juo nebeturi. Jame gali dalyvauti visi: ir politinėm

"Visus pokario metus reakcingieji klerikalinės emig- • keitimų__Vliko Taryba.• • e « •••**• 4 Į _ « J _ « J « V _  * *

Vliko Valdyba, o tvirtina, dažnai po ilgų diskusijų ir pa-* grupėm priklausą, ir tie, kurie tokio ryšio neturi. Dėl to
Vliko struktūra nepasikeis, o įtaką T.F. ir jo nariai į Vliko

Liepos 19 d. db karo Lon
done apsįgyvejpsiams rašy
tojui Fabijog^Neveravičiui 
sukanka 75 metai amžiaus, 
noi^vos prieš kelerius me
tus ^^^lijojc i'ėjų roję Bal
tijos kraštų Ii eratūros isto
rijoje "I e litterature dei pa- 
esi Baltici“ ji? yra priski
riamas prie jaunosios kartos 
lietuvių rašytojų.

Jaunesnis būc’.'-ma?, jis 
parašė kelis romanu • bei a- 
pysakas ir nemažai išvertė 
’s svetimu kalbų. Pažymėti
ni jo kūrimai "F-^ro? ir 
naktvs“ (1935). "Blaško
mos liepsnos“ (1936). "Erš
kėčiai“ (193S). ’Ta’aimm- 
Ae? ((1938), "Prie
šai“ (1944). "Dm-cv’dmo 
•r'pnin?“ (3949). Tarne jo 
daugelio vertimu p--
minėti W. Revmonto "Kai
miečius“ ir L. Tolstojaus 
"Anna Karenira“.

Anglijoje F. Neveva”’žur- 
redagavo ”San>av ė?“ ru- 
nala ir dirbo D. BrB-mijo? 
Lietuviu Sąjungos Centro 
valdyboje.

BRAZILIJA

Mirė rašyt. prel. A. Arminas

racijos sluoksniai siekė ir tebe lekia, kad pamaldos baž- Tipišku tokios nąmatos pavydžiu gali būti šių 1975, veiklą gali turėti laibai realią.
nyčiose ir kitose atitinkamose vietose, taip pat informaci-' metų sąmata. Yra tai pavyzdys, bet taip ,pat ir dokumen-' Tad aš baig-iu savo pranešimą apie Vliko darbų fi- j m,.e<e r,
ja apie tas pamaldas spaudoje bei kitais masinės komuni- tas> turįs Vliko ir T.F. santykiams didelės svarbos. (Sios nansavimą kvietimu būti aktyviais Vliko rėmėjais ir pata-' ;eL?andraš -\i mina - 
kacijos kanalais taptų antikomunistinės bei antitaiybinės sąmatos kopijų yra atspausdinto atskirai). >ėjais. į nacįjuį APas.‘
psichozės kurstymo priemone.“ » Kaip matome, pati didžioji lėšų dalis skiriama infor-' Dabartinė naujoji Tautos Fondo organizacija busi m> Vilkaviškio an/

"Antai, Bostono lietuvių kolonijoje pamaldos "Už maeijos Skleidimui: Eltos biuleteniams įvairiomis kalbo- padėjusi pagrindus ir sėkmingam Vliko praplėtos klausi-‘ni5 yra iš’eide? tr?
Lietuvą“ buvo surengtos 1945.IV.22 d...Pamokslą pamal- mis, leidiniams ir radijo valandėlėms. Maža, palyginti, sprendimui. čių rinkinius. Jo poezija nn
dose pasakė arkiv. R. Rasingas, kuris kalbėjo apie "bol- dans skiriama būtiniausiems administracijos reikalams,
ševizmo pavojų Lietuvai ir kitoms tautoms“. susijusioms su informacijų skleidimu.

lietuvių katalikų kongresą, siekė ne religinių, o reakcinių Xra ^P pat ir ypatingųjų uždavinių dalis, skuta 
politinių tikslų: "išgarsinti Lietuvos bylą“. / garbiausia 'Erazinakų bylos refkĄame. Š<os iSlaidoe

”1957 m. liepos mėn. Rio deženeire buvo surengtos J^ytmos atsitiktinomis ir. siauriau suprantant, j su
vadinamasis 36 tarptautinis eucharistinis kongresas, kurio tini« Jautos Fon.do Z®1 *
organizatoriai stengėsi suteikti jam antikomunistinį po- Galima pasigesti Vliko sąmatoje pozicijų Lietuvos 

gyvenimo duomenų telkimui. Dalmai taip blogai nera,
”1972.1.1 d. visose lietuvių parapijose bei misijose ne8b>m t*™ šitokių išlaidų dalis^sudėta su sumomis, skir- 

buvo pradėtas "maldos vajus už Lietuvą“. Svariausias f““13. dMeriimui. b fleitos puses tačiau era
vajaus uždavinys - maldauti dievą "grąžinti Lietuvai “arimas svarstytum-^Daug kas sutiks su nuomone.kad 
įoiavoo /lionaa“ I Lietuvos gyvenimo studijoms ir dokumentavimui skirtina

"Katalikų bažnyčia riekia sudaryti vieningą krikščio-’ zymiai.da??at? deml!10 ?r da‘ artimoje ateityje visame pa
niškųjų bažnyčių frontą, dar daugiau — vieningą religi- *’OiTįa’ Jei lesjl butų daugiau, aip i i šiol. J tai buvo at- • šaulyje Maldos dieną už Lie- oK^ivie pirm . - -
njnj klerikalini frontą pri« "ateistu komunizmą“. *relPta3 laĮavmm.0 darbo. tuvą: 2) išlei tų oficialų pa- Ateird,s 'linkį, ant žemės ir apimti.

Čia yra pateiktos tildai kelios ištraukos, o tokių nau- konferenajos metu prabusi rudenj. Reikia manyti, kad j rraJkimą. pasmerkianti so-Įžurnalo Vėjams sėkmės ir bet pas,seke J,cn” 
m žinm ntr.1 i.i^,„~ 1,131 a™31 ‘<*3 propoicmgai didesne sąmatos dalis atei-ivietu vykdomą Lietuvos ti-|n.j.H. , nrrani.„„.4_

Birželio 6 d. ^a.ido
r- A_-• -• —•
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KO PRAŠŽ IR KĄ 
ATSAKE

WASHINGTON, D r»
v»

spalvinga
egzotine nuotaika. ?r ■ ?? ?š

INAUJAS •KONTINENTAS’! 110 <,3US*!i» ™
| sų kūrėjų.

j Jau išėjo iš spaudos A.' 
t axr v i •• i . įSoiženicinoirjobendramin-JA.V LB delegacija krei-.^ žurnai0 "Rontment“ Nr.-R „ . , c ...

peši Į popiežiaus atstovą į 3| kurio vilielyJe pri(iė. Buvo užpuolę dr. S. Bade.
Washingtone ^kiv. Jadotą jr ij^i^išltas jo vardas! 
ir jteike jam raštą, prašyda
ma peiduoti jį Vatikano už
sienio reikalų sekretoriui 
kairi. ViBot. Rašte prašoma, 
kad popiežius: 1) paskelbtų

l Lietuvos pariuntk-’-bės 
Sta?i Pački fcir- 
grižtant j m *'• 

,io gyvenamojo 
m c1, ė

"Kontinento* “. Tačiau šia- .. . 
me numeryje dar nėra lietu-Į Pa.. re^ą *,! 
vių autorių kūrybos, išsky- zeio v” f 
rus du sveikinimo laiškus. Įta,71J , ., . .
Lietuviu Rašytojų Draugijos ’Į3™0 karJdor<(n’^ 1 
pirm. Leonardas Andriekus. al<‘ r
ir PEN klubo egzilė’je pirm. i

puoti/am 
nepavyko dr. S. Račkio nau

dingų žinių yra daugybė. Jos tikrai paguodžia Lietuvos 
tikinčiuosius ir kitus tautiečius ir liudija, kad jie nėra 
mūsų išeivijos užmiršti, kad jų likimu čia nuoširdžiai rū
pinamasi. šį kartą ačiū ir "bezbožninkui“ Jonui Aničui!

TAUTOS FONDO SUSIRINKIMAS

Inkorporuoto Tautos Fondo visuotinis narių susirin
kimas įvyko 1975 m. gegužės 31 d. Kultūros Židinyje 
Brookilyne. N.Y.

Iš susirinkimo eigos sužinota, kad Tautos Fondą in
korporuoti Vlikas -pradėjo rūpintis 1972 m. Inkorporacija 
įvyko 1973 m. birželio 4 d., o 1974 m. buvo gautos Tautos 
Fondo operacijų ir aukų davėjų atleidimas nuo mokesčių 
(tax exempt). Pilnas savo operacijas Tauto? Fondas pra
dėjo nuo š. m. pradžios. Apie tai 'kalbėjo prel. Jonas Bal
kūnas. TF tarybos pirmininkas, ir jos narys dr. Bronius 
Nemickas. Apie vykdomas operacijas kalbėjo valdybos 
pirmininkas Aleksandras Vakselis, iždininkas Vytautas 
Kulpa ir vajaus vedėjas Juozas Bagdonas. Konstatuota, 
kad nuo vasario 1 d. į Fondą įplaukė 46,484 dol. šiomis 
dienomis pradėtas didysis vajus. Tarybos narys Jurgis 
Valaiti? padarė pranešimą apie Vliko darbų finansavimą. 
(Jis atskirai spausdinamas. Kel. red.). Fondo statute yra 
pasakyta, kad Fondas remia Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą ir. išimtinais atvejais, kitų organizacijų 
panašią Lietuvos laisvinimo veklą.

Kanados Tauto- Fondo atstovybės pirmininkas Au
gustinas Kuolas, apgailestaudamas kalbėjo apie PLB va
dovybės kelis kartus spaudoje pasirodžiusius priekaištus 
dėl jo vadovaujamos atstovybė*, lėšų telkimo Vliko vado
vaujamam Lietuvos laisvinimui. Jo vadovaujama atsto
vybė esanti išsidirbusi savo veiklos metodus, visai nekliu
danti Kanados Lietuvių Bendruomenei, su kuria yra labai 
geri santykiai.

tyje, svarbiausiai T.F veiklai sustiprėjus. Tuo tikslu da- «kinčii/jų persekiojimą ir
linai gi vyksta ir dabartinis TF persiorganizavimas. r

Kaip jau pastebėto, Vliko sąn^ata ‘sudaroma metų 
pradžioje visiems kalendoriniams mėtah»#<1tąčiaią.išimti
nais atvejais galimi sąmatos pakeitimai ir metų bėgyje 
panašia tvarka, kuri taikoma sąmatos visumai: Vliko Val
dyba pakeitimus siūlo, o Vliko Taryba juos svarsto ir tvir
tina.

Kaip žinote, mea dabar gyvename išimtiną Lietuvos 
laisvinimo bylai laikotarpį. Ryšium su tuo yra paskelbtas 
ir vykdomas "ypatingojo fondo“ vajus. Tai turės turėti 
įtakos ir į Vliko šių metų sąmatą: ją reikės keisti. Nepa
prastu įvykiu be abejo reikia laikyti ir šį pirmąjį peror
ganizuoto T.F suvažiavimą. Būtų visai suprantama, kad 
ir sis įvyki? į Vliko sąmatą galėtų turėti įtakos. Iš kitos

nariai, kol jie eina savo pareigas; 3) Organizacijos (in
korporuoto? ir neinkorporuotos) su Tautos Fondo Valdy
bos sutartomis sąlygomis.

Aiškinimuose buvo paryškinta, kad asmenys, duodą 
dide nius įnašus, gali pageidauti, kokiam būtent kon
krečiam Lietuvos laisvinimo uždaviniui jų įnašai turi būti 
sunaudoti. Diskusijose buvo mesta mintis, kad Lietuvos 
laisvinimas yra pats svaibiausias uždavinys pavergtai 
lietuvių tautai. Paveikesniam Lietuvos laisvinimo darbui 
atlikti Tautos Fondui reikėtų energingai kaupti lėšas, sie
kiant miliono ir daugiau dolerių.

Į naują Tautos Fonto Tarybą suvažiavimas išrinko: 
prel. Joną BaJkūną, Augustiną Kuolą, Jurgį Valaitį, Alek
sandrą Vakselį ir Aleksandrą Daunių. Septintą narį kiek 
vėliau pasikvies pati Taryba. Tarybos pirmininku išrin
ko prel. J. Balkūną, vicepirmininku A. Vakselį.

pažada abiejų organizacijų 
paramą

Atrodo, kad baltiečiai 
pradės bendradarbiauti žur
nale nuo sekančio numerio, 
kuriame žada būti išspaus
dintos latvių politinio vei
kėjo dr. Bruno Kalninio 
straipsnis "Kova dėl demo
kratinės santvarkos turi bū
ti bendras tikslas“. Be to, 
ketvirtame numeryje bus iš
spausdintas Jul. Merošev - 
kio straipsnis aipie lenkų pa
žiūrą į buvusios Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės te
ritoriją: Lietuvą, Baltgudiją 
ir Ukrainą.

Trečiame numery tarpe 
daugelio įdomių apysakų ir 
Straipsnių galima pasiskai
tyti vengrų gydytojo Fr. 
Varkoni - Leberio pasakoji
mą apie sukilimą Kazach
stano darbo stovykloje 1954 
m. birželio 15-27 dienomis, 
kuriame dalyvavo jis pats 
kartu su kitais įvairių tauty
bių kaliniais. Autorius mini 
vieną aktyvų sukilimo daly
vi lietuvį, kuris buvo pasiga
minęs radijo siųstuvą ir su
kilimo metu siuntė žinias į 
užsienį.

Žinios aoie sukilimus dar
bo stovyklose anuomet bu
vo pasiekusios Vakarus, betI • A • •  « • • _   

JAUNŲJŲ ŽURI^LISTŲ 

KONKURSAS

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro Valeivb a skel
bia 1975 metų jaunųjų žur
nalistų konkursą. Bu ski
riamos Daužvardžio Fondo 
premijos.

Šiais metais kandidatams 
nereikės pristatyti savo dar
bų. Jie bus atrenkami spe
cialios komisijos, kuri sek- 
išeivijos spaudą. Numato
ma'kreiptis i lietuvių įadijo 
programų vedėju^ su prašy
mu suteikti duomenų apie 
jaunųjų radijo talkininkų 
įnašą.

Premijas gali jau
nimas iki 30 metų amžiaus.

Konkursas apims p?ūdos 
darbus (iškaitant ir fetrgra- 
fijas) ir talką radijo nro^- 
ramų paruošime nuo 1975 
m. balandžio 1 d. iki gruo
džio 31 d.

Laimėtoju pavardės bu? 
paskelbtos spaudoje 1976 
metų sausio mėnesi.

jiems žmogiškųjų teisių pa
nešimą ir 3) paveiktų ka- 
to^kiškus kraštus iškelti 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijoje žmoraus 
teisių paneigimą pavergtoje 
Lietuvoje.

Prašymas labai aiškus. O 
štai koks atsakymas:

"Kardinolas ViHot dėko
ja Jums ir Jūsų bendradar
biams už suteiktą informa
ciją. šventajam Sostui kai 
kurie reikalai i? anksčiau 
buvę žinomi. Reikiama? dė
mesys buvo skirtos Jūsų laiš
ke iškeltiems trims prašy
mams, tačiau dabartiniu 
laiku yra neįmanoma į juos 
atsakyti taip. kaip jie yra 
suformuluoti.“

"Jo Eminencija nori už
tikrinti Amerikos Lietuviu 
Bendruomenės narius, kad 
Šventasis So tas atidžiai se
ka religinę katalikų padėlį 
Lietuvoje. Ateityje, kaip ir 
praeityje, šventasis Sostas 
naudos kiekvieną galimą 
priemonę surasti sprendimui 
Jūsų iškeltoms problemom 

KOLUMBIJA

Miri dr. F. Proeceviėtus
Gegužės 29 d. Medelline

«

Suvažiavimą sveikino: Vliko pirmininkas dr. Kęs-
Dr. Nemickas susirinkimui aiškino Tautos Fondo pri-’ Valiūnas, A. Kuolas, dr. J. K. Avižienis, S. Vykintas. miriTdr. Feliksas Proscevi- 

imtą statutą. Pagal statutą Tautos Fondo nariai yra: Poodžiui pirmininkavo prel. J. Balkūnas, sekretoriavo čius. gimęs 1884 m., ilgame-'dabar tie įvykiai yra smul- 
1) Asmęnys, kasmet įn«ą ne mažiau kaip 100 dolerių įna- R. Šidlauskienė ir J. Himputienė. tis Tauragės apskr. gydyto- kįai aprašyti pačių dalpdų.
fą; 2) Tautos Fondo Tarybos direktoriai, Tautos Fondo (ELTA) jas. Kolumbijoje
valdybos nariai, Fondo atstovybių įgaliotiniai ir komisijų P3. Septintuoju nariu jau pakviestas Jonas Rūtenis, nuo 1949 metų.

I

gyveno šis žurnalo numeris yra 
414 psl., kaina 10 DM.

Veikli Lot Angeles lietu
vių kolonijos narė inžinierė 
Žibutė Nida Balsytė-Brin- 
kaone baigė Southwestem 
universitete teisių mokslus 
daktarės laipsniu. Šį rudeni 
ji laikys legzaminus gauti 
teisei verstis advokatūros 
praktika.
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Ministrai kyšininkai

Okupuotoje Lietuvoje

Rūtai okupantai, ialin ii LietuMt!

JONAS JURAŠAS APIE LIETUVOS TEATRĄ

Praeitame numery skai- siu savo pastatymu
tėte, ką buvęs Kauno teatro Juozo Glinskio „Grasos 
vyr. režisierius Jonas Jura- namus“ 
šas kalbėjo apie Romo Ka
lantos susideginimo dienas — Ar butų įmanoma ko- 
Kaune. O štai, ką jis paša- kią lietuvišką dramą paau
koja apie Lietuvos teatrą .tyti Vakaruose? Ar aupras- 
(Iš ”Tėv. Žiburių“ nr. 22): j tų?

— Kaip publika reaguo- Į — Vakarų teatras yra pa
daro į spektaklius — juk ji žengęs, manau, kad supras- 
būdavo labai nevienoda, ne- tų net ir tokius „Grasos na- 
vienalytė? i mus“. Aktuali tema. Iš ma-

— Būna įvairių atvejų: no -tatvtų veikalų Lietuvo- 
kartais švilpia, kaltais visiš- je tik

iTik dabar paaiškėjo, ko-, 
dfcl š. m. balandžio mėn. bū
vi) atleisti iš pareigų net du 

R ministrai: Ministrų 
rybos pirmininko pava- 

dbotojas Pavelas Kulvecas 
([Tiesoje vadinamas Povilu 

ulviečiu) ir kitas rusas — 
ietines pramonės minist- 

laikau A; Geoigijus Kuskovas.

Iškihisis- - - - - - - - - - - - - - - u Renkime Jaunime kongresą!
dailininkas—kompozitorius

ka tyla. Yra buvę tokių 
spektaklių, kad publika sė
di kaip numirusi. — ji ne
gali patikėti, kad girdi to
kius dalykus, už kuriuos 
tuoj pat gali areštuoti... Val
džia labai nenorėjo, kad iš
eitų Sajos „Mamutų me
džioklė“. Vis dėlto didelių 
pastangų dėka spektaklis

Barbora Radvilaitė“ 
tebestatoma, bet be pavar
dės ir tikriausiai sužalota...

— Kiek teatrų yra Lietu
voje'

j Apie Kuskovo atleidimą 
buvo paskelbta Tiesoje ba
landžio 3 dieną, nenurodant 
atleidimo priežasties. Balan
džio 23 d. buvo paskelbta, 
kad jo vieton yra paskirtas 
(prigorijus Si-monenka. Ba
landžio 24 d. Tiesa pranešė, 
kad iš pareigų yra atleistas 
LTSR Ministrų Tarybos pir 
tnininko pavaduotojas Povi
lą Kulvietis, „ryšium su 
perėjimu į kitą darbą“. Jo 
vieton paskirtas dar vienas 
rusas — Jurijus Rusenka.

— Rodos astuoni (?). Vii-1 
niuje — dramos, operos, 
jaunimo, rusų dramos; Kau
ne — lėlių, dramos, muziki-

gimė. Saugumas buvo atU”is teat.las; KWedoje - 
siuntęs specialius provoka-ij.iamos’^>85^į^e

New Yorke leidžiamas ru- mis papasakojusi, kad „so- 
sų kalba dienraštis Novoje* vietų kariuomenei okupa- 
Russlkoje Slovo birželio 8 d. vus Kauną. Čiurlionio mu- 
tokia antri! Ce i| pausdino ! ziejus buvęs uždarytas, kai 
ilgą Boriso Chalįpo straips- kurie geriausi eksponatai 
nį, kuri? skirtas Mikalojui paimti, kad Kauno ir Vii- 
K. Čiurlioniui. niaus pažangiajai inteligen-

Pasirodo. autorius dėl M.t^a* sUnkV ffauti
K. Čiurlionio kadaise vos ™uzl.e^ atidaryti rr grą- 
nesugadinęs savo karjeros. zlnt? ^ailptus ek ponato. 
1940 m. jis. ‘jau būdamas, ^url^ dalis dingo amžinai.
Maskvos didžiojo teatro di- „ .. • , ..
rigento padėjėjas ir norė- , Chalipas ra-o, kad jis ta- 
damas patekti į Maskvoj <Ia P™1™1"® an3s Pneskari- 
konservatorijos aspirantūra nes į’1?®1’0. ^^^..į1®'

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirminin
kas BRONIUS NAINYS kreipiasi į lietuvių visuomenę 
šitokiu laišku (jį spausdiname šiek tiek sutrumpinę),

„PLB valdybai paskelbus Jaunimo kongresui lėšų 
telkimo vajų ir pakvietus LB apylinkių bei apygardų val
dybas jį vykdyti, pasiryžau telefonu susisiekti bent su 
Amerikos LB apygardų bei apylinkių pirmininkais ir ži- 
įome^iais LB darbuotojais. Nors visi, su kuriais turėjau 
uogos pasikalbėti, Jaunimo kongresui pritarė ir žadėjo 
) remti, tačiau keliami klausimai parodė, kad apie jauni
no veiklą mūsų visuomenė dar nėra pakankamai into
nuota. Todėl, prašydamas paramos jaunimui, kai ką iš tos 
o veikto noriu jums priminti.

Jaunimas dirba su tokiu užsidegimu, pasišventimu ir I 
>asiryžimu, kokio pas mus vyresniuosius jau seniai nema- 
y ti. Savarankiškai jaunimas paruošė kongresui bei at
kiloms jo dalims^ kaip stovyklai, studijų dienoms, talen- 

vakarui, rimtą akademinę programą, savarankiškai(siekti mokslo laipsnio), lai-na^.Dabai iyykęs žaibiškas lų vak ....................... .
mnyikn® Utnrii™ mm ‘pažiūros j Čiurlionį pasikei-Į S ėda tarpusavio susuasinejimą, ruošia ir rsleis kongreso
III ILCsllV v/o Ik. tl I Vs^*d I • • A. • V1 _ V- •__ A.___ L 1 1 • 1 • • /» ••vadovą, redaguoja, leidžia ir ekspedijuoja informacijoskęs muzikos istorijos egza-. . . . „

minus. At minėdamas apie '^i® uzkal»n os
■kompozitorių Skriabiną, jis 't“1®1®8 buržuazinis dėka

- Dabar Maskvos dienraštis 
Socialističeskaja Industrija 
išplepėjo ir atleidimo prie
žastį.

Pasirodo, kad P. Kulve- 
ca? buvo pasiryžęs pasiekti 
vis aukštesnių mokslo laips
niu. 1967 m. iis tano ekono-

biuletenį — kongresienas. kongreso reikalais rašo į spau
dą. Tikiu, kad ne vienam iš jūsų teko skaityti Dambriū- 
naitės, Juozapavičiūtės, Lukoševičiūtės, Pakštaitės. Raa? 
lavičiūtės, Spurgytės,, Nako, Sakadolskio, Kuolo ir kitų 
jaunimo atstovų rašinius spaudoje. Tai mūsų jaunieji 

iurlionį, kurio gimi-|lr{)ab’ ,n.ehu\° pirmasis n i bendradaibiai, busimieji laikraščių redaktoriai,
L-ninka-. kompozitorius av i tokius r^ugę ptraojo ir antrojo kongrtsų įuosos darbuo- 

aktorius, kurie Sovietų Są- n«ye»*a jus daugiau susidomėti ir arčiau juos par

plačiai papasakojęs apie 
vieną iš didžiausių daili-

denta>“ dabar jau — „mū
sų dailininkas ir kompozito-

ninku, kuris sugebėjo garsą!nus- kai Lietuva mto»'
sujungti su spalva“, —Mi- i Bet Čiurlionis, rašo Cha-
kalojų Čiurlionį 
mo 65 m
rengiamasi paminėti.

Egzaminatorė. kuri buvu
si ir fakulteto partinės gru
pės valdybos narė. piktai 
paklaususi, kame rengiama-

tai žinti? Jeigu sugėbėsim jų ėntuziazmą išlaikyti, turėsime 
Tai ateity rimtus laikraštiniptiote savo periodikai, 

tautinės. Tur būt, Jums dar neteko girdėti apie PLIS ryšių 
klasinės ar politinės priklau- centrą Chicagoje h* šiais nietais jo ruošiamas dviejų sa«t 
somybės ir jų nuomonės pa-Į vaičių lituanistikos studijas, kurioms vėl pats jaunimas 
reiškimų. j sudal ė programą. sukvietė lektorius ir į kvietimus būsi-

Chalipas mini Pablo Pi- miem dalyviams, įrašėįsidėmėkite, dvi savaites ten bus 
casso. Kol Picasso nebuvo skaitoma, rašoma ir net kafcbanfa tik lietuviškai“. Tai tek 
pa iskelbęs komunistu, jo pate ryšių centras, kuris, protestuodamas prieš JAV Vate* 
kūryba sovietų spaudoje tybės Departamento, ketinimus pripažinti Balti jos valkty-

jungoje buvo laikomi 
„mūsų 
priklausė

tai ”ne mūsų“
nuo jų

sijungė, nes iš Karto ^upi a- į'k-' n_ ** 'skaitose nieko nekalbėjusi,
to, kad tai yra provokacija. tokių pastatymų, kokiu zmo-j jos vieno departamento ve- puai:na„ jai tm ^vn ~
Ir aš pats išvedžiau iš salėsiąs uolėtų, labai mažai gau-. dėju B. F. Zaicevu, jis gavo nn«mnnp» anip Čiurlionį' sFauuujc o/uvo iyvyqiKwuęiny iwunnuua ±««wjvO
kelis tokius žmones. Akto-įnama- Mazai pasta- į dar aukštesnį mokslo laip*- t<wnVM f«. ’v;dntiniikui“ibuvusi žiauriai kritikuoja- bių aneksiją, pirmas ėitiėsi 'akcijos, suorganizavo Chica-
riai sakė, kad jie jautėsi, jogl kuriuos publika mie-1 nį įjž tai jis atsilygino, pa- latwn[ nor, b:t; na?vJma- Ket kai i ko- goję telegramų tarnybą ir tbkiu būdu pasiuntė JAV vy-
gali būti tuoj areštuoti. ’ !anko* Eina ”e vįen ^el į dovanodamas Zaicevui gi a- jr munistų partiją, kai piadė- rtdusįbėi per 4,600 protesto telegramų.

Yra toks nematomas rvšvs snobizmo, kad .......................... ... . •
tarp aktorių ir publiko-. Ak
toriai labai supranta tą da-

turi nueiti du kartu 
nesi i teatrą. Žmonės

ir netekp girdėti apie Kanadoje, 
dVėnoniis įvykusį'AV ir Kam

ras dalyvavo chore ir visi paienKina. išėję -aso. z.i- . . a- v
giedojo Strazdelio „Pulkim nai. girdėjau tokią frazę,) Kyšininkavimui paaiškė- 1 w
ant kelių“. Aš stebėjausi J kad baisu...“ jus jis išvirto iš savo fotelio. Čiurlionis buvo laiko-
kad ir nelabai uolūs aktoriai' .. .... . . Neaišku, ar liko .savo vietoje mas dekadentu, kai Lietuva
dalyvauti masinėse scenose i X1’3 
ar kokiuose pagalbiniuo e, aPnb()jimas’ PavyzdzJtu, 
veiksmuose, kiekvieną die- i man2 }ea i turėjo pasta- 
ną rinkdavosi visi ir giedo-j^1 ^G .^Pektakhus per me
jo, nes jautė, kad čia yra,tus- bu? viena
kažkas, kas išeina už šito (Į,*ama lietuviška, viena ru-
veikalo ribų. kad čia beveik ika- y1.6”3 Y-?3
paslėptas protestas. Tiems/ 'įpaikinę, viena broliškų
kurie seniai išvvkę iš Lietu- 'J!01*’,Ra^a^! 'a‘ 

» •• • " ’ ’ Aanetiską šiuolaikinę pjesę,
būt, sunku suprasti, kaip d a-’ Le.nka ^abai 1J®.S
bar įvairiais būdais nasireiš-1 ^aktlskai ?akma statyti tik 
kia gyvenimo prasmės suvo- mirusio autoriaus veikalu?, 
v:maa kuns negali prabilti, pne-

kaištauti... Man, pavyzdižiui.
— Juk teatro kolek*vva»; nedavė trejus metus leidimo 

buvo labai įvairus, neviena
lytis. Tad turėjo būti sunku 
režisuoti?

— Tikras menininkas no
ri viską daryti geriau iai.
Bet kai iš visų pusiu, prade
dant profsąjungomis ir bai- 
kiant kokia nors partine 
valdžia, kolektyvas yra skal
domas įvairiais pažadais

butą ar kokį daižą). palai,-J-i 
niui pavyksta su ikaldyti

Zaicevas, gatvę*? kyšį.

dailininkai fiėteivių ’jautiiitoe į kongresą išrinktų atstovų suvažia- 
į kurie mėginę sekti Picasso’, Juo mes galime pasididžiuoti. Daugiau kaip
Lbu.ę žiauriai puolami, jiems &mtas akademinio jaunimo atstovų gražia ir sklandžia 
buvę draudžiama savo kūli- lietuvių kalba svarstė ne tik kongreso ruošos, atstovų pa
nto rodyti parodose, kar- reigų, lituanistinių studijų, bet ir tautinės rezistencijos bei 
tais toks dailininkas būda- Lietuvos laisvinimo darbus. Akademiškai, ramiai. 

Dabar.’vęs morališkai ir fiziškai i-; Taip pat manau, kad niekas jums nepapasakojo apie 
i kongresu susižavėjusį Pietų Amerikios lietuvių jaunimą.

imai

buvo buržuazinė
Lietuvai susijungus su So-Izoliuojamas.

Paveto Kulvecas buvo vietų Sąjunga — jis mūsų. ( panašiai buvę vertinami jjg taip tuo kongresu domisi, kad prašo organizuoti lietu-
ThiH X ą G!u!l Cev tr°^ r^n •• paktlte ir kai kurie kiti žy,mOs kflrž*1 v>¥ ,kato®s kursus jos jau nebemokantiems, kad kkubos
Tbilisyje 191711.16 d.. 1934 savo pažiūrą. Juk jis mokė- jaį. chalipas mini prancūzų kebu jos būtų pramokta nors tiek, kiek reikės sekti kone- 
m. jis baigė Tbilisio indust- si, rase, savo kurmius rodeirašvtni» Andrė Gidp kurk • “ 4 . 7 .. .*
rinį technikumą. Atlikęs ka- Rusijoje. Ir Kaunas— kol bUVo ”mūšu“ kol nebuvo I elg^’ ^am ll^ul PLB valdybai Pietų Ameriką aun-
rinę prievolę Raudonojoje kas mūsų. Jei ne birželio į- nuvažiavęs į Makvą. Kai. čia mokytojus — vadovus, ligi tik iš jaunimo tarpo.

Tokių gražių žodžių apie mūsų jaunimą prikalbėti
būtų galime daugybę. Tikiu, kad 'jau būsite įtikinti, kad 
išeivijoje dar daug turime lietuviško ir patriotiško jauni-

armijoje, nuo 1941 iki 1951 (vykiai (Sovietinė Lietuvos grįžęs namo, ėmęs kitaip 
vos arba ‘joje nebuvę gd .^arietišką šiuolaikinę pjesę, metų jis dirbo Gruzijos pra- okupacija. Kel. red.). Ui vertinti komunistus, tai ta- 

x_: a__i._ i-----a: — monėje inžinierium. 1950; jūs nebūtumėte priimtas į į pęs ”ne mQSų“ .Taip pat bū
ni. neakivaizdiniu būdu bai- maisteršulę (Taip vadinu ves vertinamas ir amerikie- mo* Argi leistų mums sąžinė tokio jaunimo neremti? At-
gė Tbilisio Politechnikos 1--------- 4—~ —4" , J 1-----------------—1---------------s
Institutą ir nuo 1951 m. at-
irado Vilniu’je. kur pradė-

•------------ » ----f —......- v ui imamas n «riiiuiinic-; •••— —o- -—
konservatorijos a.pirantū- rašytojas John Stein-j sisakykime minties, kad kongresas yra tik jaunimo pasi- 
ra. Kel. red.)“. lbeck ir kiti. smaginimui, nes itšikrųjų taip nėra. Ir kongresu nereikia• • •

pastatyti seno veikalo Jean 
Anoilh „Antigonės“. Lietu
vos teatras gerokai atsilikęs 
nuo Vakarų dramaturgijos.

— Kas cenzūruoja?

— Yra labai daug cenzū
ros; pačiame teatre yra me
no taryba, partinė organi
zacija. miesto valdžia, mi-

9171 nežinai, iš kur draudimas

Aš buvau naivus ir tikėjau. į ateina.
kad jei mes esame tikri me
nininkai. tai mums niekas 
nebaisu, jei mane išmes, tai 
kiti protestuos. Bet kai iš
metė, tiktai du aktoriai pro
testuodami išėjo iš teatro 
kartu su manim. Visi kiti 
tylėjo ir pasislėpė i krūmu 
nors mes tarsi viską darėme 
kartu.

surežisavote vei
kalų ir kuris, Jūsų manymu, 
augičiausio meninio lygio?

— Trylika .veikalų per

Kai kurių pareigūnų 
pakeitimai

Centrinės statistikos vir
šininkas Jurijus Rusenka 
(rusa ) paskirtas Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotoju. Jo vieton pasodin
tas komunistų partijos Kau 
no pirmasis sekretorius Ka
zimieras Lengvinas, gimęs 
1927 m., partijoj nuo 1953 
m. Lengvino vieta atiteko

ta jį vadinti Kulviečiu. Jis 
buvo Vilniaus staklių gamy
bos vyr. inžinierium ligi 
1956 m., po to Kauno turbi
nų gamyklos direktoriumi, 
1957-60 m. LŪT pirmininko 
pavaduotoju ir vėliau pen
kerius metus pirmininku. 
Nuo 1960 m. jis tapo LKP 
Centro Komiteto nariu. Tar
pe 1962-66 m. — TRSR 
Aukščiausios Tarybos depu
tatu ir nuo 1965 m. LTSR 
Ministrų Tarybos pirm. pa
vaduotoju.

Iš savo praktikos Lietuvos 
pramonėje yra parakęs eilę 
straipsnių technikinėj spau
doj ir dvi knygas rusų kal
ba.

Kaij) dabar paaiškėjo, lip
ti karjeros laiptais jam pa
dėjo kyšiai.

Po 30 metų, apsisprendęs! straipsnio gale Chalipas 
apleisti Sovietų Sąjungą,, primena, kad šiemet visame 
Chalipas aplankęs jo šir- į pasauly minima to iškiliojo 
džiai malonias vietas, tarpe, lietuvio dailininko - novato-
jų užsukęs ir i Kauną. O te
nai —

riaus ir kompozitoriaus gi
mimo 100 metų sukaktis. 

Didingas Čiurlionio var- Mini ją ir JAV-se ir ne tik
tai lietiniai emigrantai. 

Chalipas baigia straipsnį,
do meno muziejus, jame sa
lė dailininko - kompozito
riau? plokštelių muzikos pa-^primindamas Lietuvos pre-
sJklausyti, monografijos a 
pie jo kūrybą, prie įėjimo 
kioske paveikslų reproduk
cijos“.

Ekskursijos vadove jis 
paklausęs, ar tas muziejus 
įsteigtas sovietinės Lietuvos 
laikais? Vadovė nieko neat
sakiusi. Palaukęs muziejaus 
uždarymo laiko, Chalipas 
priėjęs prie vadovės, pasisa
kęs visus savo titulu?, kad 
esąs didelis Čiurlionio ger
bėjas nuo jaunų dienų, pa
pasakojęs ir muzikos istori
jos egzaminu įvyki. Tada 
vadovė jau nebetylėjusi.

Lengvinas ir Mikučiaus- Ji pradėjusi pasakoti apie 
kas vra baigę Kauno Poli-1 Čiurlionio mėgtus rusų dai- 
technikos Institutą. f lininkus, rašytoją Dostojevs-

zidento A. Smetonos vaikai
tį Antaną Smetoną, kurio 
pianino koncertai turi dide
lį pasisekimą ne tik JAV 
bet ir Europoje, kur jis da
lyvavo su simfoniniais or
kestrais ir solo. Jis daug dė
mesio skiriąs ir Čiurlionio 
kūrybai. Spauda visus labai 
gražiai apie jo skambinimą 
atsiliepia. Mini, kad A. Sme
tona yra laimėjęs prizus pia
nistų varžybom Paryžiuje, 
Genevoje ir kitur. 

BRITANIJA 

Mirė P. Bulaitis 

Gegužė-* 31 d. Londone
šešerius metus. Maskvoje ’ Kauno vykdomojo komiteto 
stačiau du, bet vieną uždrau-l pirmininkui (burmistrui) V. 
dė ,po generalinės renetici-j Mikučiauskui, gim. 1934 m., 
jo?... Ir tai buvo keisčiausia' partijoj nuo 1959 m. Miku- 
— klasikinis veikalas. Seks- čiausko vieton pa kulas j.
pyro „Makbetas“.. Stipriau- Razumas

I * —

laikyti vien tik to laikotaipio, kuriuo jaunimas suvažiuo
ja į vieną vietą. Kongresas yra ir porą metų trunkanti jo 
paruošiamoji veikla ir pokongresiniai darbai. Kongresai 
jaunimą išjudino, sudomino, patraukė, todėl jis noriai jų 
darbuose dalyvauja, ir bloga būtų, jeigu tokią pakilusią 
jaunimo nuotaiką kas nors sugadintų. Taip pat įsidėmė
kime, kad lėšos reikalingos ne jaunimo kelionėms apmo
kėti. Tam eis tik maža jų dalis, nes daugumas jaunimo 
sumokės jas iš savo kuklių kišenių. Lėšos reikalingos 
finansuoti daugybei kitų paruošiamųjų darbų.

Todėl visus lietuvius išeivius prašau atsiliepti į šį ma
no laišką auka Jaunimo kongresui, kuri bus labai pras
mingai sunaudota. Visu LB apylinkių pareigūnus ir jų tal
kininkus prašau nepagailėti nei laiko, nei darbo ir labai 
prašau įvykdyti jūsų paprašytas kvotas. O aukotojus pra
šau nepašykštėti ir nei vienas teneatsisako aukoti. Jeigu 
jūsų nesuranda aukų rinkėjas, susiraskite jį paty3. Juk 
nesame kokie nors vargšai, bet gyvename gerai. Turime 
ir pasiturinčių. Turime tūkstančius gerai uždirbančių pro
fesionalų. Algi nemalonu būtų jaunimui matyti juos pla
čiau praveriant pinigines ir kongresą paremiant stambes
nėmis aukomis. Ypač mes laukiame paramos iš tų. kurie 
pirmąjį kongresą ruošiant dar patys buvo jaunimas ir pa
tys laukė visuomenės paramos. Taip pat labai jaunimą 
pradžiugintų, jeigu jo kongresą stipriau paremtų visi tie 
profesionalai, kurie, jau išeivijoje baigę moksh» ir gerai 
savo profesijose įsikūrę, dabar sudaro pačią stipriausią 
mūsų išeivijos intelektualinę atramą. Dauguma jų LB apy
linkėse negyvena, todėl ir lėšų teikėjai jų nepasiekia. Juos

. kį ir kt. ir pabrėžusi, kadi mirė Petras Bulaitis, aUkas siųsti tiesiog PLB valdybai, čekius išrašant:
Prekybos ministras Ana- muziejus įsteigtas dar „prieš. 18^ m. Seinų apskr Ve io- m y oUih Congiess. (6804 So. Muplewood A-

tolijus Mikutis, rusas iš Lietuvos pnjungimą“ nrie,nis buvo vienas i? seniausių Iii 60629)
Stavropolio krašto, išėjo į Sovietų Sąjungos. O issive- lietuvių kolonijos veikėjų. ' * „rVia vi.; , ... « *
pensiją. Jo vieton paskirta? dusi iš patalpų, i-ijuniusi Londone jis gyvmo nuo ‘X** • i <’ * **
Pranas Mickūnai rankini radiją ir pašnabžd*-, U” I '»<*•! . ____ prasmingiausias nnestavimss j tautos lobyną, _

f
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Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

ATLANTO RAJONO 
; STOVYKLA
I
i Šių metų sutelktinė Atlan- 
ito rajono skautų stovykla 
! vyks nuo rugpiūčio 23 d. iki 
! rugpiūčio 31 d. amerikiečių 
' stovyklavietėje ”Lake of Is- 
•les — Apache Boy Scout
Reservation“, North Ston-

— Maiki. ar tu laikini me-l —Nu. o ką veikia kiti bi- 
dų? čių kavalieriai? Ar jie visi

Teisės patarimai

Krūtinė I at turi jų nareliai kiek pla-
į tesni. Didžiausias skirtumas 

Bitės krūtinė sudaryta i-j yra blauzdoje. Darbininkių 
4 narelių. Prie krūtinė . pri-’ bičių blauzda yra įdubusi, 
segtos 3 poros kojų ir 2 po- kraštuose apaugusi ilgais

stipriais seraliais ir sudaro 
gurbelj . Į šį gutlbelį bitė 
krauna žiedadulkes bei pikį 
ir neša namo.

Kur ■ usiduria blauzda su 
Kiekviena pora sudaryta iš letenėlės šepetėliu, yra susi- 
9 narelių. Iš apačios pirmie- dariusios lyg ir replės. Jos 
ji 5 nareliai sudaro kojos le- padeda žiedadulkes sudėti 
tenėlę. Toliau į virių eina į gurbelj. Motina ir tranas 
kojos blauzda. Aukščiau minėto gurbelio neturi.

ros sparnų.

Kojos

Bii'ė turi 3 poras kojų.

blauzdos eina šlaunis. Dar 
aukščiau klubas ir kamie
nas.

Bitei' kojos letenėlė suda
lyta iš 5 narelių. Apatiniai 
4 nareliai yra maži, o viršu
tinis penktasis narelis yra 
ilgas ir platus. Šio narelio 
apatinė pusė apaugusi stip
riais plaukeliais ir vadinama

Kaip bitė sudeda 
žiedadulkes į gurbelj

Žiedadulkv" esti žiedo 
dulkinėse. Dulkėms subren
dus. dulkinės plyšta, ir dul-

Inington, Conn. (7 mylios į 
pietus nuo Norwich, Conn. 
kur buvo stovyklauta praė
jusiais metais).

Stovyklai vadovaus: 
Brolijos pastovyklei — j. 

s. Gintaras Čepas; Seserijos 
pastovyklei — s. Irena Jan
kauskienė; visos stovyklos 
viršininkas — v.s. Antanas 
Bobelis.

Seserfjos pastovyklės va
di ją sudaro: s. Regina Pet- 
rutienė — pavaduotoja, ps. 
Antanina Bulotienė — prog
ramos vedėja, v. sk. Birutė 
Zdanytė — 'komendante ir 
ps. Valė Čepienė — paukš
tyčių pastovyklės vadovė.

Brolijos pa tovyklės vadi- 
jos sąstatas bus praneštas 
vėliau.

Vienetų vadovai visų sto-

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klamiaBU 
reikalais. Tie klausinui turi būti 
informacinio pobūdžio. Uansimun ir at
sakymus spausdinsime šiame akyriuja. 
Laiške r^kia pažymėti, kad esate Katašvte 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti limbe 

adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai Mo,
Boston Five Building
1895 Centre Street ■
W. Rovbury, Maas. 02132

slapto tiesioginio balsavimo 
įstatymui?

Nusivylęs demokrates,

-įkaitantis Keleivį

Atsakymas

Federaliniai ir valstipniai

Priklausau organizacijai, 
kurioje yra daugiau nei 300 
narių. Kai kurie nariai 
mėgsta pasigirti, kad visi 
rinkimai atliekami demo
kratiškai. Štai ta demokra
tija. Lentoj yra prašyti var-'
dai narių, kurie yra Įmokėję rinkimų įstatymai tik tada 
•po 100 dolerių ir yra laikomi yra taikomi, kuomet yra re®“ 
garbės nariais. Tokių yra a- ^am* valdžios pareigūnu.

Pav., renkant federalinės 
ivaddžios pareigūnus, kaip 
senatorius anba kongreso 
narius, turi būti prisilaiko
ma federalinės valdžios rin
kimų įstatymų. Renkant 
vai tijos pareigūnus, kaip. 
pav., valstijos (statė) arija 
savivaldybės (miesto) pa
reigūnus. yra privaloma lai- 

i kytis atitinkamo valdžios 
į vieneto įstatymų. Taipogi' ir

pie 80. Kai ateina metiniai 
rinkimai, kandidatai stato
mi tik iš tų garbės narių, ir 
tai dažniausiai tik tiek žmo
nių, kiek turi būti išrinkta.

Klausimas: ar tokie rin
kimai nėra priešingi Suvie
nytų Amerikos Valstijų

kėlės, kaip miltai mažame! vyklon vykstančiųjų regist- 
maišelyje, vi a atviros. Tuos racijos laipus su reg mokes- 
miVelius bitė nriešakiniais čiu — po 10 dcd. nuo dalv- 
žandais iš dulkinių iškabina, vio — siunčia tovyklos ižd. 
o liežuvėliu dulkinę i’šluos- s.v.v.sd. Vytautui Kulpai ad- 
to. Tuo būriu beveik visos resu: 84-01 101 St.. Rich- 
žiedadulkės iš dulkinės pa- mond Hill, N.Y. 11418. O 
tenka ant viduriniu žandu dalyvių registracijos lapų 
ir liežuvėlio plaukeliu. Čia nuorašus siųsti stovyklos 
bitė žiedadulkes suvilgo, viršininkui v. g. Antanui 
kad geriau liptų, ir priešakį- Bobeliui adresu: 140 Lin- 
niu kojų šepetėliais nubrau- den St., Massapeųua Park. 
kia jas nuo žandų bei liežu- N.Y. 11762.

še netoliu. Juo bitė nuvalo 
dulkes nuo savo kūno ir ren
ka žiedadulkes.

<nų
lieka senberniais?

— Tranai pavargę grįžta;
į avilį, tikėdamiesi savo ne-* pirmutinis arba žemuti- 
rūpeetmgą gyvenimą tęsti nis letenėlė3 narelis turi 2

Jacia.V n9a: nagelius ir tarp jų minkštą
grįfetanciufe iš vestuvinių ]ę.,ri)eię# Kai bitei tenka 
varžybų tranus avilio prie- vaikščioti šiurkščiu daiktu 
angyje pasitinka juos mai- jj kabinasi nageliais. Kai 
tinusios darbininkės bitės ir, tenka eiti slidžiu daiktu, pa
po kelias sukibusios, nuirau- vyzdžiui, stiklu, tada naudo

jasi karpelėmis, kurios tam 
\ tikrų liaukų suvilgomos lim-

pats apie juos geriau už tave — Tada — pfuS Maiki. pančiu skystimu ir gali pri
tinau. Tu man kalbėk apie telks bičių vyriškos giminės sisiuibti (prikibti) prie 
bites ir medų. gyvenimas! Daugiau neno- drikto, kaip siurbėlė.

— Taigi, ar neskaitei, ką ria nė girdėti!
apie bites Keleivyje rašo,

* WORCESTER, MASS.

— Žinoma, kiekvienas jį 
mėgsta. Medus, tėve, yra ne 
tik skanus ir maistingas, bet 
turi ir gydomųjų priedų. 
Net šventieji yra juo maiti
nęsi. Sakysime, šv. Jonas 
Krikštytojas, kurį laiką gy
vendamas dykumoje, salko- 
ma, laukinių bičių medumi 
ir tebuvo gyvas.

CLEVELAND, OHIO
ivienur ir kitur turi būti 
i griežtai prisilaikoma Ame-

Alfonsui V. Bnziuliuiį*^.1-
vasario 25 <1. sukako 75 me- h’?lst,>os ,<?**>.

• ju numatytų teisių ir prie
volių. Tačiau tai liečia vien

Pagerbė A. V. Braziui)

- Maiki. tu man nepasa-, ^1 j“08 nuo avilio ir nužu 
kok apie aventuoius. nes aš

j Kai bitė siuva korius ar- 
į ba kai išsispietusios susime

Antanas Jonaitis? I
— Tuos Jonaičio išviro-; 

zijimus skaito Zacirka ir j 
man perpasakoja. Bet vieno j
dalyko tas Jonaitis ir neži
no.

— O ko?
— Jis tik rašo. kaip tos 

bitei svbudavoto3 ir kaip 
jos dirba, bet visai neužsi
mena, ar jos kada ir pasi
linksmina?

— Tėve, tu į bičių gyve
nimą žiūri per daug žmogiš
komis akimis ir norėtum, 
k?d jos elgtųsi ivisai kaip 
žmonės. Gamtoje kiekvie
na* gvvis elgiasi taip, kaip 
jam jo paties instinktas dik
tuoja.

— Bet Maiki, Jonaitis ra
šo. kad bitės ir vestuves ke
lia, kad jaunoji net ir išsi- 
parfumuoja. kad tranai tą 
kvepiančią gražuolę labiau 
susi^udvtu suvilioti Juk tai 
visai padabna i žmonių ve- 
seliias. Tur būt. jos pasi
kviečia ir pamerges, ir mu
zikantu . Ką sakai?

— Na. muzikantu bičių 
vestuvėse gal ir nebūna, gal 
ir pamergių. Bitės vestuvės 
gerokai skiriasi nuo mūsų.. 
Ju motinėlė pu varžybas lai
mėjusiu tranu susituokia 
aukštai ore.

— Tai kaiu Zacirko? anū-. 
kas apsiženijo aroplane.

— Ir tai dar ne viskas, 
tėve. Tas bitės meilės aktas 
baigiasi tragiškai: jos kava
lierius tranas po meilės an

ta. dalis bičių priešakinių
I kojų nageliais užsikabina 
■ už kokio nors daikto, o kito'

.... priešakinių kojų nageliais
Į bingo lošimus Piliečių kabinasi pirmosioms už už-* užpakalinės desiniosios

Įvairios naujienos

^o_ neatidėlioti rytojui.
a bfl.; jįliitai,- fcįji te rępliai»k«u o vidurinė

rys. Per vasarą iki ruesejoj ta’p grandinėmis ar kamuo-‘žinioj: koja braukia per DU9 Prane8W
mėnesio tu lošimu nebus.. n„ „kibusi™ laikosi. užpakalinės'kairiosios kojos uau-

Į klube susirenka

velio. ’ New Yorke stovyklauto-i SLA 14-ji kuopa tą su-
Nuo priešą kinių kojų še- jai regitruojari tuntininkų ’kaktį paminėjo balandžio

peteliu žiedadulkes paima nustatyta tvarka. įmokėda- 24 d.. ... * ™ * j i- -
viduriniu koiu šepetėliais, mi reg. mokestį 10 dol. per’ \ V. Braziulis, Lietuvos Nei federalinė, nei vals- 
Nuo priešakinės dešiniosios savo draugininkus, arba at-, kariuomenės_ savanoriss-kū- tijinė valdžia nesrkiša j pri- 
koios šepetėlio žiedadulkes siųsdami v.s. Antanui Gu- rėjas, Klaipėdos krašto iš-Į vacių organizacijų vidaus 
naima vidurinės kairiosios daičiui adresu: 116-18 86th laisvinimo žygio daly vis. l reikalus. Teks kišimasis 
koios šepetėliu ir atvirkščiai. Avė., Richmond HiH, N. Y. žuinalis‘as, SLA 14-jai kuo-’vyksrii (tuk totalitarinėse 
Bičių koios susitinka no pil- 11418. Registruojantis būti- P»i vadovauja 25 metus. valstybe e. Amenkos frater- 
veliu. ir čionai šepetėli j nuo na pažymėti, ar bus norima1 Sveikinu draugą A. V.jnahnės bei kitos privačios 
šcne'ėlio nuima žiedadul- važiuoti autobusu. Šį bus ga- Braziulį, linkėdamas jam} organizacijos tvarkosi taip, 
kės. Įima užsakyti, tik gavus tik- t^k pat būti stipriam fiziš- (kaip joms. t. y. ju nanų dau-

Paskui vidurinė kairioji vykstančiųjų .'kaičių. To- kai. kiek jis yra stipins ch a-į gumai, patinka. Jos turi au
koja šepetėliu braukia per dėl ^ prašome registracijos 81 kai.

valdžios rinkimus.

ve-
A. Smetonos koncertas

Pianisto Antano Smeto
nos koncertas buvo birželio

vo ”ch arterius“ ir by-lavs 
(įstatus). kurie reguliuoja 
jų vidaus santvarką.

Kai kurie fraternalinių 
organizacfjų veikimo

I . 1 replių atikas. Taip nuo rep- . ... „ .... .
Į Darbiiunkeg bites letene- ,jų šukų Akeles jau įstu- stovyklavimo būdas šių me- j parapija, alėje. kurj; ^,1U-k!*Tena 

Moterų klubo, rugniūčio i'e ,lr "a*elial *<’«»>'> rniamos j gurbelj. . tų stovykloje bus kiek pa- Jren’ė‘mic^ visucmeninin’• tl.'a 100 ^^.^tynius, Itų-
3 d., o jei ta diena ik tai!motinos arba trano. , g keistas ta prasme/jog sese- kų skomitetas. Progoje ne numato> kokios

1« Nantasket B-,a<h. Kail^;1^1“8, 
kas jau ir ketio-ės bilietus)te,P anksemu buvo sakyta, 
įsigijo i:’ Ie’ _______ __ _ _

? L . ...Z
Šv. Kazimiero parapija

nebus ir klubo susirinkimu.
• *

Tačiau žinoma, kad pats '14 d Ashtohulos presbitm-^ tai..yraI)tvarį0™^

organizaci jos turtas privalo 
būti paskirstomas, jei ta or
ganizacija užsidaro; kokį 

Po sunkios operacijos jau’ turtą organizaciją gali W-

•vo? Pečiulienės. ** *“• kad kojų šepetėliais bitė nusi- v0 vadovių jėgomis, o bend-
‘I “8e,!a™ valy‘ šluosto žiedadulkes nuo gal- Pąrtovykles programų tu-

■ i Viršutiniame, didžiajame yos vidurinių koj ;epįtė. res tik pop'etinemis valan-
e -2nk °^ale’ kUr,^iPTra "ais - nuo krūtinės ir už- da.™ls- Brolija » toliau pa 

p. e blauzdo- yra plaukelių pakaUnlų koju šepetėliais-! “kk* pne tradicinės saki 
r augęs grioveha. Nuo £ R j ,k
b luzdos apaūnio galo eina . įj. . . u
3 r ' -1*- 'ai peteliai Bmeduoja visųn. deiwti.B« užkelia pnes- bitžg^ ir aedadulk?. 
a! mę kojų ant ealvos. ūseli . ighlau lhnna UžDaiali- 
:? įto į grioveli, pridengia . k . aj dul.h'.iuzdos atauga .f^kia kp|^ d
tk • visa ūseli. Taip pabrau- , r *
k: si kelis kartus griovelio (K
š< i oteli ais. ji gerai nuvalo Tuo būdu gurbelyje žie- 
a; dulkėjusius freliue. Ūse- dadulkių kamuolėlis pama
li i visada turi būti labai žu auga. k<d prisipildo su 
’r irūs, nes tenai yra daug kaupu. Kad daugiau žieda- 

irbiu juTirao aromų, o ne-) dulkių gurbelyje tilptų, vi- 
iriais ūseliais bitė blogai Į dūrinių kojų letenėlių kar
kia. Tokius šefnetėUas tu-Į pelėmis žiedadulkės ew*e-

rugsėjo 7 d. Point Pock ren
gia gegužinę

R 9 9

Vyr. skautininkai inž. 
Petras Moli? rugniūčio mė
nesį išvyk* i skauto na auli
nį sąskrydi Novvfrijoip. Ta 
nroga jis aplankys ir kai ku
rias kitas Europos valsty
bes. • 9

J. Vaittkus su žmona atvv- 
ko iš Floridos savo coser- 
Anicetos ir svamin Vlado 
Gedminfu aidankvt?. Cprru- 
žės 23 d. Lietuviu klube 
Vaitikams buvo suvergta* 
prikyHis iu vedybinio frwe- 
nimo 25 m. sukakties nrega 
Pokvliui vadovai.o Petras 
Molis.

A. T.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Rudenys ir pavasariai,

šakų
pastovytkilių formos.

Iš anksto žinotina, kari
rtovyklautojai. atvykdami į 
stovykla, atsiveža savo na
rio liudijimą ir tėvų pasira
šytus "Sveikatos žinių“ la
pus. Taip pat pasitikrina, ar 
vienete yra pasirašyti "At
palaidavimo nuo atsakomy
bės“ dokumentai. Tokių ne
sant. turi būti pasirašyti 
nauji.

Stovyklos mokestį variiia

Mano padėka

atgavęs dalį prarastų jėgų,‘gyti ir pan. Tačiau pačios 
nuoširdžiai dėkoju dr. Al-' organizacijos vidujiniai rei- 
fensui Mariui už rūpestingą! kalai. įskaitant rinkimu pa
mano sveikatos segimą, lai-i cedūras. yra ”tvaikomi“ or
kų pasiuntu <iam i ligoninę 
operacijos ir suradusiam ge
rą chirurgą. Dėkoju mane 
lankiusiems ligoninėje: dar
bovietės draugams, gyven
vietės kaimynams ir kitiem, 
o ypač SLA 14-sios kuopos 
pirm. Alfonsui V. Braziu
liui ir jo žmonai, kurie ma
ne lankė kasdien. Esu dėkin-

"a m zacijos čarterio ir jos 
įstatų.

Jei nariu dauguma yra 
nepatenkinta ta tvaiku, ku
ria nustato mažuma. —gaU 
nerhrkti kišamu kandidatų, 
o išstatyti ir išrinkti daugu
mai patinkamus žmones.

u ----  -------------- ----------
ri ne tiktai daifcininkėa bi-pyje truputį suspaudžiamos, 
tč bet ir motina, ir tranai. Kari žiedadulkių kamuolė- 
nr s visiems reikalinga gera
u n’ė.

Vidurinė norą kojų suda
ryta panašiai, kain anksčiau 
buvo aprašai, tiktai darbi
ninkės bitės nuo apatinio

ryžtasi palaikyti tą patį. Į g?p§v. Jurgio parapi jos kle- 
krip praeitai < metais — po bonui kun. Baliui Ivanaus- 
50 dol. asmeniui, o iei ap-Į kui. kuris mane pakartotinai 
linkyhės priverstu jj kelti Į lanfrė ir parapijos biuleteny
jis nebus didesnis kaip 55 
dol. asmeniui, įskaitant re
gistracijos mokestį.

A.

LAUKAS REDAKCIJAI 

Apie poezijos pavasari

blauzdos galo atsikiša sovg-
___________ art>a Užplynių Pultinevičius Jv». Mtuo apyviliu daibinin-

svaigmo i'siaikvoię’ čia namie ir svetur. Parašė Al- k& bitė išims ii nžmakaliniu 
pat miišta. o jo mvttmoii. binas Baranauskas, I dalis, kojų rudbelių žiedadulkių 
avilio karalienė, Midi P*1- kaina ?6 14ei' lo’nnolėlius.
ta i savo tvirtove ir tenai d° Lietuviškos Knygos Kiu- Užpakalinė pora kolų su- 
gimdo jaunąją bičių genera- bas, 4545 W. 63rd St., Chi- dalyta, kaip ir kitos kojos, 
ei ją. cago> UI. 60629. tiktai jos yra kišk ilgesnės,

lis. bitei lekiant, neiškristų, 
jis prilaikomas vidurinių 
ko'ių letenėlėmis.

Dulkeles bitė nuo vienos 
kitos kojos perkelia ir į

gmbeHus sudeda dažniau-1____
risi lėkdama ore, nes tada (STEPONO KAIRIO ATSI 
lengviau kojas po pilveliu ar MINUS V PIRMASIS TO- 
po krūtine palenkti. Tuos vi- MAS ”UCTWA BUDO“, 
sus kojų judesius bitė atlie- JAU ttPARDUOTAS, BET i
ka laimi greitai, net sunku ANTROJO TOMO—"TAU,! 
aiškiai matyti, kaip ji visa LIETUVA“ DAR YRA NE-: 
tai daro. DIDELIS KIEKIS. 1

(Bus daugiau

p^kelbė 
mano padėtį.

A. Plavičius
Cleveland, Ohio.

PS. Sveikiname mieląii 
bendradarbi A. Plavičiu, i- 
veikuri sunkia oneraciia, ir 
linkime greičiau visiškai pa« 
sveikti.

Kol. ved.

.♦autiečr ms apie

Imdama* turi sakalo akis, 
o atiduodamas — imu. j

Kam reikalingas tas 
zi jos pavasaris, iš pavergtos 
Lietuvos jau antrą karią at
klydęs į Chicagą? Man, gy
venančiam New Yorke, 
neatrodo labai šaunus.

Mes mėgtam poeaUą, 
mėgstam ir pavasarį. Bet 

į poezijos pavasaris— jau aei 
S šis, nei tas. Dėl to, kad pa
gamintas Maskvoj.

P.S. Sj laišką siunčiu ir ki
tiems laikraščiams.
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Vietines žinios Bostono Lituanistinės 

mokyklos pabaigtuvės

Paminėjo 1941 m. birželį j Jeigu komunizmo labui 

LB Bostono apylinkė biri reik','i Bnaikinti devynių

DEŠIMT METŲ PO AMŽINOJO SUDIE ! Birželio 7 d. buvo ofieia- • Pa -igėrėtina, kad šie jau- 
įliąi užbaig\i Bostono Aukšt. nuciiai ištisus mokslo metus 

Šiandien su giliu liūdesiu Lituanistinės Mokyklos 1974 pastoviausiai lankė lituanis- 
prisimename * " * . _ ~ . ...
skaudžios sukakties 
mėtį.

Mirdamas 
žmoną Ireną.

že’io 14 d. surengė didžių-į dešimtąsias visų gyventojų, 
iu lietuviu trėmimu i Sibirą• *■ *. «. s u

1J41 m. birželio mėnesi su-i 
kakties minėjimą. Po pa-: 
mariu Petro lietui.ių pa-, 

ba'myčicje salėje Į

neturime dėl to suabejoti.

Leninas
* s

)aznv- a-ly\a\o ir, . | i\aciiishu>.
asIo melu’

ir sūnus Donatą ir.Julių, ku- prouiama salele 
riems teko savo pačių jėgo- čia.
mis kurtis ateities 
mą.

gyvem-

1Š BICENTENNIAL 

KOMITEO VEIKLOS

Bostono apylinkės lietu- 
•;ių Bicentennial komitetas į 
kartu ?u burmistro kultūri
nių reikalų ištaiga (MayorV

šiemet mokyklą baigė še
ši mūsų jaunosios kartos at
stovai : Asta Aleksonytė, Ni
da Beržinskaitė, Rita Čerev 
kaitė. Rasa Jauniškytė. Da
nutė Keturakytė ir Tomas 

į Rasys.
•Tiems buvn Peikta ates a- 
i ir T ’riuviu Enciklopedi

jos le’dčio Juozo Kabočiau?
Office for Cultural Affairs) 1 d ovanos — po sunkoką pun- 
ruošiasi rugsėjo mėn. Į.vks-Įdėli L.E leidinių, už ką jam 

t tančioms pabaltiečių iškil-5 nimšii rln ačiū.
Fk/ePo 15 d. jau sukakolmėms. Komitetas savo siū-i Mokyklos direktorius An- 

lyglai 1C metų, kai išlydė- i tymus dėl iškilmių progra-Į tanas * Gustaitis padėkojo2   X? V - _ X___ __A —. i • X •! i ! . . . . '  _ 'jcme amžinybėn taurų mūsų Į mos jau yra pateikęs bur-’mr kinių to ams ir Tėvų ko- 
kohniio narį. kultūrinio Į mistro įstaigai, kuri šiuo rei-; mitetm už sėkminga? na- 

mokyklai iš’ai- 
ams už n vvz

bičiuli dr. Bronių Baškį. , ši įstaiga užsivertusi dai bu. ’dingą pasiaukojima išeivi 
ruošdama kiekvieną mėnesi ioie svambiausiam lietuvis 
kitos etninės grupės pssiro- kam reikalui ir mokiniam 
dymus. o vasaros mėnesiai; už ištvermę. Ji? vpač krei- 
ir triukšmingą ”Summer- nė i i tėvus, prarydamas kur

nuuuuiuvi utimi U puugai, nui 1 hud i ei- ITlItPlUl U/’ S€.
gyvenimo daibuotoją ir nuo-j kalu *u komitetu posėdžia-į stangas šiai m 
šiidu daugelio bostoniškių; vo triskart. Kadangi tačiau.kv'i. mokvtcia

Nedaug tėra tokių miru
siųjų. kuriuos jų bičiuliai į- 
vairiomis progomis taip daž
nai prisimintų, koks buvo 
t r. Bronius Baškys. Tai bu
vo mūsų tarpe gal pats uvie-

thing“ festivali, pabaltiečių dargiau šeimose kalbėti st
pasirodymo planavimas ei- s?, o vaik is lietuviškai, pa 
na lėtai. To pasirodymo laikyti su jais kuo giau 

siav. ias darbštumo, nepa- programa bus paskelbta ta- /žiauriu? rv?’us ir tuo padėt* 
laužiamos ištvermė:' ir nuo-|da. kada ji bent kiek korvk- mokyklai pratęsti juose lie 

rečiau susikristalizuos.širdžiausio draugiškumo pa 
vyzdys. Jis. vėžio ligos pa
čiame subrendimo amžiuje 
pakirstas, netgi paskutinėm 
savo gyvenimo dienom ir 
valandom išliko dvasiniai 

"nepalūžęs, nesulinkęs fš mir
ties baimės, nepasitraukęs 
nuo draugų ir visuomenės 
nenratadęs valios ir sutiko 
ankstyvą ??vo gyvenimo pa
baigą visiškai 'šaltai, kaip 
neišvengiamą būtinybę.

Bronius Baškys buvo gi
mė? 1920 m. sausio 7 d. Jun- 
kilų kaime, Užvenčio valsč.. 
Šiaulių ap 'kr. 1944 m. bai
gęs eksternu Jurbarko gim
naziją, Vokietijoje Ham
burgo universitete studiiavr 
mediciną, o atvykęs ,į JAV, 
1955 m. Bostono universite-

tuv’ško? dvasios ir lietuvii 
. . . . kalbos gvvvbę.

Komitetas neseniai į savo Abitui ier/ų vardu tėvam 
eiles kooptavo Aleksandrą jr mokvtoiam . gražiai pade 
Moriarty, kuri viena is pir- keio labri gerai šia mokvk- 
mųjų užmezgė lietuvių baiguri Rita čercškaitė 
bendruomenės ryš’ -su bur- (Viena i’ geriausiu abituri 
mistro įtaigomis. Jos koop- meili šiemet buvo ir Ras? 
tarimu į komitetą gerai mo- Jauniškvtė). 
tyvuotą suinteresuotumą Vė’iau buvo Įteiktos do- 
reiškė, be kitų. ir burmistro vgrjc^ geriausioms kiekviena 
;staigos kultūriniams j eika- G riaus ir klasės mokinam 
’ams atstovė. etnologe Nelly šia proga buvo visų at 
Sepulveda. Iki šiol komitete kreiptas ypatingas dėmesv 
darbuojasi Mykolas Diiin- j pernai isteriria speciali? 
?a. piian. pro tempore: dr. klase visiškai lietuviškai ne 
Petras Bizmkauskas. vice- mokantiems jaunuoliam? 
pirm. ; Algirdas Budreckis, kilusiems iš mišrių šeimų a’ 
vicepirm. vai tiios reika- kurių tėvai .vra jau senosio 
’ams; Irena Veitienė. vice- karto? lietuviu palikuonvs 
nirm. miesto reikalams: Al- kuriu -i karta buvo daugiau- 
?is Mitkus, vicepirm. viriie- cja. Tokiu mokinių neda
riems santykiams: Aldona Hojoj klasėje buvo vienuo-

te įsigijo biochemijos ma- Dabrilaitė. _ sekr.: Bronius ]ika; Iv.ika. Da
gcstro laipsni ir 1959 m. — 
doktoratą. 1960-63 m. buvę 
Bostono univ. asistentas, 
mokslini darbą dirbo Har
vardo ir Tuft' univ. Jis yra 
paskelbęs iš biochemijos sri
ties keletą savo darbų, buvo 
I . Enciklopedijos ir Aidu 
bendradarbis, vienas Kat.
Mokslo Akademijos N. Ang- 
liios židinio steigėju. Bosto
no kultūros klubo pirminin
kas ir anlamai gyvybinga? 
visuomenės narys.

kabulis, izd.; xun. Antanra Crol Realaus
BaJtrusunas. nam viauome- ksitž Joh„ KoI|au,k., 
nen retkalama: Ona Iva--<ie- KHstiF, M#tW8> Steoher 
ne, nare knltunnams reika- N.,,.,,),,,. Douda. Neviera 
’ams. A Monarty priimta Nevie„Hė. Gnlmy
nare ypatingiems reikahms. Sh„,n, ch„-,tonher Sh.ln.

t tt - i • drCorinra Snvdervtė.Irena Veitiene. kam vice- , . . ,Ki«kvipnam ui buvo įteik-pirm. miesto reikalams, be ria® Griežinio Vi’ko medžio•arpgkai rūpinasi nabaltic-.,, . .
enj menesio pasisekimu. Jai j 
riame darbe ta’kina On?. ’
Tvaskieniė. Ina Nenortienė. i 
Viktoras Vizgirda ir Jero^i-’

vėliavė-

Arci «”n1ra b’»tu surast’

vieną nauia Keleivio prenu.
meratorių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraitį.

mas Kačinskas. PabaPiečiu 
mėnesv svarbiau ia vaidme
nį vaidins kultūrinio ir me
ninio pobūdžio renginiai.

mu. Jų tėveliai d 
mokyklos bei me 
pabaigtuvių iškilmėse ir tik-| 
rai galėjo džiaugtis, kai jų 
vaikai scenoje pa 'kaitė sa
vo trumpus lietu, iškus raši
nėlius.

Už šią pažangą

Minė.rmui vadovavo LB! 
pirm. Antanas> I ) ’ 'iv’,

tenka'

Matjo-'ka.

Šoko Cambridge

iuo šildžiusiai dėkoti jų iš-’ 
veimingajai ir simpatinga-! te 
iai mokytojai Renatai špa-i ay toj ai 
cevičienei. Tikrai

spa-
džiugu.: ic;

(ki:rb’ i::ge vii šoji biblio-į 
ka birželio 14 d. surengei
'•i'ūi'.’ž’iv švente JAV’ 200 i * ' . ukakčiai paminėti., i

dalyvavimo fazę. Ne tik 
burmistro, bet ir kitos įstai
gos ruošia Bicentennial pro
gramas. Pvz.. Massachusetts 

_ , . . Bicentennial ' Commission
Tačiau miesto rengiamas|tnjęja;. programas mosią pei

pabaltiečių mėnuo sudaro I v;sus įjuos ir ateinančiu? 
tik vieną viso Bicentennial | 197fi _ metus yįPU val?-
minėjimo ir lietuvių jameĮtl';os pločiu. Ta komisija 

taip pat padeda finansuoti 
Į specialius projektus, kurie
1 turėtų išliekančią vertę arba 
i istorinę reikšmę. Lietuvių 
i komitetą - šiuo metu pradė
jo galvoti, kokius projektu? 
iš savo pusės pasiūlyti. Tuo 
klausimu jis yra ato.iras su
gestijom'. ateinančioms iš 
plačiosios visuomenės. No
rintieji nas;dalinti savo min
timi? dėl tokio vpatingo pro
jekto, prašomi susisiekti su 
Algirdu Budreckiu, Mykolu

nariais.

Ne Rusija man rūpi. J ją 
mieli ponai* nusispiau- 

tik etapas pereiti į 
aulinę revoliuciją.

Leninas

TERORO l i VhKGIJn 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Imkit ir tkaitvkir 

Kipro Biaiinio

RADUO PROGRAMA

geniausia Uetuvių Radijo 
c rograiaa Naujoj Anglijoj 
š stoties WLTN, 1360 M- 
ocikių ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia aekmadie- 
aiaa nuo 1 iki J .30 vaL die- 
aą. ^ardfaodąnta: Vėliausių 
j&aaulinių finių santrauka 
r komentarai, musika, dal
ios ir Magdutės pasaka,

Bianio reikalais kreiptis | 
taltic Ftarists gėlių ir dova- 
ių krautuvę, 602 E. Brosd- 
uvay, So. Bostone. Telefo- 
«as AN 8*0439. Ten gauna- 

ąr ir 9*ieivt*

Joje
knvse

smulkiai;a<l ir jos vyras dail. Juliuj.! s Pi, yramoje dalyvavo ir' bo^.vikjn,() t„,'.oro
sakevičius yra mūsų mo le;’škicuos vadovau-:

aprašyt

. .................. ...... . i tos vergų stovv klos, kurioslyklos nuoktmis remeias. .,a.na< ia tuvių tautmių so-, keKWjo jr žuy0 mftst
„ P,inJo<,ts^ust,!v‘?<'a- i:i! an*lmbhs- ‘ broliai seserys, giminės i.

1 raugai.lies gale sveikinimo žodi ta-, 
rė Bostono LB apylinkė* 
pirmininkas Ant. M t ie - 
ka. Peikdamas mokyklai dar; .
;r piniginę auka. LB pvgar-i ' ? ,: ’ *l-‘. °?■' ’n’zuo}.a.
dos pirmininkas Antana? ‘*a- ’<uri0J‘‘ O’ de 
Škudzinskas LB apvga, b.s Ž'C’Z ';1”'; •h’n^kevičiai.! 
valdybos nutarimu mokyk-8 .s’a’/ -uatjoskos, Moriarty J 
’os direktorių Antaną (iu-;11 
‘aiti už 15 metų vadovavima 
;ai mokyklai apdo anoio.j]

Išvyksta į Romą
75 c»nUi

gimines 
Knygos kaina —

BhŽe 19 d. išvyksta i

GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

"Trijų prezidentų“ med !iu.

I

:r it lene

TKomos pe 
vietove-.

aplankys

Oficialiosios dalie* U/ba:- Autobusas i Kennebunkport 
Toje veiklus Tėvu komiteto'
pirmininkas Montė Sodeika Autobu as į pranciškonų 
tėvams ir mokytojam* tarė rei; Jama Lietuvių dieną 
ladėkos žodį, o mokyklos L\;m< brnkporte liepos 6 d
•edėjui įteikė dar ir dovanė

lę.
Meninėje dalyje vsidino t 

ir deklamavo «ivo kūrimu?
T, in. IV, V. ir VI {skyrių mo-. 
kiniai ir speck’ioii kb»?ė. 
kuri su <ilaukė ypatingai šil- 
n pūbliko? apledismer^n. ‘ 
’škilmes užbaigė komp. .Tu- 
iaus Gaidelio vedama? mo- 

’• inių choras, sužavėję? savo 
klausytojus gražiomis pi- 
‘angomis ir pažanga. Ji? 

kartais galėtu atlikt’ ir dali 
u-o^ramos suaugusiųjų ren- 
riniuose.

Tjėvu komiteto?? moki
niams ir ‘jų tėvams salėie 
Kuvo paruošę? 'kuklias vai
šes.

Vakare Tautinė? S-go? 
namuose buvo abiturientu
fėvu surengto* šaunios

išeis s:
o ; V iv •»

Viv

ž) vai. ryto. Bilietus 
atisakyti pa? Oną 
rė. tel. 269-1920.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

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

I ivo? 19 u. Romuvo.sį 
paiš - Brocktone Martyno 
.Jank ai- šaulių kuopos Joni
nių !: ižas ir vėliavos šventi
nimas.

P;; :>:ūžio 10 d. Romuvos 
pa>ke -Vinkli radijo geguži
nė.

P n' .- ė jo 14 d. LB apygar
dos neriama Lietuvių die. Į 
na .Maironio parke, Worces-i 
teiy.

Pr aėjo 20 d. So. Bostono 
Lie’i’vių Piliečiu d-jos salė
je LB aovpokė Tautos šven-.

’eistuvės“. kuriose vėl naca- ''n ri nc* vvsk. M. Va-- 
kvta keletas šiltų žodžiu. Lin-.i; ir dail. M. K. Čiurlio- i 
abiturientai įteikė s^vo mo-.ni« ■ į
kvlojui Ant. Gustaičiui gir.-’ ? udin 12 d. So. Bo*tono! 
‘aru “niešta“ priveiksią ir j Tiriu rin Piliečių d-jos TII a.: 
visi linksmai užbaigė 11 me- salėie Petuviu radijo valan-;
m lituanistinio mokslo var
gus.

Praėjuriais mokslo metai1’ 
R4 *ono lituri’Minėie mo
kykloje buvo 195 mokiniri 
;r jo’o dahbavo?i 14 mokvto- 
’u: Rima Pat"?iutė. Paulina 
Kalvartienė. Renata Snake- 
vičienė, Joninė Gimiūtė 
TJuda Senutienė. Aldona 
Dabrilaitė. Giedrė Budrec- 
kienė. Aldona Dabrilienė 
Vaiva Vėbraitė. .Toras Vg- 
b’rkon’s. Skirmantė Kondra- 
♦ienė. Mvkolas Drun^a. An
tanas Gustaitis ir Julius Gai
delis.

Linkėtina, kad šis gražu 
būrv« pagrindiniu mūsų lie
tuvybės žadintoju ir atei
nančiais mokslo metais ne
apleistų fronto.

V.

do* T.aLvės Varpo koncer
tas.

larkriėin 9 d. Brocktono 
lietuvio šv. Kazimiero para
pini rriš’-aus choro koncer
tą*. ’įvyks North Junioi i 
High S’cbeol. Oak Street,’ 
Broririore. Mass. j

l aukiičio 22 d. So. Bo«to-, 
no Lietuviu Piliečiu d-jos 
*alėįe ramovėnų rengiamas 
Liriuvo* kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.

I

Ar skaitytos?

Šventaragio, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybė ie ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas. 258 

žvilgsniu Rytu • psl.. kaina $6.00.

«VWWWWVWVW«?-»‘rVV-r*V»

Moralės
Europos likimas drauge sul Pasakyta paraiyta, Anta-į 
Baltijos valstybių užgrobi- no Smetonos kalbos ir pa-j 
rau yrą Antrojo pasaulinio reiškimai 1935-1940 metais, 
karo biauriausias palikimas, sudarė Leonas Sabaliūnai j

Zr idtafe’komiteto' 5rri*V•”b*“d°riu’ .v,'"gė
Maskvoje Jacob Beam Rastenis. 3o0 psl., kaina $10į

liaiau ir Taūou
Namus ii Įsako tr viduje. 
Lipdau Muatius ir taisau

viską, ką pataisyti raikia. 
Naudojo tik geriausią

msdtisgą.
JON AS STARIN8KASI 

220 Savta HUI Ava.

TsL CO O-ftOM

DRAUDIMO AGENTORA 
Atrieks įvairią rūėią

J
arslptis seaa adreau:

BRONIS KONTRIM 
kIS Broadnay 

So. Boeton, Mass. 02127 
TsL AN 8-1701

bAV AITRAST1S

Nepriklausoma

LIETUVA
taformuuta st-auytopjs apie pasaullaioa ftr MetovUkuoalaa 
įvykius, dv<fa ohuk ir įdomią nuotrauką Ir atvirai paniuko 
apie visus mūsą visuomeniniu.’ bei kultflriniue klausimus, 
jame ra.«ite įdomią skaitytoją laiėką akyrią, kuriame laukia* 
me abipusią pasisakymą Ir nuomunią kiekvieno vMema 
svarbia problema.

r NEPRIKLAUSOM A UEIUVA- yra dlnamlika* aiėuą M 
eivijos bvkm£!is. ieškąs naują bendradarbią bei idėją, vb 
Kuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklaii-i»n*ą t.Ltuva.

Metinė prenumerata JAVma 88.M
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Monti L «*>, Q««bee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

8LA—jau 80 melą tarnauja ttetovią riseoiMBSi ir Bambė
jo daugiau luup SEPTYNIS MIUONUS dolerią 
nariams.

8LA—didžiausia Uetuvių frateraaHnė orgaataadja — 
duodu gyvybių apdsaodą Ir Hgsjo patalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS ueMko pshm, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrinde.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta se pam ariboe dolerių 
kapitalą, tad jo apdraadi tikra ir saogL Kiekvienas 
lietuvis Na gaU gauti įvairių klasių ftihatingiatalaa 
apdnudm nuo $100.00 Iki $10.000.00

SLA—jaunimui duoda gotų Taupomąją Apdraedą — Ka. 
dovment lnsuraaeo, kad jaunooHs gantų pinigui 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

BLA—duoda VAIKAMS ir jaanooHams tokai pigių TKRM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdreedos tik $8.00 mokm- 
tio metamo.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
amžiaus asmenims. rskooMadU) 
klubų ir draugijų nartoum. Ui $1,000.00 
Ms apdraudoa mokestis $2.00 | motus

SLA—kuopos yra daugumois Sėtuvių kolonijų. Krulpkltis 
• kuopą vetkljua. Ir tie ptoflau 
Sosivieaijluie

Gauslto

807 Went 90tb Stroot, Noe Tork, N.T. 10001

tomas.ro
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Vietines žinios
Turime dar vieną inžinierių j girną švęs šeima j)O dviejų 
_ ___________________ __ ; metų.

Algis Vasys yra gimęs 
Amerikoje, lankęs ir baigęs 
Catholie Memorial High 
School West Rosbury. Ma.. 
kaip "National Honor list“ 
burlentes. Tais pačiais 1971 

metais įstojo į Woreesterio 
Politechnikos Institutą ir šį
met gavo cheminės inžineri
jos bakalauro laipsnį.

Algis Vasys yra baisės ii 
Fostono lituanistinę mokyk
la, priklausė ateitininkams, 
•kaulams, skautams vyčiam? 

ir tautinių šokių grupei.

Į Linkime Algiui ir Linui 
! geros sėkmės, o jų tėveliais 

Linas Vasys šiemet baigei didžiuojamės. kad ršsaugro'jo 
gimnaziją, o jo brolis Algis savo vaikuose ir lietuvišką 
— universitetą. Linas ir Al- į dvasią.
gis yra inžinieriaus Jono ir:
Bronės Vašių ūnūs. Vašių
šeimoje yra dar trečiasis sū- Nors ir be kailio liksi, bet 
nūs, kurio universiteto bai- visiems neįtiksi.

Inž. Algis Vasys

srr.

. COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tat SW 8 2868

fla yieninteiė oficiali ištai
gi Worces(ery. mirt siunčia 
šimtinius tiesiog iš Worces-

Mkio f Lietuvą ir lutas Ruoš 
jąs valdomas sritis* Cia kai*

lietuviškai, pataruao* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Cia galima gauti įvairiau, 
sk) importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Li*<uvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikfiene

Jie telks lėšas J. Kongresui

Trečiasis Pasaulio Lietu-

Lietuvė — profesorė Ten buvo ir daugiau 

bostoniškiųNuo balandžio mėnesio 
vių Jaunimo Kongresas pra-: Bostono Universiteto medi-Į Paaiškėjo, kad Gražinos 
sidės Pietų Amerikoje šiųĮcinos mokykloje profeso- jreinytės ir Vytauto Saka- 
metų gruodžio gale. Jo išlai-Į riauja dr. Judita Vaitukai- lata ko vestuvėse New Yor- 
dų suma — $75,000. LB;tytė, gimusi 1940 m. Hait-. j^ jau praeitą kartą mi- 
Bostono apygardai skirta forde, Conn. ■ n^tų bostoniškių, dar daly-
kvota yia $3,487. o apylin-j Medicinos mokslus ji bai- vavę Teresė ir Vytautas Le-

$1,400. i gė 1967 m. Bostono Univer-
Bostono sipylmke suoarė sftete 

savo finansų komi i ją. į ku-, 
rią įeina : pirm. Gintas Vai-i 
čaitis, vicepirm. Henrikas 
Čepas, sekr. Rima Patašiū- 
tė. ižd. Asta Danasaitė ir’ 
dar 6 nariai. Jie iš PLB val
dybos gauna specialius la
pus aukoms rinkti. Jiems 
atėjus į namu ?, prašoma ma
loniai priimti ir dosniai au
koti. i

Aukas galima siųsti ir tie-, 
šiai šiuo adresu: i
III Lithuanian Youth Con
gress, 4428 So. Rockwell,
Chicago, III. 69832. !

veikiai su savo sūnumis Ed
mundu ir Tomu.

3=^

Pasitaiko ir ereliams že
miau vištų nutūpti, bet vii.

toms niekad nelemta ligi 
erelių prisiplūktu

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip 
ir mes.

Japonų priežodis

1975
Alyva kūrenamos

šiko oro krosnys

M. Dedulionienės auka j

Marija Dtdulionienė-De- 
tenis iš Clevelando, pnitęs- 
dama - prenumeratą, nepa
miršo ir Maikio su tėvu. Be! 
to. pridėjo penkinę ir Vyto 
Ulevičiaus šeimai.

Ačiū M. Dedūlionienei
----- - ---------

tė

SOUTH BOSIONO LIKTUVIŲ PlLiEClŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI Iš DEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERAC IJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAU IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD0V1

Gana
nereikalingai eikvoti kuruTalyvą

Rytdienos įrengimą*

Senas parvirsta ir negir- Už paries Įta »Hk jaučius Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENES DAINŲ j 
vedžioją. žmogaus —be ydos. | PLOKŠTELE

Huod Sųuare 
Hardware Co.
•■raiakM M. J. ALBaMS 
626 EAST DROAPVA* 
SOUT*? BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN R-4141

Baftjamin JU,x>r» DstoJ 
Pvp>«r,M SianoM

Stiklai Laa
Vtr>Ua r«ika«aya

Baikmesra plonhariaaa 
Vlaokto ealcttm

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Joe. J. Donovan 
Dr, J. Paiakarnio

(P ft Df N IS 
OPTOMKT RISTAS

Valandos:
nūn 9 ««< ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

Knyga yra gerimiu žmogių; dr»ž»l
vuaoooMooooeeeeoooooooeooaooooooooeooooeoooooeenoor

£ Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipUdome gydytoją re 

teptus ir turimu tisus gatavus vaistus.

Jd nik nistų — eikit j lietuvišką vaiottaą.
Ssv. Emanuel L. Roeengard, B. Beg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTONE.

Tetef anas AN 8-6929

Nūs 9 vaL rytėki 8 vaL v„ Uafcjrm šventadienius Ir eekm.

f

S a b y b r s : 
Protink iin»uRias 

Ekonomija Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Pikta* ji engimus. j kaitau! aly. 

bo* Irtu nerį, putėju. oro filtrą* 

teinio^tatą. Lonliolę n dalba MI* 

jungti rū>y >u bani/dziai*..

10 melu garantija*

Paskutine* modernaus ahba Mhhmo naujiena C1TGO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Ahba >ildt mo siK-ii.t lįst a t

070 Adam, Strert. Oaiar?, Maa.
Aljtu. liumcriu .įpl.un.nimj. 21 ».ii. (HTilicai

Skambinti — Imtos: 4361200, So. Shore: 77J4M6

?rc amatais

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS I LIETUVA

U BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

įsoosossoosoo^oaaoMosososossooos

Peter Maksvytis
Carpenter & BaBrisr
<9 Church 8trest 

M. MUton, Mase.

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Nevtou Centre, Maas. 02159 

Tat 332-2648
osooooooosoaaosaoaoaoooosooaooooa

Keleivio 
galiam gauti Lietuvos

AUMra vfa«
to ir projaktaHmo darbas tt 
ko ir vidaja, l_
Mario pastatu, pasai Jės«
Isviaa. taakHo visados M • va»|

lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokitelą. Kaina 88.00.

Paštu
aaoaoses*Vosossaos#aoaOOo»osooosoo*sooooosooooososooooi'•M'MOOSOSOSOib

rugpiūčio 20 

rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 

gruodžio 19

Telefc

TBL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETKISTI 
Valandas*.

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWBL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. TsL 584-7209
SOUTH BOSTON, MASS. 
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

•
 SAVE AT 
JLGRI 
RATE

AYEAR

m gy p o emi(icMn*sum«Mnris

M & T OIL CO., Ine. 11308MT-™
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinisjpiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimu

Skambink itu

268-4662

AVIMI
<b

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-0000

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL

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 perI

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

* Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12 R

393 West Broadvray, P.O.B. 116

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

Visą skyrių vedėja Aldona AdomsaM

W Tzh' T^Tzg' Tzr f7jSTzi',i7b>T/'r 7<0x7/4' :<< */>' ■

| f canificam 61000aM

liw rVOmVi fMfUIEIKmS VHfCiing ufrtlv IWW levinei 
emu taras promiuMV witn<nwfttt on stvingi
esrtificsts funds providsd rato of intsrsst on smount

Nuošimčiai priskait 
dienos kas mėnuo.

1 nuo įdėjiaM

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais galima 
kalbėti ir lietuviškai

I Tirta yn tM *2TM*MN

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tįsotai iš Worcssterio 
čiam Įvairius siontiaius j Lieta 
vą ir kitas Bosijęs valdomus 
pistas! Kratiniai sudaromi iš 
vietiaėe gamyi
avsį maiste ir
alų. Turime vietoje Įvairią via 
Uaės gamybua tr imperteotą 
prekių M kitų kraštą visai So> 
ssemfe baisomis. Bs i% sioaėis- 
ms amistą, pinigas ir galite at
sakyti jų gamybos prekes. Cia 
samnltIštiš piaigas, o gimtais 
ten vietoje galis pasirinkti aš*

Thipogi tarptatakaajams per 
tam tikras įstaigas ateikviesti 

ėla pas save | svečias 
apsigyvesimaL

tai ir oąriatagaL Atsiluką įeiti* 
ktaalta. Vedėjas A SekyrtasU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIA* DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ
ir kitus Rusijos

užsisakyti 
certifikatus, 
šaldytuvus ir pau.

Naujas vedoj 
Atidaryta darbe

nuo 8 vaLrytoflriSjeLpjk 
Kitomis valandomis pagal
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TO. SIMM
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