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71-MIEJI METAI

Ne skaldymosi, o 
vieningo darbo!

New Jersey JAV Bendruomenės apygardos suvažia
vimas 1975 m. balandžio 27 d. priėmė rezoliuciją, kuria 
protestuoja, esą, Amerikos Lietuvių Taryba skaldo Lie
tuvių Bendruomenę. Ta rezoliucija buvo paskelbta spau
doje.

Amerikos Lietuvių Taryba pareiškia, kad ji vertina 
Lietuvių Bendruomenės veiklą, 'jos neskaldo, skilimo ne
organizuoja ir griežtai atmeta nepagristus priekaištus. 
Amerikos lietuvių Taryba nėra atsakinga už lietuvių 
Bendruomenės skilimą, kuris yra įvykęs pačių Lietuvių 
Bendruomenės narių tarpe.

Pavienis Amerikos Lietuvių Tarybos narys asmeniš
kai gali turėti savus nusistatymus ir savo atsakomybe 
reikštis, bet tuo atveju jis Amerikos Lietuvių Tarybai ne
atstovauja.

Amerikos Lietuvių Taryba gerai žino, kad šiose sun
kiausiose mūsų tautos okupacijos dienose mes turime bū
ti visi vieninga*, dirbti kiekvienas savo srityse, priešinda
miesi prieš okupanto priespaudą ir siekdami laisvės savo 
tautai. ,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
1975 m. birželio 18 d. .

Pavyzdingas susitikimas «u dailininko 
AdomoGgJdiko kūryba.'

Bražinskai dėkoja
už paramą

IVanas ir Algiidas Bra
žinskai iš Turkijos birželio 
5 d. taip kitko šitaip rašo 
P. Janavičiui:

"Mielas tautieti, Jūsų lafe-! 
ką. rašytą balandžio 16 d..l 
gavome prieš kelias dienas.! 
Kartais tokie užtrukimai į 
čionai įvyksta. Už laišką ir 
rūpestį mūsų likimu ir 15 
dolerių čekį nuoširdžiai dė
kojame. Taipgi pei duodame 
mūsų širdingą padėką 10 
dolerių mums paremti au
kojusiam p. J. Pasiek. Beje. 
money orderis mums suda
ro daug keblumų, čionykš
čiai bankai lengvai ir noriai 
keičia tik travellers cheųues.

Mūsų byla Turkijos teis
muose sėkmingai užbaigta. 
Rusai patvrė skaudų pralai
mėjimą. Tačiau mes vis dar 
nesame laisvi. Gyvename 
pabėgėlių stovykloje.

Yozgate jau prasidėjo ar
šūs vasaro* karščiai. Viskas 
skęsta pašėlusiame karšy
je. tvaike, dulkėse... Nakti
mis tačiau balta. Dažnai ky
la dulkių vėtros.M

U. j ttf'Yt

Magdalena Galdikienė

Birželio 22 d. Putnamo se
selių sodyboje beverk šim
tas Magdalenos ir Adomo 
Galdikų šeimos ir dail. Ado
mo Galdiko meno kūrybos 
gerbėjų, daugiausia iš New 
Yorko ir Bostono, Magdale
nos Galdikienės pakviesti, 
buvo susirinkę susipažinti 
su šį pavasarį pasirodžiusia 
lietuvių kalba Adomo Gal
diko monografija.

Apie tą knygą Keleivyje 
jau buvo rašyta gegužės 27d. 
Ji buvo pavadinta mūsų 
"gražiausia knyga“, ir var
gu ka? tą teigimą galėtų 
ginčyti.

Birželio 22 d. susirinku
siems Putnamo seselių so
dyboje supažindinimą su šia 
puikia monografija pradėjo 
seselių sodybos viršininkė 
sesuo Margarita. Po trum
pos monografijos redakto
riau* dr. Juozo Girniaus 
kalbos buv. Adonio Galdi
ko mokinys, dabar Mntrea- 
ly gyvenantis plačiai išgar
sėjęs dailininkas Telesforas 
Valius skaitė paskaitą apie 
Adomą Galdiką ir jo kūry
bą. Magdalena Galdikienė 
papasakojo abiejų mono

grafijų (1973 m. išėjusios 
anglų kalba ir šiais metais 
lietuvių) atsiradimo istoriją 
ir padėkojo visiems, kurie 
jai padėjo tas monogroffjas! 
išleisti, ypač dr. J. Girniui, 
dail. V. Vizgirdai, dail. T.! 
Valiui. Tėv. L. Andriekui. 
J. Kapočiui. i

Dalyviai turėjo progos ne 
tik klausytis, bet kartu ir gė
rėtis Adomo Galdiko kūri
niais, nes akademija vyko

j jo paveikslų galerijoje, ku- 
Į rios sienose kabojo dar į pri
vačius namus nepatekę kfi-
_ • • • Jnmai.

Bet to dar maža. Po aka-! 
demijos svečiai buvo pa-i 
kviesti į kitą salę. kur buvo1 
parodyta daugybė Adomo: 
Galdiko kūrinių skaidrių.

Nore svečiai jau prieš a-' 
kademinę dalį buvo seselių 
pavaišinti durniais pietumis, i 
po skaidrių seanso jie dar 
buvo pakviesti išgerti šam
pano, čia daryto lietuviško į 
krupniko, kavutės ir pasma
guriauti įvairių gardumynų.!

Svečiai, nore ir iš toliau 
atvažiavę, neskubėjo apleis- į 
ti šio malonaus ir svetingo. 
kampelio. Vieni lankėsi Al-' 
kos muziejuje, kurį rūpes
tingai globoja prel. Pr. Ju
ras, kiti kapinaitėse aplankė 
ten ramybę radusius poetą 
Mykolą Vaitkų, dr. Juozą; 
Brazaitį, istoriką Pr. Pauliu- 
koni. dr. M. Nsuvytį kr kt I

Išvykdami visi nuošir
džiai dėkojo Magdalenai 
Galdikienei už tokią bran
gią dovaną lietuvių, visuo-( 
menei ir malonia prora su-' 
attikti su visu lietuviu bran
ginamo menininko kūryba.

! PB. A. Galdiko monorra- 
i fiios lietuvių kalia kaina 
> 320. Jos išspausdinta tiktai 
'500 egz., todėl gražios kny-į

Ru&ir/o galvą
Kaip atsimename, Saudi 

Arabijos princas Musaed 
kovo 23 d. nušovė savo dė- 
d^ Saudi Arabijos karalių 
Faisalą. Religinis teismas 
nusprendė dėl to nusikalti
mo viešai nukirsti princui 
galvą.

Tai buvo įvykdyta birže
lio 18 d., dalyvaujant tūks
tantinei miniai žmonių. Bu
delis auksinės rankenos kar
du princui nukirto galvą tri
mis ceremoniniais smūgiais, 
po kiekvieno iššaunant pa
tranko? šūvį. Nukirsta galva 
buvo pamauta ant lazdos ir 
parodyta miniai, kuri šaukė 
kad Alacho teisingumas yra 
įvykdytas. Paskui lavonas ir 
galva buvo nuvežti ir nepa
žymėto j vietoj palaidoti 
kaip reikalauja Koranas.

Ramina, kad ūkio 
atoslūgis baigiasi

Prezidento patarėju ūkio 
reikalam pirm. Alan Green- 
span televizijos programoje 
pareiškė, kad nedarbas jau 
pasiekė viršūnę ir dabar ji? 
mažėsiąs. Kitais metai* sau
sio mėn. jis nukris iki 3.5'7, 
o per metus Iki 7.25^.

Ir infliacija per metus su
mažėjusi per pusę.

žodžiu, Greenspano nuo
mone. dabar ūkio padėtis 
esanti geresnė, negu jis ti
kėjęsis.

gos mėvėiai turėtų pasisku
binti ją Mcvti. nes ios grei
tai pritrūks. Užsakymai 
riunčiami:

Putnam,

Keleivio 70 metą «ukakti« pokylfe daly rią dalis. Virtoje Jt kai- 
ris į dešiną — Keleivio ir kitą hikraMią bendradarbis Jurgis 
Jalinskas, dail. Viktoras Visgirdą, Felicija Gelšelienč Ir komp. 
Julius Gaidelis, gemiau — Ona Girniuvieai* latvis inrftSlistas 
Onvaid Akmentinš, Laisvės Varpo radijo vsdtjas Petras Viščinis 
ir Mira Yittinieni. Dar lomiau -* Jurgis Jatiaskss, minėjimą 
komiteto pirm. rašytojas Stasys Santvaras, Draugo ir kitą hik- 
raščią bendradarbis Povilas gičkua, F. GaideUenė, J. Sonda ir J. 
Gaidelis. Pačioje apačioje — raaiovėną pirm. Bronius Bajerčius, 
White-Vaitkevičienė, Magdalena Vaitkevičienė ir būvąs Keleivio 
įstaigos bendradarbis Albertas Puskepalaitis.

Visos nuotraukos Stasio Urbono

Atomines giltinės grėsme 
didėja

Sovietai, migdydami vakariečius taikos žodžiais ir 

popierinėmis sutartimis, skubiai gaminasi naujo tipo ato

mines raketas. Scklessingeris įspėja apie augantį pavojų 

ir siūlo stiprinti gynybą. Senatoriai jau vėl baidosi.

Diplomatams garsiai kai-, sovietai siekia ne tik susily- 
bant apie Rytų Vakarų poli- ginti su JAV tos rūšie? apsi- 
tinės įtampos "atlydį“, apie į ginklą* imu, bet ir turėti ga- 
atominio ginklavimosi apri-jlimjbę pirmu puolimu su- 
bojimą ir net raminantis tais naikinti JAV žemyne ireng- 
klausimais susitarimu su so- tų raketų bazes, 
vietais, tuo pat metu. kaip ir Į tą pavojų atkreipė dė- 
galima buvo laukti. Sovietų mesį ir JAV krašto apsau- 
Sąjunga ir JAV ii- toliau gos sekretorius Schlessinge-
"galanda kimius, kalavijus 
aštrias“ viena kitos gaivai

ris, pranešdamas, kad ko
munistai 60 daugiagalvių

nukirsti. Ta veikla ir vėl y- raketų jau apginklavo du 
pač pasižymi sovietai, ku- savo naikintuvus, o dabar 
riems, kaip visada, visokios ginkluoja ir trečiąjį. Apie 
šutai-tys su Vakarais tėra 50 tokių raketų turi po še- 
skirtos tik (partneriui augau- šias atomine* galvas ir dė
ti ir laikui laimėti į šimtis — po keturias..
«^a£iP?neŠ? C»S’i I sovietų slapi, ginklavi- 
tlaniScience Monrtor Wa- „į, rem3aln££ \onkre. 
shmgtono korespondentas daviniai8 aivreiDė <u.susą ”«fSSttSr€£•_

metą labai auaįtūpino nau-*
tomomiLan^k ot* žurnalo liepos mėn. numery

j’Hdnan’ai Įrodo. kaip So- mis raketomis, kurių du ti- v;eėU goiu.nzra sulaužė
m* ė . „ * . Vladivostoko susitarimus.IS-Z’t.a EflH„ ūdydama JAV4.es gra- Ppėjama, kari tuo budu.įi,j9 jojįjais.

» Tokio sovietų veržlumo 
«akivaizdoje sekr. Schlessin- 
Igeri* siūlo gynybos progra
mą. kuri leistų JAV-bėms 

priei juodą ožį • vaitoti atomines galvas ”ri-
botame atominiame kare“.

Liūtas klaupiasi 
juodą ožį

Pr. ir A. Bražinskai S. Kudirka rengia 
sveikina Keleivį

Pranas ir Algirdas Bra
žinskai per P. Janavičių at
siuntė šitokį sveikinimą:

"Sveikiname Keleivį gar
bingos 70-tie? metų sukak
ties proga, linkime daug iš
tvermės ir geriausios sėk
mės lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos išlaisvinimo kovos 
baruose. Lietuvos laisvės 
kova neįmanoma be gausio? 
ir stiprios lietuviškos spau
dos.

Su pagarba ir lietuviškais 
linkėjimais

Lietuvos laisvės kovotojai 
Pranas Bražinskas, Algirdas 
Bražinskas.
Multeciler Kam pi. Yozgat, 
Turkey,
1975 m. birželio 5 d.“

priėmimą
Simas Kudirkai su šeima 

birželio 28 d. nuo 1 vai. iki 
vidurnakčio ruošia priėmi
mą ir šokius (112 Hartshor- 
ne Rd.. Locust, NJ. 07752, 
tel. 201-291-5213) atsidė
kodamas visiems už pagalbą 

■ įsikuriant šiame krašte.

Bilionai ginklų
pirklių agentams

Pentagonas senato pako
mitečiui liudijo, kad JAV 
ginklų ir kitų karinių reik
menų fabrikantai per pas
kutiniuosius pustrečių metų 
užsienio ginklų prekybos ą- 
gentams įmokėjo kyšių 
daugiau nei $200 milionų..

Ugandoje (Afrikoje), ku- Buvo pareikšta nuomonė, 
ri nepriklausomvbę tegavo kad Amerika galinti pavar- 
1962 m., nuo 1971 m. vieš- toti "ribotus“ atominius 
patauja labai smarkus ge- šaudmenis Pietų Korėjos 
nerolas Amin. Jis nubaudė gynyboje, jeigu ją pultų 
Britanijos pilietį Hills už Siaurės Korėja, kaip dabar 
tai, kad jis parašė (bet dar prisibiioma. Žinoma, toksai 
neišspau-dino) straipsnį, pareiškimas jau sukėlė di- 
kuriame gen. Aminą pava- deli triukšmą komunistinia- 
dino sodžiaus tironu. me bloke ir pačios Amerikos

Ugandos radijas paskel- barzdylų riuoksniuse. 
bė. kad iš Londono pariųsti Be t0 JAV daro atomi. 
du pasiuntiniai gen. Bliar njų raketų svaidymo bandy- 
ir maj. Graname — su karą- mus g.52 bombonešių, at- 
lienės laišku, kūne, -atsi- j§”oro bazių“, kurių ne
klaupę ant kelių, kaip buvę gajima staiga sunaikinti, 
reikalauta, prašė diktatonų Aviacija yra apmokoma ato- 
nežudyti minėto Hills. .miniam puolimui ir tame
. *>®žy?nžtina> *ad genero-. "ribotame atominiame ka
las Blair yra vadovavęs pul-;re««

Nato gen. lekrciorius 
Luns pareiškė, kad Sovietą 
Sąjunga labai smalkiai ruo
šiasi cheminiam kanu. Gal 
tai ir yra tas ginklai, kursai

Dėl tokio Pentagono "at
virumo“ tie agentai jau da
bar savo kraštuose turi daug 
nemalonumų.

Uniją vado Meany pakvies
tas A. Solženicinas kalbės 

busiąs baisesnis ui atominį. Wasbingtune birželio S0 d.

kui. kuriame Aminas tarna
vęs paprastu kareiviu.

D®j?’ E611, Aminas tesuti- vas pradėjo šnekėti dar ir 
ko Hills nugaiabimmą ati- kažkuri naują ginklą, 
dėti tik 9 dienoms ir reika- baisesnis už ato-
lauja, kad pas jį atvyktų pat- mjn| Koks jis vra. dar aiš- 
sai Bntanijos mm. pirmi
ninkas WRsonas. kuriam jis 
norįs pateikti eilę reikala
vimų. :

Sis piš*aHtetinis generolas 
Aminas mjšg-ta vaizduoti 
sete Tik^oju nariu ir yra 
Hitlerio geibėjas.

Prieš Europos Saugumo 
konferencijos galą Brežne-

kiai nieką* neskelbia. Ma
noma, kad tuo norima vaka
riečius dar labiau nugąsdin
ti. kad ’iie derybose būtų dar 
nuo’aides.ni.

Jau dabar Pravda atvirai 
rašo. kad viso "atolvdžio“ 
padmnivs yra "sustiprinti 

siūlo Europos komunistinį bloką“ ir kad 
konfcrraciją su- ”j^fnj santykis, pasikeitęs 

šaukti Hobinky liepos 22 4. komunistų naudai, verčia 
Jei dabar Ganovoj tęsiamo* i kapitalistus nriimti taikingą 
darybos nebus baigtos ibi i koegzistenciją“, 
šios aavaitės galo, tai konfo-1 Sovietu gąsdinimai jau 
rencija tegalės įvykti ne dabar veftia kai kuriuos se- 
anksčiau kaip rudenį. Įnatorius.

f ♦

JAV4.es
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Argi tik mes vieni 
„vaduojame”?

DETROITO NAUJIENOS
Bubfcl

Pradedame rinkti auka* 

Jaunimo kongresui

Trečiasis Pasaulio Lietu-'

i Selenis. An 
V. Urbonas 
rackas..

Posėdis
Skaitydami mū?ų spaudą ar klausydamiesi paskirų ,vių Jaunio Vo^eš^ įPL i ^ndą su minu 

politinės veiklos aktyvistų visuomenę paguodžiančių op- IIO ivvks žiu metu ,)a.ku.;tj vakarą nauj 
timistiškų pranešimų, mes kone visada girdime tokius
išdabintos retorikos žodžius, kaip — "sutartina veikla“,
"vieningos pastangos“, "bendras reikalas“, "visuotinis 
susiklausymas“, "apsijungime mūsų stiprybė“. O kartais, 
vaizduodamas mums labai greitą laisvės kovos laimėji
mą ir ragindamas mus j paskutinį mūšį. šišo apimtas vei-,
kėjas aukštokai nuo realios žemės pakeltoje tribūnoje spaudimą. Kadangi gausiau- Man^ee is" kad
netgi sušunka: "Na, ponai, tik dar vieną žingsnį vienu šir- fia Hetuviah. Siaurės Ameri- bft. y^ario 1‘
die? plakimu!“ K-’°fPat^^ya,,Str proga. tiek Balfui jo' ‘rink-

Deja, šį kart, jau neverta nė kalbėti apie mūsų išei-|bes- • Movos metu be ‘ik po toki?
vijos kokį "ivisuotinį susiklausymą“, o tuo labiau 
"bendrą širdies plakimą“, nes vis dažniau girdime 
bendrą erzelį, organizacijų vadams dalijantis garbę ir 
visuomenės bendrai sudėtą aukų kapšį. Bet jau daug nuo
stabiau, kad mūsų politiniame darbe, kuris yra tikrai vi
sų pabaltiečiu bendras reikalas, nes veda į bendrą tikslą, 
apie tą "bendrumą“, palyginti, nepaprastai mažai tegir- 
dime.

Tiesa, iš oficialios informacijos žinome, kad turime 
dešimtimis metų pavėluotai įsteigtą Jungtini Baltų Ko
mitetą, Pasaulio Baltų Santalką ir keletą mažesnio vardo 
bendrų draugijų, kad jų atstovai -kartais susirenka, pasi
dalija nuomonėmis, pažada vieni kitiems paramą, pareiš
kia užuojautą dėl laisvės praradimo ir išleidžia bendrą 
komunikatą, kuriame įsakmiai pabrėžia "bendrų intere
sų supratimą“. Vadinasi, — atlikta viskas, ko ir refkia 
aukštų diplomatų susitikime...

Bet visų tų trijų broliškų tautybių visuomenės, regis. P16:1® 1 j “į *^“kę.. klausykite per radijo 
vis dėlto norėtų žinoti, kas. kur. kieno ir kada yra nuvei-' * . ***. ** ayV‘• dėĮ*s (JM .1)S'c į
kiama vėliau ir konkrečiau? Juk žinia apie kokių nors Pa- i ’ j auku fpi v;Ln'ta.' apie ~ ?’I? 7 
baltijo tujų prezidentų ir jų padėjėjų ausihkmą ir jų pa- vmlovu IiB palnrtete : kana.U JVamp ’
adalijim, nuomonėmis lyg ir būtų per menka... Detroito visuomenininką. AI 4^, ,„u . ■

parėmėme plojimais. Kai Baltinis, Albinas Bubnelis,! Apie S. Kudirką ir jo šei-
•; vylėj, jog mes laisvę atgttt- Albinas Bliūdžius, Juozas-lftą posėdyje referavo Juo- 
Į sime, ir vėl jam plojome. Kai Bagužis, Petras Dalinis. Ka- zas Gaila. Iš Kalifornijos

SIMU. uautuuus v uauas oeienis, n.a-valdyba i ’ii/1 sil, „u•L.',, '.Ii aKara naua.'iJK) įvyks siu metų pa.-ku- j . ..
tinę ir 1976 m. pirmą 'savai- £7y* 17-7
temis. Po dviejų kongresų i ?edziu1, ,Tlek »
mūsų kontinente šis trečia- i ^formacijos 
sis yra rengiamas Pietų A-L p 7'!? t,k
merikoje. n» norima ten kaIe‘» -UU
pakelti lietiivKko kraujo IĄrPe,.?';<. ™ • , 

Mitui penki tuast.-reisi do-
ne-

• mes turime užsidėti ir: , ,didžiausi, finansinę na tą. ?u;'enk?m::-£aI
etlktal Jungtinių Valstybių lietu-kl“ »«**«««

. ° - l v• JK Finansų komitetas* Det-viuose reikės -uteldi apie .. , .
76,000 dolerių. Iš Detroito!™**!** ,llekln '8 ,! ”z 
'.ietu.iu norima gauti dau-•2:a..Ia -a
Šių1 tukftanclus kiek auko-ama Altai ar ’

bet būtu pa-

fui, ir pridėti d r dolerį a- 
du ekstra.. Je:,,u šitaip au
kosime. reikalas A?i?nre< ’•«- 

k’undžh-l.

šių metų birželio 12 d.
LB Detroito apylinkės val
dyba sušaukė organizacijų; bai greitai ir 
atstovų posėdį Kultūriniame! Kaip Į PLJ 1orgre-u? Ie 
centre. Atsilankė 22 visuo-J žiūrėtume, jie yra labai rau- 
menininkai ir 4 spaudos at-į dingi. Pirmieji du įa uk v 
stovai. LB Detroito apylin-Įtiek išjudino, k d trecia’ 
kės valdybos pirmininką? i jau pats jaunimas rengi?. 
Jaunutis Gilvydis savo žo-'t-fc paskaitykite spaud-u 
dyje priminė, kad vos pus-(jų pačiu raštai!), tik na-

irekor

Ai- reikalinga skaityti vaiš
ijo < g ubernatoriaus ir dvie- 
u mie tu mei-ų proklamaci- 
rs? šį klausimą jau ne kar

ki joje ine visokių diskusi
ni metu. Vis atsirasdavo 
k-’: .'au šaHnirJkų už tai 
:. i reikia, ir tai todėl, kad 

leidžiama jaunimui 
' eik<ti. Bet kaip gi šia- 
minėiime tas jaunimą 
“si? Tik gubemato- 

? proklamacija buvo 
kabyta kaip reikiant 

. dėjai užmigti progra- 
dėjui rezoliucijas be

dant.

m *■>

H* j v . ; a nei programai estai 
‘.viai davė po solistę- 

o lietuviams atsto
siu io Butkaus šaulių

vaban-į

zys Špakauskas, Antanas 
Šiurkus ir Vncas Žebe^tavi-

rų nesklandumų. Alsius*as

CIUS.
V. Alanta* tie* šventaragiu 

nesustojo

perziurejimui jau paruostas 
straip-nis nėra patenkina
mas. Nora ?«pie Simo Kudir
kos asmenišką tray^iia y- 
ra pakankamai prirašyta, 

\ J>et Lietuvos okupacija, re-

Vytauto Alanto 73-čiąjį 
gimtadienį atšventėme bir
želio 8 d., tad dešimčia die
nų per anksti. Puskapis bi 
čiulių vaišinosi visokiomis 
spalvomis žydinčiame kie
me ir stebėjosi keliolika rū
šių rožių. Paaiškėjo, k-d ne 
Irena Alantienė svaigiausia 
rožių augintoja, o Fordo 
pensininkas Vytautas.

Fordo pensininkas —taio 
Bet ne pensininkas kaip li
teratas. Neseniai baigęs ir

.. jfcstenciia. persekioumai na.

išleidęs stambiausią savo 
• clronienė savo mergai- beletristinį kūrinį istorini ro

maną "Šventaragį“, greitai

•?<;- Kanklininkės. Danu-

aa’i didžiuotis. Publi-

< a1 
’U'P

j i-

M;

minėti blankiai. Tikm-> 
kad straipsnis bus 
tas. nes autoriui tikrai tuo 
reikalu buvo pateikta pa
kankamai medžiagos.

Simo Kudiuko-' nuo--rines 
kelionės ir ?t;n’*u- už<;:nna- 
žavimas an b.k amu p. • - *: r ė i e 
veikloje iki šiol neleido pra
dėti normalesnio šeimyninio 
gyvenimo, o šeima to iau 
vra išsiilgusi. Krašto vaklv- 
ba nutarė numatytą Kudir
kos kelione i Au'+v?li;a ai
dėti vėlesniam laikui i’- ap
skritai riboti Simo važinėii- 

lirikps n°< Pl'i- 
•ki

stoviam įsikūrimui. Gemzės 
17 d. Juozą5? Gaila bimo nu- 
va kės i PIevolando. tūri
nėm ten Kudirkų i?;kū’ l’no 
"alimvbes. Klebena - ft j<;_ 
iaunkas maVnia' s;’*'ko u^- 
’eisti Kuditku šeimai prie 
kleboniio5? esanti narna, ne
toli mnkvklo- ir 1 ietuviu na
mų. Gauta tain pat da’*bo 
pasiūlvmu Simu?.. Kitp b*, 
mvbė aps’e^menti yra N^v 
Yorke. tad Kudirkam? *ek<

nanildv-

mus po apylinkes. pq< 
brendo Ia;ka* Kudi’-kuišleis naują novelių rinkinį 

(•pausdina J. Kapočius Bos
tone), ruošia snaudai roma
ną iš nepriklausomos Lietu- 

SliT'— tei "ti^iy0? «kWnk« buities ir dsr 
i. žinoma, kad. estuLkeI?t« nau» veikalu, apie 
”- lė hpt mulkiai kuriuos atviriau šnekėti tuo 
ai eitu himn, mokaJ^u nepanoro. Svečiu tar- 

tu visada salėje pri-: P* buvo dailininkas Anta-
arste. Lietuviai padeda ir "as RĄk-telė su ponia is Flo- 

ridos ir nauji V. Alanto ras
tu mecenatai Vanda ir dr.. 
Otonas Vaitai.

Alfonsas Naka*

IŠ LB KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDŽIO

m< plojo ne mažiau 
j v efesoriui kalbėtojui, 
•is dėlto pati įspūdin- 
.'. Ti agi kojo Birželio

ari •
i

nėja protesto laiškus, stumia arčiau JAV politikų no-ies bonas 1966 . Detroite vado-J verti vieno butelio koma 
atitinkamas rezoliucijas, ir — yra vaduojama tik viena vavo aukų. telkimui I PLJ i ar poro? bilietu i kirm teat- 7 
Lietuva... i kongresui ir savo darbą — —• -•--------- -- ra

Yųač jei begiedodamas 
užmeti i publiką akį ir. 
u, įuo; tik saujelė pačių 
iu patriotų čia siisirin-

b’omis savaitėmis 
’iti.I
1

"!?U ves-

vieno aukoto j

i-.

pažįsta
šyti ------ -------- . —v ----------- * i n ♦
saigas neįleidžia jų nė į priemenę? . sius glaustai painformavo. to. jaunimo

Nesąmonė! ! anie III PUIK laiką, vieta. | nebus rengiami ,
Mūsų nelaimingieji kaimynai gal yra net gudresni tikslus, pradėtus ir_ atlik u- i > P “ :ri^j

už mus. bet mes vieni apie kitų tos rūšies žygius beveik mU9’ infpiva’aK
nieko negirdime, nes tomis informacijomis nesidalijame. • ' a,P» ° #1U ?du!

4 j • • Detroite kongresui lesąs i įuo taipu tiex.J>a to. tMrbutlatv.am atrodo, kad yra‘vaduojama tikta, K”^jka ^„.1^ rios ten-ns ™-
Latvija, estam — tiktai Estija, o Lietuva gal ir nurašyta ju t}nkamiMsiaig rado šiuo;| ,j. 0 aukos, mač’a,-.
tarptautinio graboriaus naudai... | |j^g fondus: aukas rinkti Bal-j karnos ir, mačuiu.

O iš tikrųjų ypač dabar, prie? tos visus pabaltiečius'
lygiai baidančios Europos Saugumo konferencijos galą, 
turėtume būti kaip tik kuo plačiausiai apie vieni kitų žy
gius paiųformuoti, 'kad visi žinotume, ar tie žygiai yra 
suderinti, kiek jie rimtai apgalvoti ir kiek paveikūs. Ly
giai tai svarbu ir kitais atvejais, nes trijų skęstančių balsas 
Vis tiek yra šiek tiek didesnis negu vieno.

Be to. apie savo kaimynų konkrečius darbus nieko 
bežinodami, mes ir patys turime kone tris kartus susiau
rintą tikros politinės veiklos vaizdą.

Taigi, jeigu jau nepajėgiame susiglausti taip savęs, 
tai pabandykime "vienu širdies plakimu“ žengti koordi
nuotą žingsnį bent su savo pabaltiečiais kaimynais visų 
trijų tautų labui.

ALTOS VALDYBOS POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tary- darbą, apie Altos delegaci- 
ba birželio 11d. savo busti- jos pasitarimus su Clevelan- 
nėje Chicagoje buvo sušau- ’ do Lietuvių Tarybos vado
klis! posėdį. Pirmininkas dr.! vybe ir žymesniais veikėjais 
K. Bobelis painformavo a-,bei apie suplaukta Altai 
pie sa vo lankymąsi Wa-( prielankumą Amerikos Lie- 
shingtone ir pasimatymus su tuvių Tautinės Sąjungos sei- 
valdžios žmonėmis. Pasi- me.
džiaugė gautais iš Baltųjų Nuspręsta sustiprinti ry- 
Rūmų, Valstybės departa- šius su lietuviu spauda, tuo
mente ir kongreso atstovų reikal« v’Wvbo? .?n’0™n’.' 
bei senatorių gausiais raž- Pa-’'
tais su užtikrinimu, kai Lie- rtz.,au^a- kad *'7.U'*?"" 
tuvos įjungimas į Sovietų mm/nkas dr. K. Šidlauskas
Sąjungų nebus pripažįsta- ««'laakė 7mau’ 
mats. Pravestoji rastų ir tele- T°;r tandam.?’ -^ssistant 
gramų siuntimo akcija turė- Pl,b,lc Defen(,er Ch'«M?oje. 
jo žymios reikšmės. ALTOS KONFERENCIJA

Pranešė, kad Pabaltiečiu Metinė Altos konferenci-

\ .>» T]
K *

7n-' op p
fo 76 skvriaus metodu — duoda nesir rikvda-.vt pa
naudojantis Balfo ir LB tu- kia manvti, kad Dr
rimais adresais, lankant tau-| savo kvotą surink?
Mečius jų namuose; rinkti 
didesniu susibūrimų metu— 
parankiose ipo pamaldų, ge
gužinėse, birželio trėmimų 
minėjime, Dainavos bei šau
liu šventėse ir t.t.; rinkti ir 
Balfo metodu, ir susibūri
mų metu. V. Urbonas isnė- 
io, jog visus čia siūlomu5?

t:e

Syai;stant finansinių? ręi3 
}kalus. bu.o nutaria:

Š. m. gegužės 21 d. LB 1. Uždaryti Simo Kir’ir- 
1 k -met tie patys, kasmet krašto valdybos nariai buvo kes Fondą ir papr.'A ri. kad 
vis <' ne«ni. Genocidas ten. susirinkę Philadelphijoje apylinkės užbaigtų a: kai- 

nocidas čia. Pusantros penktojo šiais metais posė- tomybę.
u’ uulp? nieko nesuartina, džio. Posėdyje nedalyvavo1 2. Patvirtinti ižd. Petro 

:uk o? vilties neižiebia. Tra-» Aušra Zerr, jau visas mėnuo Mitalo pristatytą 1975 m. 
•i Birželis baisėja, bai- serganti, h* dr. A. Novasitis, krašto valdybos biudžetą
n. K. ----------------- 00700 doL sumo?

Lituanistiniam Ir.stitu- 
be anksčiau rkirt

•j »•oi4 a - •

Tragiškoj^ Birželio 

minėjimas

Jis įvyko Kultūriniame 
centre birželio 15 d., daly
vaujant 250 žmonių. Prieš ’• 
vienos minutės invokacin?

f'* u Po minėjimo išeini be- išvykęs į savo motinos lai- 28,7 
nusiteikęs. • dotuve? į Scranton, Pa. (Dr.' 3.

K-’žl nr ne laikas Baisio-į A. Novasitis Philadetphijos tui 1
o ri’ /nlio proga kitaip pa-Į pirminiuose rinkimuose lai- dol. paskirti dar 500 dol. «u- 
iro'kšri? į mėjo nominaciją į miesto važiavimo išlaidoms pa-

į aukštesniojo teismo teisė- dengti.
»jus. surinkęs net 35,000 res-‘ 4. Tautinių šokių rengimo 

publikom) ir 50,000 demo- komitetui, vadovaujamam 
kratų balsu. deja. jo laimė- Broniaus Juodelio, paskirti 
jitnu negalėjo pasidžiaugti dar 3000 dol. iš viso 5000 
jo sena motina, miru-i ge- dol. paruošiamiesiem? c.ar- 
gužės 16 d.). ’Įbams.

Apie balandžio menesi i-ipaskirti 1O0 dol. ka:., a.,,.a 
vykusią veriamų konferen- \meriko? Lietnvi), F;n,.n5f

’Milionierių“ balius

j Birželio 7 d. Lietuvių na- 
Imuoso t^ko dalyvauti nepa- 
jprastame baliuje: puotavo- 
1 m e su grupe tautiečių, kurie
Michigano valstybinėje lo- 
t c i joie balandžio mėnesį 
limėįo trečdalį miliono. 

i aiminmrii bilietą jie iš- 
4’ nukč keletą savaičių anks-maldą labai neaiškiai, nuo- 

būdus bū imasis aukų telki-’bodžiai kalbėjo estų liutero-j "au. bet 10 laimingųjų dar 
mo organas apsvarstys ir Į nų kunigas dr. Mihke- S-o- karta turėio persiimti, nes 

’ufm paaiškėti, kas gauna 
4 ?k no 20 tūkstančiu. k?»’ 

o dūkstančiu, kas 333,333.
dolerių. Lietuviu grupei 

‘ cčdalis miliono atiteko, ir 
uunė. pasivadinusi "Lithu- 
anians Gardens, Ine.“, buvo 
"errkai išgarsinta Detroito 
dienraščiuos bei televizijoj.

Baliaus metu svečiams 
apie grupe plačiau paaiški
no vienas iš jos steigėjų, ag
ronomą? Jurgis Baublys,

P’ ;eš kuri laika grupė pir
ko <80 akru ūki už maždaug 
’5 mvliu nuo Dainavos. 
TiksUs — statyti kas sau 
o amus. tad steigti lietuviška 
kaima. didele dalį akru pa
liekant bendram naudoji
mui. Pradėius lošti Michiga-

> •• Į   O’.....................

pasirinks tinkamiausia. ’vik. Lygiai prastai, r ne
džiai, paskubom : gą 
šešias minutes 
metinis Pabaltijo taupi ko
miteto Detroite pirmininką- 
Raimond Tralla. Progranu;.? 
vedėjas estas Kabe F’nm- 
me. jaunas, gražus vyras 
buvo toks bauę tus ir taip 
nemokėjo naudotis mikroo- 

io

-j oo

Beliko nustatyti auku tel 
kimo organo varda ir išrink
ti io vadovybę. Po trumpų 
diskuriiu vaidas buvo suras
ta?: "Jaunimo Kongreso Fi
nansų Komitetas Detroite“.
Komiteto nariais bus laiko
mi visi 26 posėdžio dalvviai.
Kadangi i komiteto v?ldvba
«?iū1n«ni kand’da^ai neatsi-:nu. kad tik viena kita 
kalbinėjo, tai laibai greitai, anglišką žodi tegalėjome pa- 
ir sklandžiai vaidvba buvo gauti. Užtat buvo didelė ai

skaitė šiuo-,

ciją posėdyje pranešimą pa
darė A. Gečys. Konferenci- 
joje JAV LB atoloKavo Au>.
™ ižd«i Pa»ii<irti-cvs iš Philadelphijos ir stud.' j . .
Saulius Kuprys iš Cicero. Posėdvie buvo išreikštas 

ku-

Enciklopediio? leidimui.
6. LB Kultūros b i 

o\ ikuštėiu-

’šrinkta. štai ji: pirmininkas 
Vacys Urbonas, vicepirmi
ninkas atstovaująs 1B Bet- 
roito apylinkei — Vita? Sir- 
gėdas, jaunimui atstovau- 
ianrt vicepirmininkė Rita 
Mstvėkakė (ji yra viena iš 
tri iu i kongresą siunčiamu!

vanga, kai prie mikrofono 
atėjo Wayne valstybinio u- 
niversiteto profesorių.5? dr. 
Fred Dohrs. Jis ten pasiPko1 
22 minute?. Jis pakėlė mum? 
nuotaika, pagindama?, ko
kios kultūringos buvo Pa
baltijo tautos ir kaip gražiaii----- ------------- --------------- - f

Al-jt.v2,kėsi jų valstybės pritino lo*eriioie. iždininkė Ge-

Atsižvelgiant į LB V.V. a- 
pygardos suvažiavimo Chi
cagoje rezoliucija, prašan
čia, kad visuomenė būfu pa
informuota apie veiksnių 
konferenci ia, nutarta tos 
konferencijos eiga aplink
raščio forma paskelbti apy
linkių valdyboms ir LB ta
rybos nariams.

Tragiškųjų birželio įvy
kiu minėjimams risoms apy
linkėms išsiuntinėta infor
macinė medžiaga.

Visuomeniniu reikalu ta
ryba ršsiimtinėjo apylinkėm 
aplinkrašti, prašydama Ir 
toliau tęsti laišku rašvmo 
akciją, kad senate ir atstovų 
rūmuose būtu pravestos re
zoliucijos Lietuvos reikalu.

Posėdyje
susirūpinimas dėl 
riuose laikraščiuose tebetę- 
?iamų puolimų prieš Vlik?. 
Iš apylinkių tai^ pat jauta 
žinių, <kad yra trukdome ? lė
šų telkimo vajus Vliko į- 
rteigtam fondui, siekian
čiam Vliką padalyti finan
siškai savarankiška ir savo 
darbuose bei santvk:un?e su 
kitomis organizacijomis ne
priklausomą.

Nutarta raginti apylinkes 
remti Vliko finan-ini vajų 
ir stengtis, kad Visuomeni
nių reikalų taryba artimiau 
bendradarbiautu su Vliku, 
dažniau jį informuotu ir pa
gal išgales jo darbuose tal
kininkautų.

kilAct i

delegatu), iždininkas
fonsas Juška, sekretorė Ro-| bolševikų invaziją. Ji< ut-jnovaitė Viskantienė nupir
žė Ražauskienė. narės Dai- plėšė mūsų žaizdas denorta-Įko grup**’ bilietus. Jos nu-Į Prie aplinkraščio pridėtas ir 

Santalka savo posėdyje ap- ja šaukiama lapkričio 22 d. na Astašaitvtė (irgi konome-' ciju priminimu ir uznvlė ant • pirktas bilietas ir turėjo lai- sąrašas kongresmanu Ir se- 
tarė bendras lietuvių, latvių Chicagoje. Joje dalyvaus ir so delegatė) ir Regina Juš-iu druskos kitokiu bolševi-? minga numeri, o antnšcsrt natoriu, iau pasisakiusiu už j 
ir estų pastangas globaliniu bus pagerbti Lietuvos veika- kaitė. Tnformacfrai bei pro- kinio genocido paliudijimu.! rungiantis su devvniaiakon- rezoliucijas. Iki šiol tai oa-' 
mastu. Painformavo apie lams daug nusipelnęs laik- psgandai soaudoie ir per ra- Kai į pabaigą protestavo kūrentai?, grupei atstovavo darė 106 konere?manai ir 7A?ver^^ J 
sėkmingą Bendro Amerikie- raštininkas Bill Anderson ir diia vesti išrinkti: Antanas prieš eventualų de jure nri- Jona< Vyšniauskas. Be šių, 10 senatorių, tad būtinai rei- 
čių Pabaltiečiu Komiteto kongresmanas E. Derwinski. Grinius, Alf. Nakas, Vladas pažinimą, mes jo žodžius, grupei priklauso: Stasys kia kreiptis į kitus. ,

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
bus liepos 

mėn. 12-19 dienomi?.



Puslapis trečias

Okupuotoje Lietuvoje

Riuai okupantai, šalin iš Lietmati

I
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Pėdos mirties zonoje VOKIETIJA

Elenos Juciūtės knyga '
>£DOS MIRTIES ZONOJE 
šleista 1974 m. gale JAV. 
šleido Simo Kudirkos N.Y. 
šaulių kuopa, spaudė Pran* 
riškonų spaustuvė, tiražas j 
1500 egz., viršelis ir vinje-|mus. kurie ir šiandien nepa- 
tės dail. P. Jurkaus, kaina sibaigė.

P. Gudeliui 80 metų 1
votoja dėl Lietuvos laisvės, i

E. Juciūtės knyga "Pėdos Ifmberge gyvenančiam
mirties zonoje" turėtų būti majorui Petrui Gudeliui ko- 
kiekvieno išeivijos lietuvio*'0 30 d. suėjo 80 metų. Jis

Kas'valdo Latviją

Maža užsienyje tėra tokių lietuvių, kurie atsidėję 
rūpestingai renka duomenis apie Lietuvos gyvenimą ir ra* 
šo apie tam tikras to gyvenimo sritis studijas. Spaudoje

PALANGOS HIPIAI

Apie juos Alvydas Dalgis rašo LKJS Centro Komi
teto ir Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos mėnesinio žurna
lo jaunimui „Nemunas“ 1974 m. gruodžio numery:

„Šioje istorijoje nėra išgalvotų situacijų ar herojų.
Pagrindinius šios istorijos veikėjus buvo galima sutikti 
prie Rąžės upelio akmeninio aptvaro, o jaunieji „poilsiau
tojai“ iš Kauno mėgdavo pasimatyti tiesiai paplūdimyje 
prie valčių, netoli antrosios gelbėjimo stoties.

Su jais susipažinau vėlyvą rudeni, kai retkarčiais pro 
tamsių debesų properšas švysteldavo šykšti saulė, ant jū- pasakyti, kad ši knyga yra j jz čiurlioniolirnimokvv" 
ros tilto stypsojo keli beminkai su meškerėmis ir vakarais pilna to žodžio prasme fak-j.Vl*mn M Valančiaus mi. tio.

KieKvieno išeivijos lietuvio i ’ " . -;*'. w
namuose ir visada jam pri-į*vra vienas 1S pagarsėjusio j dažiau užtinkame tokių straipsnių, kuriose iš šiaudo pri- 

į minti savo tautos kentė j i- nepriklausomybės kovose J skaldomas politinis vežimas. Štai yra tekę skaityti kaž-

$10.

Knygos autorė, savo įžan
gos žodyje pasipasakodama 
apie šios knygos gimimą, 
rašo: „Ne kiekvienas gali

buvo toli girdėti panko tvenkiniuose plaukiojančių ir nie
kad neišskrendančių laukinių ančių klykimas.

Mes sėdėjome antrame kriminalinės paieškos inspek
torių kambarėlyje, ilgai vartėme budėjimų dienoraščius, 
baudžiamųjų bylų sąrašus, vaikų kambario įskaitos kor
teles.. Tie tamsūs skaidžios Palangos vasaros šešėliai dar 
kartą praslinko mūsų akyse tarsi slegiantys, nerimą ke
liantys kino juostos kadrai.

Joniškėlio partizanų štabo 
narys.

P. Gudelis yra parašęs ir 
išleidęs „Bolševikų valdžios 
atsiradimas 1918-1919 me
tais“. Netrukus išeis jo atsi
minimų „Joniškėlio apskri 
tie? partizanai“ I dalis. Turi 
paiuoėęs ir kitas dvi dalis. 

Suvažiavimas Annaberge

Pabaltiečiu krikščionių 
studentų sąjungos lietuvių 
sekcija gegužės 1-4 d. suruo
šė Annaberge antrąjį jauni
mo ir darbuotojų suvažiavi
mą. Suvažiavimo tikslas — 
pritraukti esančias lietuvių 
menines pajėgas, parodyti 
jas mūsų visuomenei ir pri
sidėti prie lietuvių kultūri
nio gyvenimo pagyvinimo. 
Ypač, atrodė, svarbu mūsų 
jaunimui parodyti, kad lie
tuviai turi kultūrinių pajėgų 
ir kad jų pačių talentas yra

kokių sensacingų nesąmonių ir apie dalbartinį Lietuvos 
ministerį pirmininką Juozą Maniusį. Rusijos lietuvį, kuris, 
jį žinančių tvirtinimu, yra daug kruopštesnis Maskvos įsa
kymų vykdytojas, negu aukšti pareigūnai rusai (be kita 
ko, kai už prolietuviškus veiksmus iš tų ministerio pir
mininko pareigų buvo į nereikšmingą prezidento vietą 
nustumtas Motiejus šumauskas, į jo vietą buvo siūlomas 
Kraveras Kairys, bet Maskva jo nepatvirtino, nes ir jis 
esąs peidaug lietuviškas).

Apie Latviją labai kruopščiai visokiausius duomenis 
renka Baltijos institute Švedijoje dirbąs socialdemokra
tas Bruno Kalninė. Antrojoje Baltijos studijų konferen
cijoje jis kaip tik skaitė referatą, kaip dabar valdoma 
Latvija — apie politinio aparato struktūrą. Pasinaudoda
mi tuo referatu, čia pateikiame savo skaitytojams šiek 
tiek duomenų apie rusų ir surusėjusių latvių vaidmenį 
Latvijoj gyvenime.

Štai. iš Latvijos komunistų partijos centro komiteto 
prezidiumą sudalančių 11 asmenų tik 2 tėra tfkri Latvijos 
latviai — ministerio pirmininko pavaduotojas Strautma*- 
nis ir anksčiau pirmojo sekretoriaus pareigas ėjęs senas 
komunistas Kalberzinš. Kiti šeši (Voss. du Rubeniai. Dri- 
zulis, Petersonas ir Bemanįs) yra Rusijoje gimę ir augę 
ir tik 1940 ar po 1945 į Latviją atsiųsti latviai, kurių lai- 

r» . .. : kysena. tur būt. panaši į Maniusio, nemėgstančio, jei kąs
Buv o numatyta pa.sikalbė-1 nors j „ praįęapja lietuviškai. Prezidiume esantieji Balti-

vo skirtingai vertinami: vie-į biavimo^alimybes tarpusa-^0? kannes “Įj1“ vatlas Majorovas yra rusas,antrasis 
ni juos laikė didelio talento vv atstovauti lietuvių kultū- «*■*“>">» Belucha — surusėjęs lAramietis, Verto — 
originaliais darbais, kiti juo-' rai gyvenamuose kraštuose' BurusėKs >8 Baškirijos respublikos.
rumif^kTklVi vi-' ^•ogTamoje’at^iindčjo^r Turint ga,voje toki’tų vadų sudėti’ aBku’ kad pos4"
sišką niek,. : Jūb§Sjtoiai Salantus Ui d*»“? «k rusųkaiba. Visų dalbų prižiūri tie-

. Čiurlionio metai.. Dail. A s10#11115 Maskvos pasiuntiny^ antrašu sekretorius Belucha.
šiandien M. K. Čiurlionis Krivickas nušvietė Čiurlio-* r JiL • »<.-• •»■* i i* m *

savo kūrybiniu palikimu yra nįo genijų meno srityje, O.! i ’ £ $pvii£ijoš komiUtų putnųgų sekretorių 6 yra 
iškilęs į jath deramas aukš- odiriienė lietė jo mužikirię tų1 komitetų sekretorių 11 yra rusai),
tumas. kur jis tviska kaip kūrybą, o Aį Hermanas api- hygūje yty 6 įoiMtetąi, Jrttfjįlcpmitetų sekretoriai rusai,
rlirlola anallnn<ro V J?__<r t___T K, ,__•_ ,• x k. 1,—lx^^.-.4*-.4«. -otI*. Įį^forctoriaj yTO

Jonas Rūtenis

P.S. Ta knyga gaunama 
ir Keleivyje.

M. K. ČIURLIONIO
būti iWtoju, bet liudinin-iGYVENIMO APYBRAIŽA 
ku gali būti kiekvienas.“ i

.. -i i- • x i I Šiemet lietuvių visuomenė 
Šiuo pasikliaujant, tenka • yra suhi-uzdusi minėti dvie 

labai įys įai n labai aiškiai • šimtmeti-nių sukakčių: M.

tų liudininkė apie išgyveni
mus sovietinėje vergijoje— 
Sibire, o taip pat ir lietuvių 
gyvenimą Lietuvoje 1956- 
1966 m. Nora autorė neside
da esanti rašytoja, bet nea
bejotinas talentas pasakoti 
ir savo pasakojimu patrauk
ti yra visuose šios knygos 
puslapiuose. Tai bene pats 
vertingiausias įnašas prisi
minimų literatūroje apie Si
biro kalėjimus ir vergų sto-

Štai lygiai prieš tris mėnesius į šitą patį kambarėlį 
vėlai naktį įsiveržė iš Vilniaus nuosava mašina atlėkęs
vieno jaunuolio tėvas. Skubiai nurijęs nitroglicerino tab-,------------.------ --
letę, iš visų jėgų skėlė antausį savo „mažiausiajam“, o, vykias. Čia matematišku 
paskui, atsisukęs į milicijos darbuotoją, sunkiai kvėpuo- j tikslumu (autorė matemati-
damas ištarė: į kos Rytoją) papasakota

j jos odisėja bolševikiniame
„Aš šnekėjau, įtikinėjau tą neklaužadą, bet, matyt,«rojuje. Žmogus, patekęs jų 

nieko neįstengiau padalyti... Tokia dabar jau jaunimo j globon, žinoma, ne tJk fiziš- 
mada...“. ir. išvydęs liūdną milicijos kapitono šypseną, * kai, bet ir dvasiškai yra nai- 
nutilo. Kapitonas irgi turėjo tokio pait amžiaus sūnų. Ne- į kinamas. todėl ’jo pergyve- 
pasakytų, kad labai lengva buvo jį auginti, bet štai tokių . njmai pasidaro sentimenta-
„skambių“ dialogų naktimis juodu dar niekad neturėjo, i į?8” asmeniški, vieno 

* - žmogaus. Elena Juciūtė,
Kaip pavadinti tuos sveikus, stiprius jaunuolius, iš- • priešingai, nesiriboja tik są- 

tisą vasarą šlitinėjančius prie „akmenų“ ir prie valčių. į vimi. Ji kaip politinė kalinė
. nortoiVia mums visos

Ikupo M. Valančiaus mirties. 
Minėjimai yra žvilgsnis 

praeitį, tolimą ar artimą 
prisiminti ir išryškinti savo 
tautos žymiuosius įvykius ii 
žmones. Minimi ir minėtini 
žinoma, ne vien savieji žy
mūnai ar istoriniai įvykiai 

M. K. Čiurlionio minėji 
mai eina per visas lietuviu 
kolonijas visuose kontinen
tuose, kur tik yra lietuvių.
Ruošiamos parodos, paskai- reikalingas lietuvių visuo- 
tos, koncertai. Jo dailės kū-j menei. >;
riniai jau pat pradžioje pa-' Buvo numatyta pasik____
kėlė aštrius ginčus, nes bu- ti apie kultūrinio bendradar-

Ilgai svaidėme, vartydami įvairiąįteisinę dokumentaciją. didelė spalvinga žvaigždė, būd m cT Valančiųkaiplietu- bkitų keturių miestų komiteūiviši antrieji
Hipiais! Jie ir patys nesijuoktų tai išgirdę, o gal, ko gero, vergtos tautos 5kausmą ir j Gerai, mes minime viu kultūros žadintoja ir ra- riuai. ’ 4 '
ir įsižeistų, pateikdami kad ir tokį „įtikinantį argumen- Į josasmemakos kančios, tar- oiuriionį, ir minime jį su On- šytoją.

tuziazmu ir įvairiai, nuveda- ', .. 1 Latvijos komunistų partija, aišku, nėra savaratrifriš-
mi jj suprasti ir pažinti ik. meniniai nasirodv- ka “J1 tun Prilaikyti visų respiAlikų partijoms skirto

(mums pasiekiamų jo kury- . ^un Franckaičio gro- vienodo statuto. Visasąjunginiuose partijos kongresuose 
'b<Nfw’nYOTkc vvvpn^ntk «»*> literatūros vertimai j £pa^“J?m££e

rgumen-» jus>
tą“: hipiai vaikšto su „Levvis“ džinsais,* o mes visiškai I dymai 4r paniekinimas virs-
paterfkinti ir Vilkaviškio siuvimo kombinato produkcija. Į? liudijimu visos tautos tar

dymų. skausmo ir panieki-
Popmuzikos gerbėjais! ši „etiketė“ jiem kur kas ge

riau patiktų — juk nuo ank.-tyvo ryto zirzinti tranzisto
rius, nepaisant kurorte iškabintų draudžiamųjų ženklų, 
nėra jau toks lengvas ir įdomus užsiėmimas: vargsta žmo
gus vien tik todėl, kad „neatsilikų nuo gyvenimo“, nes 
privalo įsiminti įvairius popmuzikos ansamblių pavadi
nimus. turi sugebėti paniūniuoti ar pabarškinti kelia

nimo v
i ■^p0.1^18 vokiečių kalbų, jaunosios J. Maskvoje iš viso buvo 4,963 delegatai, tarp jų iš LatvijosKnyga pi adedama 1944 j juolB, Petrėnu. n - . ,11,47 i, dar keli rusai

m. vasarų, antrų kartųį uz-, literatarjiie pavarde Petras Dom.res C™rtlomo kurinių tik 47, ir tarp tų dar keh rusai, 
griuvus Lietuvų bolsevrkam. Taru|^ par^ knygo, a|> grojimas kun Senkaus ir
E. Juciūtės atiminimuose 
anų dienų tikrovė, — sužvė
rėjusių bolševikų ir jų pa-

imties fdautriau nei rimto Gailiūtės-Spies duetai ir y-' Visasąjunginį Maskvos politbiurą sudaro 16 narių, Ir 
puslapių) M. Čiurlionio gy- R< kMnpfaHyt*8 ir R- tarp jų tėra vienas latvis (Pe£ė). Visasąjunginiame par-
venimo apybraižą __essay ^’no I^b’dėjimai fortepionu tijos centro komitete, turinčiame 241 narį, yra dar vienas
Naudodamas daug ir intyžb?i,flci!? £ ‘S’P.P®4 da’ni- latvis (Voss).

.x..j ... ..... . **''*—--t icjustių uuraeuūij ii jų pa-
populiariausias septynrublinės gitaros melodijas. Bet toks J statytos sovietinės valdžios
palyginimas įžeistų ir sukompromituotų tikrąjį jaunimo pakalikų siautėjimas. —tai ^os* medžiagos* (Čiurlionio ninkės i® v- Berlyno Vidos 

visos naverdos tautos kan-i, t t^ x.=__ . i‘ Vaitkutės-Olchan intenire--muzikos mylėtoją, plakštelių kolekcionierių, giliau besi
domintį kultūriniu gyvenimu.

k.

O gal tai naujoviškiausių madų gerbėjai! Bet vargu 
ar pajūrio kurorte kada taps mada nepraustas kaklas ir 
ausys.

„Saulės vaikai"! Gal būti. nes vasaros saulė — vie
nintelė, kam jie buvo ištikimi su dykaduoniaujančio jau
nuolio atkaklumu. Nors kai kurie slėpėsi ir nuo saulės,, 
prisidengę skylėtai* lietsargiais, plačiabrylėmis skrybė
lėmis.

Mačiau, kaip. atsukus i juos kino kameros objektyvą, 
tie vaikinai pradėjo dangstytis laikraščiais savo retai ap
žėlusius veidus ir tušinuku tatuiruotas kiūtinės. Vienas 
net gailiai prabilo: „Netiukdykite mums... Jūk mūsų tiek 
maža...“

(Pabaiga kitame numeryje)

Samizdat skelbia kalinių sąrašus

Vėl Sovietų Sąjungoje minėti pavardėmis, amžiu- 
slaptai leidžiama rusų kalba mi, kada suimtas ir kiek nu
einamųjų įvykių kronika“ teistas. Bausmių terminas— 
savo nr. 33 paskyrė kai ku- nuo 6 iki 25 metų. Amžius 
rių koncentracijos stovyklų — jauniausias gimęs 1930 
aprašymui ir skelbia kalinių m., seniausias — 1907 m. 
sąrašus. |

I Pelinės stovykloje nr. 389
Mordovijos stovykla nr. -36 suminėti 32 lietuviai. Ir 

3 esanti skilta moterims. Iš čia amžių* ir bausmės to- 
kalinių sąrašo sužinom, kad kios pat, tik pernai nubaus- 
joje yra 22 motery* kalinės, tųjų mažesnės: dr. Rudai- 
jų tarpe ir 1919 ra. gimusi čio — 3 metai, \. Pavilionio 
Vera, Juozo duktė. Kodie- — 2 m«tai.
nė, nuteista dėl rezistenci
nės veiklos.

Permės stovykloje nr. 389 
-35 yra 29 lietuviai Jin su-

visos pavergta tautos ; Vaitkutės^lchan interpra
cios ir sauksmas. Autore vi- ir atsldcidžia M K. : tac,Ja- 
ra tai pasakoja vaizdingai,, cim-lionio gyvenimo eigą. Suvažiavimas sutraukė 
paprastais žodžiais j skaity- ųartu iškeldamas ir kai ku-J per 40 dalyvių. Jį paįvairino 
tojo kambarį atkeldama sa- jQ kūrybinius momen-JE. Friedricho nuotraukų pa-
vo išgyvenimus, ir tais rea- įus j rodą, išstatytos Čiurlionio
liais ^tads jį graudindama Lauktina ir linkėtina, kad reprodukcijos. P. Ivinskie-
ar žadindama pasipiktinimą ję Čiurlionio gyveni- nės rūpesčiu suorganizuota
okupantu. «mo jųjyformža netrukus pasi- lietuvių liaudies meno paro-

o . a. . . .... . o. rodys spaudoj. Linkėtina.Sovietinių kalėjimų ir Si- Rad ateitu { vi,uome 
biro vergų, stovyklų gyveni- R pavWa]u. 
mo atsiminimuose autore ,
be didelių asmeniškų aima
nų ir tuicios gražbylystės; 
pateikia tiek daug baisios 
kasdienybės detalių, kad

J.

JAUNIMO KONGRESO 

AUKŲ REIKALU

1973 m. visoje Sov. Sąjungoje buvo 61,751 latvis 
komunistas. B. Kalninė spėja, kad daugumas jų gyvena 
savo krašte, dėl to Latvijoje savu komunistų gali būti 
apie 55,000. Tačiau Latvijos komunistų partija turi 133, 
938 narius, vadinasi, patys latviai savo komunistų parti
joje sudaro mažumą — apie 41 procentą. Taigi Latvijos 
komunistų partija iš tiesų yra ne latviška*, bet rusiška. 
O 1973 m. visos Sov. Sąjungos komunistų partija turėjo 
14,821,031 narj, dėl to latviai šioje milionėnėje jūroje 
tėra beveik tik lašas.

Latvijos aukščiausiosios tarybos (parlamento) pre
zidiumą sudaro 13 narių, ir tarp jų tik 2 yra savo krašte 
gimę latviai. Net ir jos pirmininkas nuo 1973 m. yra Mask
voje gimęs ir tik truputį latviškai temokąs Vitalis Rūbe- 
nis, o sekretorius — Sibire gimęs ir augęs latvis Karlis 
Zorins.

Latvijos ministerių tarybą surado 42 ministeriai. ir 
iš jų tik 7 yra Latvijoje gimę. Ministeris pirmininkas yra 
Rusijos latvis Juris Rubenis.

Vis dėlto 2 latviai, J. Rubenis ir V. Lejinš, yra Sov. 
Sąjungos ministeriai (tanp 80 ministerių).

da jaunimo namų salėj Bad 
Godesberge ir Nordbeim- 
Westfalijos liet. 'jaunimo 
kultūrinis pasirodymas. Ge
gužės 4 d. bendras pamaldas 
laikė vysk. Deksnys, prel. 
Celiešius ir kun. J. Urzdė.

Jei visa tai. kas vyko An- 
nabergo pilies rūmuose dau
giau ar mažiau pasiliko tanp 
lietuvių, tai Bad Godesber
ge surengtą lietuvių liaudies 
dirbinių parodą pastebėjo ir 
lankė vokiečiai. Ją labai pa. 
lankiai aprašė sostinės dien
raščiai „General-Anzeiger“ 
ir „Bonner Rundschau“. Pir
masis laikraštis gegužės 5 
išspausdintą reportažą pa
vadino „Gražumynai iš Lie- 

[ tuvos — paveldėjimo paro
da“. Antrasis dienraštis ge
gužės 7 d. laidoje reportažą

jos knyga virsta svariu do
kumentuotu kaltinimu visai 
sovietinei sistemai..

Antroji šios knygos dalis 
apie gyvenimą Lietuvoje 
1956-1966 m. yra toks pat 
detalus ir vertingas doku
mentas. kaip ir anos Sibiro 
dienos, kur ypač buvusių 
politinių kalinių ir tremtiniu 
vargai, bandant įsikurti vėl 
savo tėvynėje. Tad E. Juciū
tės „Pėdos mirties zonoje“ 
dar labiau praplečia H. I
Tautvaišienės, B. Armonie- Pinjim (Indijoje)^ anglų 
nės ir kitų kalinių ir tremti- kalba leidžiamas žurnalas
nių atiminimų knygose nu- Globo išspausdino Arėjo»tuvos“ papuošė stambia pa
pieštą vaizdą. i Vitkausko apysaką „Škulis ‘ rodoje budinčių ir paaiškiJ

,'don’t walk in America“, j nimus teikiančių ponių nuo-’ 
Autorė yra verta didžios* Tam žurnalui A. Vitkaus- trauka, aprašė parodoje iš- 

Simas Kudirka, kol jį p«rke-’ pagarbos ne tik kaip šių at- kas dažnai duoda įvairių ži- statytus radinius ir davė įn- 
lė į Vladimiro kalėjimą ii simimmų rašytoja, bet k Amerikos gyvenimo, ionnaujų apie Uetuvoe pra
vėliau išleido į laisve jkaip jktyri partizanė —ko nepamiršdamas ir lietuvių, eiti ir lietuvių kilmę.

PLB valdyba praneša, 
kad aukas Jaunimo kongre
sui telkti yra pakvietus JAV 
LB apylinkių valdybas ir 
tam reikalui joms yra įteik
ti specialūs numeruoti aukų 
lapai. Tik tuo* aukų lapus 
turintieji LB apylinkių įga
lioti asmenys yra teisėti au
kų telkėai.

LIETUVIS INDŲ 

ŽURNALE

Būtų ne tik įdomu, bet ir naudinga ir reikalinga tu
rėt) tokių smulkių duomenų ir apie Lietuvos valdymą — 
apie partijos sudėtį, lietuvius viršūnėse. Prieš keletą me
tų, tiesa, buvo paskelbta šiek tiek duomenų apie didžiųjų 
Lietuvos miestų butų skyrių vadovus rusus, kurie rūpi
nasi vien tik kolonistų apgyvendinimu, visiškai gyvento- 

apie „Liaudies meną iš Lie-i jų nė artyn neprisUeisdami. Tačiau butai tėra tik viena 
papuošė stambia pa-’ sritis.

šitoj stovykloj kalėjo ir IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

t
I
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Maikio sn Tėvu

— Maiki, man dingo j 
kad tu esi tikras vįštgapįis.

— Koks gi čia dabar ta
vo pok-tas? Ką tuo nori 
pasakyti?

— Nugi, tik paveizėk: 
kiek kartų aš tau pradedu 
pasakoti apie leidukes ar 
meilę, tu tuojau nugręži sa<* 
vo nosį į kitą kertę ir iŠ sar
matos net parausti. Aš nuali
nu. kad tu toks viežlybas,

kyk, kodėl? Nugi, dėl to, 
kad paseno ir liko neženo-

Bitininkyste ir jos didžinlė 
nauda

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

Sparnai

6

Bitė turi 2 poras sparnų. 
Priešakiniai ilgesni ir pla- 
te ni kaip užpakaliniai. Ra
miai tupėdama, bitė sparnus 
surieda ant nugaros taip, 
kad prieC'ak jnrai uždengia

dėl po įpylimo geluonį rei
kia kuo greičiau ištraukti. 
Geriausia jį nagu nubraukti. 
Pirštais geluonį traukti ne
gerai, nes, suspaudus geluo
nį pirštais, nuodai suvaro
mi į kūną. tada labiau ir la
biau skauda. įgiltos vietos

užpakalinius. Skrisdama už-1 negalima nei spaudyti, nei 
pakalinių sparnų priešakį- kasyti, nes laibiau tinsta ir 
nius šonus (dantelius) už- labiau skauda. Geriausia 
kabina už priešakinio spar- uždėti šaltą kompresą. Kai 
no briaunos ir sudaro vie- žmogų sugilia daug bičių, 
ną bendrą sparną. »reikia skubiai kreiptis į gy-

Sparnuose yra visa eilė iš-j dytoją. Bitės labiausiai gilia 
ilginių ir Neramių gysle-larkhu.8’ todel n*alima jų 
lių. kurios stiprina ir laiko sba/tyti netoli bičių. Bičių
iš tempusi os sparnų plokšte
lę. Gyslelėse yra oro takai, 
kurie padaro sparnus leng
vesnius. Iš gyslelių išsisun
kiančiais tam tikrais rieba
lai- bitė kojų šepetėliais iš
tepa sparnus, kad jie būtų

motina geluoni vartoja ti'k 
tai kovai su kita motina ir 
kartais svetimomis bitėmis, 
šiaip geluonis motinai tar
nauja kaip ramstelis, dedant

. CHICAGOS ŽINIOS

Kauno Jėzuitų gimnazi-’ 
jos buv. mokinių suvažiavi- 

I mas įvyks š. m. rugpiūčio 30 
•—rugsėjo 1 dienomis Chi
cagoje Jaunimo Centre. Vi
sų klasių ir visų laidų buvę 
mokiniai ir mokytojai kvie
čiami repistruotis pas Petrą 
Rleinotą S.J., 2345 West 56 
St., Chicago, IU. 60636. Tel. 
(312) RE-7-8400. Regist
ruojantis įmokama 5 dol.

• • •
Lietuvių žurnalistų S-gos 

Chicagos skyrius liepos 26 
d. Union Pier ruošia smagu 
balių. Bus vakarienė, geras 
oikestras ir įdomi progra
ma.

18-tasis BALFo seimas į- 
vy-k? lapkričio 8 d. Chicago- 
ie šv. Kryžiaus parapijos rū
muose.

WATERBURY, CONN.

Gabus jaunuolis

Eugenijdb ir Broniaus 
Melninkaičių sūnus Tomas 
šiais metais baigė Water- 
town High School. Iš šios

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko alau- 
kyti į Keleiviu skaitytoją kkumiaus 
reikalais. Tto Uansiaui tori kiti 
informacinio pobidžio. Klausiaus ir 
sakymus spausdinsime šiame akyrtaja. 
Laiške r^kia pažymėti, kad esate Kelatrie 
skaitytojas.

sląsti

Klausimas

kiaušinėlius. Kadangi bičių *aįdos 25 abiturientai yra 
ir vabzdžių kūnas padeng- a^irii valktijoe stipendijai 

gauti. Jų tarpe yra ir Tomasmiklesni ir nesutrupėtu. Visltas cbitinu. kuri- neelastin- ų pp y
’ t-i. -------- i__. i gas. tai bitė is kitos Melmnkaitis. JisA ................... dėlto vasarą, kai bitėm ten

tą. Del tos pačios pi icmios ^.., (|aug skraidyti, renkant 
ji dūsauja ir is ryto... į mp(ju į. žiedadulkes, spar- 

"7 Jr v’®* tu suki . avo ka.-( nai- g-aTia greitai suplyšta, ir 
bą | kvailą tema. i žūvz, nes su medau?

— Artu, Maiki, man duo- arj)a žiedadulkių našta ne-
di zodj, ar ne. ; pajėgja paniekti namo.

— Tau. teve, reikėtų isva- .
iiuoti kur nors atostogų.' . Bite gah gana greitai lek- 
Kur nors į gamtą, toliau nuo ti- Tuščiomis per valandą ji 
miestų ir tavernų, nes ma- nule-kia apie 65 km., o su

arba žiedadulkių 
^aašta — tiktai 25-30 km. 
greičiu per valandą. Bitė 
lėkdama gali panešti daik
tą, kuris sveria ne daugiau 
kaip 74 ’jcs svorio.

kad net į byčių eini su ilgom* tau. kad tavo galvą jau vi- medumi 
kelnėm ir akis knyga užsi-į siškai išplovė gyvatinė, ii' 
dengęs, kad pieskose begi-j kuo toliau, tuo sunkiau su 
raitančios leidukės neišgąs-j tavim žmoniškai susi- ne’kėti. 
dintų. — Tai tu manai, kad aš

— Tėve, tokios kalbos ta- jau kreizi?
vo amžiuje visiškai nepritin-i — Aš to dar nesakau.

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey a| Law. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

Mūsų motina mirė. kai

l kurią susitiko tame fabrike, 
kuriame dirbo. Ji išgyveno 
su tėvu tik pusantrų metų^

mes dar buvome maži. Li- po to 'jį paliko ir išvažiavo
kome trys vaikai: dvi mer< 
gaitės ir vienas bemiukas.
Motinos sesuo, kuri savo 
vaikų neturėjo, mus prižiū-• šių metų 'kovo mėnesį mi- 
rėjo, globojo, nors me? visiirė mūsų tėvas, sulaukęs 76 
trys gyvenome su tėvu. j metų amžiaus. Testamento 

nebuvo palikęs, todėl mūaų 
Kai mes buvome dar jau- brolis buvo teismo pąakir- 

ni. mūsų to.as vedė motelį, tas globėju (administrator), 
i ir mūsų advokatas mums pa* 
sakė. kad turtas bu3 pada- 

• lintas taip mūsų trijų.

pas savo gimines kažkur į 
Koloradą (Colorado). ;

vvv • • t »1

IŠVYKA J JAUNIMO 
KONGRESĄ

Suinteresuotus į PLB val-

Dabar mes gavome laišką 
iš vieno advokato iš Colorą- 
do, kuriame jis rašo, kad

bitė, Mem.nKa.us, sis yra išrink- Į dybos organi?uojama išvy- mamJ pamotė. sužj
grfvonį .rali ištrauktik ir ’i*“ gyriaus Natio-I ka • “J P.L’ K“norosi apie musu tėvo irnrtl, 
miršta tiktai ta bitė, kurią na* Honor Society nariu.
nugylė, o jos priešininkė lie- Tomas yra priimtas į vais
ia gyva. tijos kolegiją Dembury, Ct.

Ameri'koje ateinančių Kalė-įieško ”savo dalies“ jo pa
dų švenčių metu prašome. Hkto turto. nes. girdi, ji a- 
skubiai kreiptis šiuo adresu: j ganti jo našlė. Nunešėme tą 

III FLJ Kongreso išvyka, i laišką savo advokatui, o tas 
oo r"1”’"“ 'pako. taip, ji turinti teįsę į»Birželio 21 d. buvo pobū- 442?n obJ^ror’

vis Tomo mokyklos baigimo įgoi 606o-. Tel.. „7-2585Virikinimo organai
' via Tftmn mntkvlclrvs haimtrin I 6'J

Informacija tuoj pat bus 
|pasiųsta raštu kiekvienam

jį 21 Stemnlė 31 medaus Lietuviams telieka tiktai asmeniškai, le, Z, stemple, 3) meoaue toWu ,
pūsle, 4) virškinimo žarna. 6 J •
5) plonoji žarna, 6) išmatų n
žarna. • D- ir B* Melninfkaičiai iš

augino dukrą ir 5 berniukus.
Ryklė ir stemplė Dukra ir trys sūnūs ’jau yra 

sukūrę šeimas. Mėlninkai-

Virškinimo organų pa- proga, 
grindinės dalys yra: l)ryk

NEDARBAS JAV IR 
KITUR

Nedarbas JAV jau prašo
ko 9G , o kai kuriose vieto-|

dalį tėvo palikto turto.

Kur tu, žmogau, tokį da
lyką matei? Pati išbėgo, jo
kių pareigų nesitikusi. tėvo 
senatvėje nekaršinusi, nori 
dar už tai pinigų gauti!

Mums atrodo, kad mūsų 
advokatas reikalo nesupran-• - r . u Keli ftUIlUM? V1VLU*| . • ..11 • :iBitės ryklė pailga. Ryklė čiai yra daibštūs ir sąmo- vėse beda: bių yra net 19G Jta ir. klaidingai m or-

padeda įčiulpti skystį ir nu- ningi lietuviai. Jie gyvena i Tuo požiūriu nedaug te- muoja’ ™usų advokatai
i .. z-. ® ... — - . . » - Ten be-: mus mulkina?

Vaikai-nailaičiąi

Kiek kilometru bitė nule

tau pasakoju, ir ndkvailioti, i rasti razumnesniu ir už ta- kalnelių, nei medžių, nei i
Nuo ryiklės prasidedakaip koksai pusbernis. jve. Taigi, dar kartą gud, krūmų, pavydžiui, stepėse.’ Nu° ry'.J 

— Ar tai tu manai, kad bai’ n.e? tu man neleidi pa-įtai bitė lekia ne toliau kaip eina ,per Vlsą
man pritinka kalbėti tik apie 
grabą, apie kapus, į kuriuos 
aš ir be kalbėjimo netrukus

sakyti savo mislie?, kn man J 5 km. Jeigu apylinkė nely- Rūtinę, pilvelyje pastorėja 
garantuoja šios kontrės kon-j gi. yra kalnelių, daubų, upe- ” pavirsta didele pūslele, 
stltu/enas! įliu, ežerų, krūmų, medžių. Jai metlaus pūsle, arba me-

-1 a . *ka,p Lietuvoje, bitė gali nuo daus skllvelia. : ‘
KELEIVIO RĖMĖJA,! ‘ avilio nulėkti apie 14 km.

K. Bagdonas

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KURSAI

lybėse be- 
| darbių procentas yra mažes
nis. Prancūzijoje — 4.4rž, 
i Britanijoje — 4.3r<, V. Vo- 
Ikietijo’je — 3.7G, Italijoje 
! — 3.1%, Švedijoje — 1.5%.

nueisiu? Apie tai mes pa
sišnekame susirinkę Ščėaly . • i v v •
vos Smerties Susaidės klube. p0 $50: S. ir K. Grūzdai, £? vC,ai kn? ^kl-a -tohaU- 
Tenai mes visi pariedame QuinCy, Mass., ir NN iš So. 2O..km : oa£”!a’U8ia11 u-*6

šermeninių giesmių vie-ĮBo.ton, Mass. ltol,au ka,p 3 fcm‘ nelekia.li
nas už kito dūšią. Bet susiti
kęs su tavimi, aš nofiu pa
šnekėti apie tai. kas dar 
ant :io svieto gali būti labai 
svaibu ir pasigadinti. O ma
no šnekta apie leidukes arįWoo<l, Mass.. — $15. 
tai nėra mdkslas? Tur būt, j K. Balukonis, Chicago.

I

Medaus pūsle

Bitės medaus pūslė yra 
indas arba maišas, kuriuo

Rugpiūčio 17-24 , dieno- j 
mis Dainavoje, 15100 Aus-; 
tin Rd., Manchester, Mich. 
48158, įvyks tautinių lokių* 
mokytojams bei vadovams 
kursai. Bus mokomi Penkto-

Atsakymas

Turiu sutikti su jūsų ad
vokato nuomone. Pamotė y- 
ra jūsų tėvo našlė, ir ‘ji turį 
teisę gauti įstatymų nusta
tytą palikto turto dalį.

Jūsų tėvas, kol buvo gy
vas, turėjo pagrindo kreip
tis teisman ir prašyti skvry* 
bų, nes žmona jį patiko 
be pateisinamos priežasties

VOKIEČIAI PRITARIA 
LIETUVIAMS

Prof. F. K. Richter iš Vo
kietijos pranešė, kad jo ten 
nuvežtą Altos paruoštą svei-So. Bostono Lietuviu Pil.,’Jp.igu 7rau®? bitė parneša namo nektarą sios tautinių lokių

imi arba žiedadulkėmis ar- e .
čiau ir toliau, tai artimes-
nbH prie bityno augalus bi
tė sausiai lanko, o tolesnius 
m ižiau. Kuo toliau bitei ten
ka lėkti parsinešti medaus.
tri daugiau jos sugaišta .. x _ ... ,...
te U dauriau suvartoja 810 m.etu. 8av.° T’-e)!

d-ja — $25.
A. ir O. Bartašiūnai, So

Boston. Mass.. — 20.
P. Navazelsfci

Iventės
ar vandenį. Medaus pūslė. repertuaro lokiai. Destyto- 
yra labai raumeninga ir į jais sutiko būti iioje srityje 
tampri. Ji gali labai išsi-. patyrę mokytojai: Vyt. Be
tempti. ir tada joje telpa Ibius, G. Breichmanienė. G.

kinimą vokiečiams, kuriuos’ (deeertion). Tačiau jūsų tė* 
sovietai išblo’kė iš savo tė-: vas to nepadarė. Todėl jūsų 
viskiu —s-.

tokio mokslo ir tavo versite- 
te nemoko, užtat tyli, nes 
nieko neišmanai.

— Tėve, aš matau, kad 
tu i senatvę jau visai pradė
jai kliedėti.

III., — $7.
K. Giedraiti|. Mobtreal, 

Qųe., — $4.
Po $3: V. Leveckis, Con- 

ton, Mass., A. AVabkis. Chi- 
Įcago. III., J. Rugieniu*.

14-16 kubinių milimetrų 
medaus. Gausaus medone-

Gobienė, Z. Lapinas. K. Ma- 
rijoiienė, J. Matulaitienės, 
L Sagys.

:ETro1,SSkairoedau": Į-įMį

žmonių 
darni
nį. kur pasisakoma prieš 
Sovietų Sąjungos prievartą 
ir už laisve kaip lietuviams,

Suprantu jūsų pasipikti
nimą. Tačiau advokatas tu5'

taip ir kitiems komunistų ri painformuoti ir pasakyti
pavergtiems žmonėms.

Prof. Richter pranešė, kad
fas Altos raštas bus iš-paus- 
dintas vokiečių spaudoje.

kokie reikalai yra, o ne ty)- 
kie jie turėtų būti pagal jū
sų pageidavimą.

d its parneša į avili. Prak- . ln1 _
ti kai laikoma geriausia, kai ®ltei Parl^kus naJP% p 
h- ėms reikia skristi i ga- raumenys susitraukia, me-
n kte kuo arfiau I*1”8 « DŪ8’Ž8 ižeina ’ bu™n Kla kuo arčiau. I jr , koriu3 arba

vienam vienetui atstovautų 
bent du atstovai, ypač tu 
vienetų, kurie dalyvaus V 
tautinių lokių lyeptėj.

Stovyklos mokestis 880 
asmeniui, kitiems suaugu
siems tos ieimos npriams — 
830, o vaikams iki 12 metų 
amžbus — 818.

J. Pipiras. 
Woncester, Mass., K. Dedu- 
lionis. Cleveland, Ohio, W. 
Žlioba. Jamaica, N.Y., M 
Auseivičius. Chicago, III.. V. 
Klemka, Arlington. Mass.. 
N. Šležienė, Dorchester. 
Mass., J. Kazragis. St. Ca-', 
tharines, Ont 

I. Belzinskas, Cleveland 
Obio—$2.

Vi iems aukotojams nuo
širdžiausias ačiū.

— šarap. ir tu manęs se- Richmond, Mi..
no nedurnink! Aš, Maiki, 
esu l ietuvo- žemaičio gas- 
padoriaus sūnus. Al gerai 
išmanau, 'kada reik arti pū
dymą, kada akėti ir sėti, ka
da sodinti ir kasti bplves, 
kada piauti šieną ir karia ge- 
riusia piauti aviną. A4 taip 
pat numanau, ko be persto- 
lio baubia telyčia ir ką ji ta
da mislina.

— Visas šitas tavo išma
nymas dabar niekam nerei
kalinga-. nes Amerikoje ne
turi nei žemės, nei karvių ir 
nei avinu.

— Maiki. bet aš per savo 
žemaiti <ką gaidi, per arine 
ir telyčia išmokau paRntl 
ir tave. ir savo gaapadinę. 
Mano gaspadinė kas vaka

Keleivio administracija

Geluonis

Geluonis yra bitės pilve
li > gale. Tranas geluonies! 
neturi. Geluonį sudaro ieš- 
n elis. Iešmelyje yra 2 smai- 
g, liai su atvirikščiafo dante
liais galuose. Pilvelyje yra 
nuodų liaukos. Kai bitė gi
lia. tai smaigeliab praduria 
žmogaus ar gyvulio orią. Ka
dangi žmogaus ir gyvulio 
o la yra elastinga kaip gu- 
n a. tai įsmeigtų i odą fmai- 
golių bitė negali ištraukti, 
todėl ji nulekia, o geluonis

Argi sunku hutu surasti į su nuoįų paHeka, ir
vienų nauja Keleivio prenu-' nuodai toliau aunidaai į
oratorių? O juk kirkrie. žn>°«»«» ktaf Kw> ilgini 

geluonis pasilieka, tuo dau
sas naujas prenumeratorius giau nuodų įsisunkia į kūną 

ras ganiai dOMifr. O pua- stiprina laikraitj. ir labiau jj ((nuodija. To-

atiduodamas kitai bitei. Me
daus pūslėje maistas nevirš
kinamas.

Virikinimo žarnos anga

Medaus pūslėje prie dug
no yra virškinimo žarnos 
anga. Ji panaši į žiedo pum
purą su koteliu arba į galve
le su kakleliu. Medaus pūs
lėje vra galvelė, o i virškini
mo žarną nusileidžia kakle
lis. Galvelė sudaryta iš vož
tuvėliu. Jei vožtuvėliai su
čiaupti, nė Mėlis maisto iš 
pūslelės neįeina į virškkii-

daly
vauti prašomi * registruotis 
iki liepos 1 d. iiuo adresu:

Jadvyga Matulaitienė
188 Logaa Street 
BnmMya, N. Y. 11208

iš kaklelio į vfiškinhno žar-

Aplamai kalbant, man at
rodo, kad. 'jei žmogus turi 

Nemokėjimas suprasti lais- > savo advokatą, jis turi jup 
vės žudikų (komunistų) už-< pasitikėti. Jei kas nepaaiti- 
mačių yra pati didžiausia! ki savo advokatu arba aayp 
grėsmė taikai. gydytoju, — jis turi susirąą-

George Meany | ti tokį. kuriuo jis pilnai pą- 
AFL-CIO pirm. sitikėtų.

mo žarną, norą pūslė būtų ir 88- 
pilnutėlė. Maftindamosi bi- Maistas ji virškinimo iar-’ 
tė vožtuvėlius praskečia, ir ™* atgal į pūslę negali pa-* 
maistas iš pūslės eina į gal- tekti.
vėlę, iš galvelės j kaklelį, o C®08 daugiau)

šią melą gegužės 20 d. Stela ir Vineeatas Striysi- 
šbi, gyv. Valley Stream, N.Y., rniaėjo aave vedybfads 
gyvenimo 25 metę sukaktį. Sukaktuvininkės senes ir 
svainis Bartkai savo namuose surengė gražia 
Svečiai sukaktuvininkas apdovanojo puftiemis
mis ir gėlėmis. Sukaktuvininkai tarė visiems avalams 
gilią ir šiltą padėką.)

Sveikinu savo dakrelą, šautą ir jų tris 
Ričardą, Edvardą ir Stovsną.

Sofija Alekeejienė

9 t
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Vietines žinios
Bostonui yra paskirta su-j menuo

rinkti Pasaulio Lietuvių Jau-į Birželio 19 d. buvo SoJ 
nimo Kongresui 
kų. Iki šiol 
$435. Tą sumą 

Po $25 —
Augonis. B
H. Gineičiai. 1 negalėjo būti priimtas jok. .

Po $20 — P. Pilka. A. Ja- = karimas, ir iis virto Hk oa-igas ir Seras- Kar in.o’as pg
mišką, B. ir K. šakeniai. j pras?u ^ųJpaXlbėjimu dė5*s’k5ek galė5^ kad ta 
i lubinas — $15. lapie draugijos reikalus.
Po $10 L. ir F. Kontau-j q kalbėti yra reikalo, nes

tai, B. ir E. Martišiai. A. ir j šiemet visi 5 mene -iai baigti 
O. Ar.driu-ioniai, J. Bakšys. į su nU0stoliu. Pirm. S. Dre- 
J.. Sonda, S. Griežė-Jurgele-i vinskas pranešė, kad

Kardinolas ir rabinas yra J Lankėsi prof. V. Marijošius BATUNO ŽINIOS

vienos nuomones

HARDI ODA LAIVE!.)

Praeitą savaitgalį Bosto- Kęstutis Miklu? įvykusio-; I’i 
viešėjo įprof. Vytautas je UBA-BATVNo metinėje! *Th<

Parduodamas 16 pėdų ilgio 
Thompson“ tipo laivelis su 35

AUKOJO J. KONGRESUI, Ne geresni* buvo ir gegužės

l'OMOJ AMAS BUTAS

planas būtų staigiai Įvykdy
tas.

Rabinas pareiškė, kad 
desegregacijai pykdyti, be

KAMBARYS VYRU

| latvis Ints Rupners. Iždiniu 
ku — estas Theodor Lembą. |
sekretore — latvė Vija Siks- j "•*»*«< valstij.)
na. Direktorijos nariai vra: 'itnai s"*'n,i-,ai
narių verbavimui — Dona-i!“* r,ml" ir n,mi,“s l—
tas Banaitis, finansų veika-1 i“”"1“-
tems — latvisOlgeril Balo-! Rl,;'u

n _ į mint ant voko ‘'Našliukui“.

V. Kubilius, G. Makaitis. L., susirūpinti ir ieškoti! "acl,lai Panai-“nj-
lr Pį-dziunaL T būdų padėčiai pakeisti. į Auka Lietuviu Fondui

Po So - E. Juciūtę, T J Buvo iškdu neftunkiai*
Bogu ienė, K. Kuodys, 
Jurgėla. O. Muėinskienė. A

v ---- “ -------- ----- --- — i
* pašalinamų trūkumų, bet E. Joną - ir Elena Yaliu-

šalie? stebint neatrodė kad,’Joniai paaukojo mo dol. n 
ijunge j Lietuvių i-unitoKriščiūnas, E ir J. Valiuko- į n palietęs — j )sijung

r;e\dTks-f’,Š?a^ blausią klausimą. gretas.-- ----- - - - — — — —-^ų — .
k evičius. A. šnipas, A. Lap-i 
šys, P Navazekkis.. A. Pet-I Žinoma, visų pirma žodis’ . 

priklauso draugijos reikalų’.. • 11 
onis’ vedėjui, valdybai, kontrolė“

Visiems šiems Bostono Ir 
jo apvlirlke.' tautiečiams, 
parėmvsiems rengiama Jau
nimo kongresą, reiškiame 
nuoširdžiausią padėką.

Aukas pra-ome siųsti šiuo 
adresu:

Asta Danasas,
29 Welles Avenue,
Dorchester, Mass. 02124
-čekūis rašvti: III Lithua

nian World Youth Congress. 
PLJK Finansų Komitetas

r*
Dovanojo Keleivį

Eugenija Kazačenko iš 
Nėsconset, N.Y., pratęsda- 
ma savo prenumeratą, išra
šė Keleivi ir savo motinai, 
gyv. New Yorke. Be to, dar 
pridėjo $6 magaryčių.

Ilgametė Keleivio skaity
toja O. Ogonowrity iš Rox- 
bury, Ma., atnaujindama 
prenumeratą, ta pačia pro
ga užprenumeravo Keleivį 
metams savo marčiai Mi
chalinai Bukauskienei iš Hv- 
de Park, Ma., ir dar pridėio 
6 dbl. naujų Keleivio maši-

E. Valiukoniai pri- 
Kiauso daugeliui ke.ij.iSKi. 

komisijai, bet ir draugijos i oiganizacijų ir nuosndžia. 
nariai turi duoti patai imu. J°se du »a. J. \ iuiuKoms yi\ 
kad didžiausia Bostono lie- rio^tono luuamsunė.- mo
tulių draugija nususilpnėtu. !-Q'kios mokytojas, ilgameti:

Baito Bostono sk. įždmin- 
Aukos V. Ulevičiau* šeimai kas ir kt. Skildamas šią au

ką. jis ra. o, kad atiduodąs 
Po $100: Al. Ivaška i r\ y t. lietuviškiems įeikalams tai. 

Ivaška. ką uždirbo iitu^nktinėj mo-
Po $50: Skaučių Židinys. kvkloj.

R. Baika, J. Petrulis. J.
Cooper ir J. Barry. Elena Vaiiukonlenė 3 me-

Po $40: J. Ambrose ir A.'tus buvo LB Bostono apy-
Baika. ganios iždininkė ir nuosir-

K. Adomavičiuj — $30. džiai reiškiasi kitų organi 
Po $25: V. Eikinas Al. zacijų veikloje.

Baika, A. Čaplikas, K. Vai

Dorchestery je 5 kambarių su 
visais patogumais.

Skambinti tel. 288-1468 arba 
282-2827.

i dis ir specialiems projek 
^oc^^^^ociooooooooocoooooo , . tąs Andrės luria—

do. Direktoriato antrinin
kais iš lietuvių pusės išrink

Vyrui išnuomojamas vr 
kambarys 56 Thomas l’ark
Bostone. j meikaitė. Kontrolės komisi-

, joje lietuviams atstovauja
! kun. Barnabas Mikalaus-
* kas. •

v • • l
• Butinio vasaros stipendi- 

Mūsų žvirbli,, .1. Narūnės'*' P'ie Jungtinių Tautų iie-
eiliuota pasaka vaikams. l*>į7}eĮ neteko e tui Audrus
psl.. kaina $1.20 • ' a'vul; "»*» J";',"'“’™1

999 | studentui is ( hico, ( ai. Sti-
Raudonojo arklio va.ara. /g'1'?'* ,k"mi «“ .

. omanas. parašė Edvardas i ,W ^P‘'n'lUan?, I,a,?nklmo; 
Jinzas. 312 psl., įrišta, kai- nes
na $6.00. ,

RADUO PROGRAMA

Seuiausu Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
š stotimi WLYN, 1360 ki- 
iocikh} ir ii stoties FM, 
101.7 «c.» veikia sekmadie
niam nuo 1 iki J :30 vai. die
vą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Jaltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
tas AN 8-0489. Ten gaune- 
•ine ir K Atrtria.

STEPONO KAIRIO ATSI 
MINIMU PIRMASIS TO-I . ‘-a-. MINIMŲ PIRMASIS TO-

■ažus.ti: Dalia Bulgaryte. Lugeni-, ą c »»i iftiiva BUDO“ 
. S. • Ja .Karpus ir Kristina No- JAU igpARDUOTAS, BET

Ką tik gavcme
ANTROJO TOMO—”TAU. 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

Ihtiau ir Taisau
Namus tt lanko tr viduje. 
Lipdau popierius ir taisai;

risi*, k< pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JON As’SfSffisK Ari 

22t Bavta Bill Ava.

TeL CO t-MM

»♦GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA

draudimo agentcra 
AUleka įvairią rėžtą

LF Bostono Vajaus komi 
tetas dėkoja J. ir E. Valiu 
kėniams už auką i.?' ir lin! 
geros sėkmės lietuviški j< 
veikloje ir asmeniškame gy 
venime.

Grįžo prof. dr. S. Goštautą;

visi kandidatai, ypač 
trys lietučiai, turėjo visas 

’ kvalifikacijas šiai stipendi-
" Pėdos mirties zonoje J-iai ^a?.tk Heja stdka lėšų 
Sibiro katorgininkės ir so. stlIK J^Uos femle neleido 
.lėtinių kalėjimų kankinės d?!v.laU ^tpendijantų pu
olenos Juciūtės atsiminimai. ssK,rt1’ # w 0 
,44 p.-d. Kaina $10. Vikto»-a- Nakas iš Detroi-

PagucU. Bronio Railos ,o- >’geit,'» Ratun." 
.kimirksnių III dalis, 337 I*n<''JantaS nuo geguž i 2
•si., kaina minkštais virše- <R‘.n"’ 'l5a',vasa.rai. ,\),ko 
iais $6.50, kietais _ $7.25. Pak'?^;as <I«ba jojstaųn.j. ,

• • . ;V. Nakas uz praeitų metui.
Sukilimu Lietuvos «.ve- ?.U,l1ijini/į,'bį >lie JT.”A!' 

enumui atstotyti. dokumen. Pl“’v ,,f the Subcomm.ttoo

• • •

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniai* ii 
stoties VVB’JR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

ra adi
BKONIS KONTRIM 

bM Brnadway 
Se. Bertom, Mara. *2127 

TeL AN 8-17Z1

inė apžvalga, patašė buv. 
sietuvos nepapratas pa

on Prevention of Descrimi- 
nation and Protection of Mi-

iuntinys ir įgaliotas minis- '■ e» • e • •. .
eris Vokietijoje Kazys Mich,gano universitete. ,
’kirpa, 583 psl.. iliustruota. ’ 
rišta, kaina $15.00.

čaitis, B. Vaičaitienė ir San
daros 7 kip.

Po $20: J. Dūda. Jūrų 
-kautų vienetas. R. Žukaus
kas, Al. Mitkus ir R. Rač
kauskas.

A. Manomaitis — $15.
Po $10: A. Škudzinskas.

K. Gruzdąs, R. Ivaška, E. T. , .. .. , ,
Manomaitis, P. Jančauska--. ^pan.jos ffrjz., prof. «lr.
A. Mickūnienė. J. Skabeikis, ^ as-v? p ' k". .'s -1" ,
Z. Gavelis, J. Rentelis, V. naI ,<,,'kala^ ‘^v<"
Jurgėla, A. Anelauskas. P. n° !'usus "’i?“?. t’0 l"’. ,a 
Kaladė. B. Fisher. V. Kurap- £roga al’v»z‘ny<> k‘to 
ka, P. Atsiėjus, L. Lendrei- Eu,'">’0? vaI<''bcs. 

i tis, B. Kovas, V. Montvila.:

Raudonosios Kinfįo de- 
i legacijo< prie Jungt. Tautų 

Lietovių Darbininkų Drau-' nil,-vs Mr- Tai’ lankyta 

rija Ncw Yorke. 104 psl.,,Sls

ra • •

Columbia universiteto i

nų fondui. , fis
Ačiū už parama mūsų Į R. Bederis, L. Biedrescheyro, 

T. Aleksoms. G. Ivaška, S. ( 
Šmitienė, J. Burdulis, J.’ 
Vembrė. A. Šmita=. V. Iva'- ’

uz paramą
spaudai.

Ii Harvardo iileistuvių

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

šiemet garsiojo Han ardo 
univer-iteto diplomus gavo

Liepos 19 ii. Romuvoj 
ka. E. Ketvirtis. I. Žukaus- parke Broektone Martyni 
kienė, V. Jakutis. J. Bskšvs, Jankau- šaulių kuopos Joni- 
A. Matjoška, H. Čepas, S. | nių laužas ir vėliavos šventi-

lidelio formato, daug iliust- (JfPal^arn(‘nt^- kaupiančiam
aciju. kaina $3.e0. > f,n’a: al,,e

• • • tautybes, ypatingą demc-ų
Pagairė, premijuotas ro- į m(^žiagą apie Pa

manąs. parašė Jurgis Gliau-• J’3 ’<’2Įstus ir paPra'(‘:
Ia, 270 psl., kaina $4.50. ! koP^ , ^atun? Jeidziamų j

999 į anglų kalba informacinių,
Rūtelės aitvaras, —nauja ^’u’eten,lJ- 

noemėlė vaikams, dailiai stu
« •

4.396 asmenys. Nuo jo pir-l Augonis, E. Cibas, S. Dre-J nimas. 
mosjos laidos 1642 m. rug-i vinsj5(as 0 Ivaškienė. V.-, Rugpjūčio io n. uomuvo 
sėjo 23 d. tai buvo gausiau-iNoreika> A. Jaraitis. V. Ka-. parke Mink., radijo geguži- 
Sla lalda- lakattis, P. Averka. L. Svel-Į nė.

šiemet išleistuvėse nebe-’nis. J. Lubinas, V. Kurapka. 1 Rugsėjo 14 d. LB apygar-

riliavo J. Narūne. Gausiai ir 
•domiai iliustravo dail. Zita
Sodeikienė. Kaina $1.50.

• • •
Gabriuko užraiai, apysa

ka parašė Julija švabaitė- 
Gylier.ė, 133 psl.. kaina $3.

dalyvavo seniausias (104 >1. Rasienė, R. Bričkus, A. 
metų) dar gyvas to univer-, Druzdis, J. Jurėnas, M. še- 
siteto auklėtinis McDaniel rali?, L. Ausiejus, š. Gave- 
iš .New Yorko. Seniausia? lis, J. Skabeikis Jr.. V.- 
dalyvis buvo Drinkwater. Brandtneris, A. Keturakis ir 
95 metų amžiaus, baigęs šį Pr. Vincigurra. 
universitetą 1900 metais. ’ 45 asmenys aukojo rx> $5

dos rengiama Lietuvių die. 
na Maironio parke, AVorces
tery.

Rugsėjo 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu d-jos salė
je LB apylinkė Tautos šven
tėje paminės vvsk. M. Va-

^arp šiemet baigusiųjų 2 — po $3,19 — po $2. 9 —į ia„ęjų jr dail. M. K. čiurlio
buvo 3 poros dvyndkų. po $1.

g

UBA-D\TUNO metiniai 
Baltijos festivaliai visada 
-utraukia tūkstančius lietu-! 
vių. latvių ir ertų. šiemet! 
toks tradicinis festivalis —‘ 
gegužinė su pabaltiečių liau-j 
die? vokaline ir tautinių šn-J 
kių programa rengiamas1 
šeštadienį, rugpjūčio 16 d..' 
Puikiame Plattdeuech Pa r-j 
ke, 1132 Hempstead Turn-j 
nike, Franklin Sųuare, Long 
feland. N.Y.

INFLIACIJA ČIA IR 
KITUR

Visi jaučiame, kad už do
lerį vis mažiau begalime nu
pirkti. Infliacija didėja. Per 
paskutiniuosius mątus JAV 
ji pakilo 10.2%. Kitur tas 
pakilimas yra dar didesnis.! 
štai keli pavyzdžiai: Pran-Į 
zūzijoje — 12.7%, Britani
joje — 25 * E Argentinoje — 
net 80';. Laimingesnė yra! 
V. Vokietija, kur infliacija

Ar skaitytos?
Šventaragis, II tomas.ro

manas. parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Lietuvi* savo tautoje, vals‘ 
tybėje ir visuomenėje, para* 
ė Stasys Barzdukas. 258 

psl., kaina $6.00.
Pasakyta paraiyta, Anta

no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais,
-udarė Leonas Sabaliūnai 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Išeivio dalia. Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi- A ... 
nimai, 295 psl., gausiai tePakl,° tik 61 r •
diustruota, kieti viršeliai.1 _ _ _ ---------
kaina $7.00. į

Spalio 12 d. So. Bostone 
, Lietuviu Piliečių d-jos III a 
J salėje lietuviu radijo valan
dos Laisvės Varpo koncer
tas.

lapkričio 9 d. Broektone 
lietuviu šv. Kazimiero para- 
pijo- mišraus choro koncer
tas, kuris Įvyks North Juniot 
High School. Oak Street 
Broektone. Mass.

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečiu d-jos .....
salėje ramovėnų rengiamas Kiškio Rgragai, Jono Mi- JAV kongreso bibliot< 
Lietuvos kariuomenės atkū-l nelgos eilėraščiai vaikams, kos knygų lentynos yra 320 
rimo sukakties minėjimas. Ps^» kaina $3.50. mylių ilgio. i

bAVAli RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota skaitytoju* apir imsaullatan tr HetuvUkuoeles 
įvykius, dv<la daug ir fdomią nuotrauką lr atvirai paeieabe 
apie vfcos mūsų visuomeniniu.* bet kultfiriniua klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją laiiką akyrtą, kuriame taukia
me ahiptiMų prisakymą ir nuomosią kiekvieno rintėms 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dfnamttka. mdaą tt> 
eivijos laikrišlin. ieškąs naują bendradarbią bei idėją, vk 
noomet atvims kiekvieno nuomonei, kurtu kovoje tr dirba oi 
nepriklan-iora Lietuva.

Metinė prenumerata JAYrae S8.M 

Adresas:
7722 George Street. 1/iSalle-Mnntreal, *M. Ouebee, CANADA

m................................- ■ ■ —■ ........ ............................ ■!»

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

BLA—jau 80 metą tarnauja Heturią riananMMl Ir i
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerlą 
nariama

8LA—didžiausia lieturią frotranaUnš ergaafaadja — 
duoda gyyyboa apd*Md< Ir Hgoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS netaiką prtaa, o telkta 
patarnavimus saritarpiaša pagalbra pagrindo.

8LA— jau turi daugiau, kaip Irta oa paaa 
kapitalą, tad jo apdnrada Ukm ir «a 
lietuvis čia gali gauti įvairią kbaią 
apdnudM nuo $100.00 Iki $10.0004$

SLA—jaunimui duoda garą
domaent laauranee, kad jaunuolta gantą ptaigua 
aukštojo mokslo studijom* Ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jauauollaaa lakai pigią TERM 
apdraudą: ui I1.00&00 apdraadoa tik $M0 asokm 
čio metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA 
amžiaus asmenims. raboaMndm
klubą tr draagtją nariama. Ui $1,000.00 
Ha apdraudos mokestis $2.00 | matus

SLA—kuopos yra daugumoj* Betartą koloniją. Kralpkitio 
• kuopą vetkšjus. Ir jie plačiau 
Susti ienijtam

Gausite 
parašysite:
LHbmraloa AMneoaf 
107 Wert 30tk Straat, Na* Vark, N.Y. 10001
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Vietines žinios
‘I Pevergtųjų atstovai pas 

kardinolą

Audienciją pas kardinolą 
išrūpino Maria Walzer, ži
nomo ukrainiečių veikėjo 
Konrad Husak duktė, kuri

REIKIA 687 MILIONŲ !

Gub. Dukakis įteikė sei
meliui 1976 m. biudžetą. 
Jame išlaidų numatyta 3 bil. i 
281 mil. dolerių. Toms išlai-. 
doms sumokėti dabartinių! 
mokesčių nepakanka, reikės 
dar $687 mil. naujų.

Niekam nėra naujiena, 
kad daug pinigo išleidžiama 
visai be reikalo. Tą šiomis 
dienomis patvirtino ir sei
melio atstovas iš Athol Tho- 
mas Colo. Pa ak ‘jį. galima 
sutaupyti net $109 milionų 
vien tik atleidus nereikalin
gus tarnautojus. Colo sako. 
kad yra daug tokių valdi
ninkų. kurie nieko nedirba, 
tik kartą per mėnesį ateina* 
geros algos atsiimti. Tokio
mis tarnybomis yra aprūpin
ti tie. kurie būna labai ak
tyvūs rinkimų vajuje.

Colo priminė ir tok) bū
dingą pavyzdį. Seimelis ir 
senatas turi po vieną kape
lioną, kuriems per metus su-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
TsL S W 8*2868

yra yienintelė oficiali jatoš* 
ta Worc«Mery. sūri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Won
torio j Lietuvą ir kitas Rusi* 

valdomas sritis* Čia kai*

greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą ir lutą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

do universitete gavo chemi
jos bakalaurą (pažymys — 
labai gerai), gavo stipendi
ją studijuoti Columbijos u

met ten įsigijo magistro 
laipsnį. Dabar ruošiasi dak
taratui. Ji taip pat yra labai 
gerai baigusi Bostono litu-

to New Yorke gavo apdova-Į 
nojimą (plaque-<prize) užl 
pasižymėjimą moksle ir or-{ 
ganizacinėje veikloje. Ket
verius metus jis buvo Natio
nal Honor Society gaibės 
sąrašuose, grojo mokyklos 
orkestre ir aktyviai dalyva
vo įvairiuose sporto klubuo
se.

Algis neatsilieka ir lietu
viškoje veikloje. Prieš porą 
metų jis labai gerai baigė 
Bostono lituanistinę mokyk
lą. priklauso lietuvių skau
tų organizacijai ir tautinių 
šokių grupei.

Dabar Algis Baltušis yra 
priimtas į MIT, kur studi
juos inžineriją. Linkime jam 
kuo geriausios sėkmės.

Jo tokia pat gabi sesutė

’ Bostono arkivyskupas kar- . . .. . . . . . .
dinolas Humberto Medeiros Jau, k metai sielojasi

' birželio 9 d. priėmė lietuvių, t,nk*n’u Pamigtųjų Tautų 
1 ‘savaites paminėjimu Bosto

ne. Jos ryšininku lietuvių 
bendruomenėje yra Myko
las Drunga.

i latvių ir ukrainiečių atsto- 
mokama $16,794. Jiems už Vus, prašančius jį atkreipti
darbo minutę išeina apie 71 
doleris.

Colo ragina visuomenę 
kelti savo balsą dėl valdžios 
pinigų švaistymo.

Deja, kaip daug kartų ga
lėjome įsitikinti, tą "visuo
menę“ visokie politiniai de- 
maeogri ir sukčiai jau seniai 
vedžioja parištą už nosies 
po savo turgų...

Inžinierių aukos Vliko

Ypatingajam Fondui

Ameriko; Lietuvių Inži
nierių ir Architektų s-gos

dėmesį į ateinančią Paverg
tųjų Tautų savaitę (liepos 
14-20 d-d.). Delegacijoje iš 
lietuvių dalyvavo šv. Petro 
parapijos klebonas kun. An
tanas Baltrušūnas ir Aušra 
Petronienė.

Nuoširdžiame ir produk- 
tinganie 40 min. pašnekesy
je kaidinolas mielai sutiko 
savo arkidiecezijos ribose
esančioms parapijoms iš- 
riuntinėti pastoracinį laišką, 
raginantį melstis už paverg
tąsias' tautas. Tuo pačiu jis

„ x , . *. „ „ Į paprašė jį aprūpinti didės-Rosimo skvnausbirelio 6,^ kj(.kiu infolTOacijos apie
d. sus,linkimi; Vliko Ypatin-i kenčiaW3, Bažnyčią, ragi
niam Fondu, surinkta aukųjn() naU(,al.kį'ysk„pfjos 
«150. Tą sumą sudėjo. C..pasaalictine ^„da pa- 
Mickūnas ir s'kvnaus iždas l
po $25; dr. J. Gimbutas vergtųjų skundui kelti, davei 
$20; J. čereška, V. Izbic-I^ilę naudingų. pasiūlymų ir? 
kas. A. Girnių-, A. Kri-čiū-i paž 'dėjo savo visokeriopą! 
nas. B. Makaitis, J. Miką- paramą komunizmo nioko-l 
lauskas, R. Veitas ir B. Vei- jamų tautų at-toivų tolimes-l 
tas — po $10. niems žygiams. 1

M.

Algis Baltulis baigė 

Lotynų mokyklą

Birželio 10 d. Algis Baltu
šis baigė Bostono Lotynų 
mokyklą. Kaip vienas iš ge
riausiai baigusių buvo ap
dovanotas Franklino meda
liu. Toje pačioje mokykloje 
jis gavo Glover medali už 
pasižymėjimą lotynų kalbo
je. Iš Columbijos universite- Laima, kuri 1974 m. Harvar-

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

per liepos ir rugpiūčio mė
nesius bus uždaryta

niversitete New Yorke ir šie- a n ištinę mokyklą.

VWWWWWieVWWWWWWW’R

Gana (*
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

197S
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

s
Senas parvirsta ir negir- Už bfcsies ne tilt jaučius Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDEUENES DAINŲ i 

tas. vedžioja. žmoeaus —* be vdos. «*■ m.žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Sav v kės: 
PkmIuL tingumas 

<*r«»/i» 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

I’.i'kuliu. tniMlrrnaus ah.a Jilibnio uau iicna CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alvvu šiiditno s|Hr«Miistai

07S A4*m Stract. Obkj, Manu 
Aljtio bui neriu uularuatima-. i.->!i>u» 21 ,al. |hi dica)

Skambinti — Boaton: 430-1204, So. Stare: 7734S4S

filius ji engimas. į-kuitaut aiy. 
t«r» bui turį, pult,.;, uiu 
(Ci mi^latą, kuntiulv ii dai Im su- 

jungti lūšy su
10 melu saiaiilija.

Flood Sųuare 
Harduare Co.
ierttekM M. J. ALDONA 
US KAST BBOADVAT 
•nUT« 9GSTON. N A 88. 
TELEFONAS AN S-U4S

Beejamia Mcore Dalai 
PupMren SbnoeeStiklas Laa

FlrU» reikmenys
Bdkmany* plomtarinan 
Vlaokfo calaitoa telktai

Peto* Maksvytis
ABuUtor

48 Chnreh Street 
K MUtsa,

AlUefce
to ir pr^oktarimo darbo* U
ka ir rMaja, gyrteanm narna tr 
Moda pastato, pasai Jte< (ema* tavim*. laokiio vwa4oa M S va-1 
laadų vakar*.

Tskfsoasi 666-8675
—RmasaaRSiis——a

Telefonas: AN 8-2806

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

P tDINIS 
METRJSTAS

Valandos:
nūn 9 tai ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Seoth Boatoa, Mana

TSL. AN 6-2134

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

: OPTOMETRISTt
Valandos:

! nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiatheniaia—uždam

445 BR0ADWAT 
I SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra gėrimus žmogans drangas

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

■ tiktai vaistas, Upiklome gydytoją rs 
ir turime visos gatavas vaistas. \ >a»
ėsi reik voktą — eikit | UetevUką valstloi.
Bev. Emanuel L. Roeengard, B. fL, Bes. Pkarau 

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

ffetofumm AN 84686
Nos t vaL ryte Iki 8 vaL v„ ttafeyraa iventadieaim Ir seka.

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies* aptarnavimas
□ Automatinis .ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo {rengimas

Sk.abiaklt.

268-4662

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Flvbistns Karde* 
lienės įdainuotą dainą ir ari* 
ją plokitelą. Kaino $8.00.

Paltu

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

U BOSTONO ir NEW YORKO ^7

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Newtoo Centre, Mase. 82159

TeL 332-2845
•aaaaaaaaaMi«aaM>aaaaaaaaaaaaM

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWRL 

Vedėjas PETRAS V18C1NI8

173 Arthor SL, Brockton, Mass. 02402. TsL Si

***********************#******v******vvava#arw»#aaaaaaaaa*a*v*w*aa**

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 288-2500

SAVE AT
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lapkričio 21 

gruodžio 19

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9080

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjinm 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuooius metus

šio banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigahm.

Reikale su tarasutojais galima snri-

k aibė t i ir Hetuvttkai

Turtas (Assets) yru viri *274,000,000

rugpiūčio 20 

rugsėjo 3 ir 19

PATARTINA REGISTRUOTIS IS ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS i 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 
kežtadieniab 9—12

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Maaa. 02127 

Telefonas: (617) 268-8784
Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Maaa. 01804 
Tol. 7993347

Tiesiai ii Worceat«rie 
tiam {vairias riaaUoiaa { Lieta, 
vą ir kitos Rnsijoa valdomas 
pietos! Siuatiniai oadaromi i*

a veį omlete ir
aią. Turime vietoje Įvairią via.

loto gamybas ir 
prekią i* kitą kraitą visai

lemto kaiaomto. Be to, 
me umtotą, pinigas ir galite o*- 
aakyti ją gamyboa prekes. Cto
nmekMte pinigas, o gimtais 

too vištoje gulta porirktotl a*>

Mo pan sava {

tai ir

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP 

AND
TRAVEL INFORMATiei'

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
18 BOSTONO 1 LIETUVA 
ir kitam Roaijoa

garaotoot as

Galumo užauakyti rabBą

ialdytamaa ir 
Naujas vedėjas

Vedėjas A. SckyrtaaUi

W. Broadvray 
atoa, Maaa.1

Tat 2884088

h




