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71-MIEJI METAI

Detente bus danguje, 
o nesantaika liks žemėje

Liepos 15 d. pakyla į erdvę sovietų ir amerikiečių 

erdvėlaiviai bendriems bandymams. Amerikiečiai ta pro

ga norėtų įžiūrėti padidėjusį "atlydį“, o sovietai, susirinkę 

amerikiečių pažangios technikos žinias, išpūstai giriasi 

savo laimėjimais. ; , t *

Po ilgesnio laikotarpio ty- Azijoj Leninsk vietovėje So
lis šiandien vėd pasaulio vielų erdvėJaivių paleidimo 
akys nukreiptos į erdvę, kur centrą, kuris iki šiol buvo 
šį kartą taip pat demonst-' labai slepiamas. Leninsk ba- 
ruojamas JAV ir Sovietų į zė, kurioje yra apie 50.000 
Sąjungos “bendrad-arbiavi- gyventojų, iki šiol nebuvo
mas“ ar vadinamoji “deten- žymima jokiuose sovietų že- Taj VHniaus katedra „ uturiolikuje-e amžiuje Jogailos rūpesčiu. Per ilgu. amžius
te ... Žinoma, tuščioje erd- melapiuose, ar buvo vadina- .... . . ... . . . .. - . ,vėje lyg ir būtų gaUmybių ma fcūkonir - avių farmos ta‘edra b"'° “ *“r» —bet »« i, RanlhuM.. PiMk.»hi|

J UU^ sauinjruių Iim oamunui avių laimus, „ bu atstatyla architekU Lauryno Stuokos - Gucevičiaus planus 18-jo am

žiaus gale. Paveiksle matome, kaip ji Šiandien atrodo. Greta jos varpini. Dabar katedra pavers
ta paveikslų galerija, kurioje dažnai ruošiami auk što lygio koncertai.

Sovietai vėl stengiasi 
užčiaupti Vakari) radiją

Jie vėl nepaprastai trukdo Radio Liberty ir Radio 

Free Europe, bijodami vadinsunojo “pasikeitimo idėjom“.

Kaip specialus The Chis-( radai bis Paul Wohl atkrei- 
tian Science Monitor bend-' pia dėmesį, sovietai pasta- 

I moju laiku ėmė nepaprastai 
. trukdyti Radio Liberty ir 
• Radio Free Europe translia- 
: ci'jas, kurios perduoda pro
gramą į Sovie.ų Sąjungą ir 
Rytų Europą. Abu šie radi
jai turi galingas stotis Miun-

Nė žingsnio pirmyn, 
sako Solženicinas

tam “atlydžiui“ vykti ge
riau, negu žemėje tanp prie
šingų ideologijų ir politinių 
sistemų žmonių.

vardas, esančios 200 mylių 
nuo bazės. Bet amerikiečių 
žvalgybiniai lėktuvai ir erd
vės satelitai ’jau seniai buvo 
ją smulkiai apžvalgę ir su
rinkę reikalingas žinias.šį antradienį, liepos 15 d. 

paleidžiami į erdvę du erd
vėlaiviai: sovietinis Sojuz ir | Kai amerikiečiai 
amerikiečių Apollo. SojuzI giasi ir šiuo “bendradarbia- 
turi pakilti iš Boikonus kos- vimu“, Sovietų Sąjungos Ryšium su Europos Sau- \ Portugalijos socialistų Į Dabartinis JAV prezidęn 

fi.on »«i ------j-■ o..-— a—-------- , e-------- , pal^jat rinkimuose gavusi! tas Fordas pabūgo Brežne

Antras VLIKo Portugalija-policinė Fordas seniau 
valstybė ir dabar

New 
tą pat
po pietų iš Kennedy bazės 
Floridoje.

Abu erdvėlaiviai, suderin
tai vairuojami, erdvėje turi 
susitikti ir atlikti numatytus 
uždavinius. Tam žygiui bu
vo jau ilgesnį laiką ruošia
mi amerikiečių astronautai 
T. Stafford, D. Sleyton ir 
W. Brand, o sovietų — A. 
Leonov ir V. Kubasov. Pa
siruošimo metu amerikiečiai 
net šiek tiek pramoko rusų 
kalbos, o rusai anglų, kad 
galėtų erdvėje manevruoda
mi susikalbėti.

Šiuo bendru skrydžiu ir 
erdvėlaivių susitikimo ban
dymu norima tarp kitko pa
tikrinti galimybę nelaimės 
atveju išgelbėti vieni kitų 
erdvėje “įstrigusius“ ir ne
galinčius savo priemonėmis 
į žemę grįžti astronautus.

Šia proga ypaą«daug savo 
vilčių pripasakojo spaudai 
NASA atstovas George M. 
Low. Jis tikisi ir tolime-nio 
erdvės tylimuose bendra
darbiavimo su sovietais ir 
pasidalinimo patyrimu. Jis 
užsiminė, kad amerikiečiai 
norėtų pasinaudoti erdvėje 
skraidančia sovietų labora
torija Saliut, tik sovietai ne
sutinką į tokį bendradarbia
vimą leistis...

ft. badau, daugiausia pro
testuodama dėl jų laikras- 

sovietai pirmieji iškėlė žmo- siuntinėjo laisvosios Euro-{ čio pagrobimo, pasitraukė 
gų į erdvę, kad jų kosmo- pos ir Šiaurės Amerikos vy-‘ iš vyriausybės, kurioje turė- 
nautai yra erdvėje ilgiausiai riausybių galvoms savo ant-' jo du atstovus. Jos vadas
išbuvę (grynas melas!), kad rąjį memorandumą, 
tai įvykę dėl “marksistinės
ideologijos“, kad dėl nepa- Pirmasis memorandumas 
kankamo pasirengimo 1967 t,uvo jo^g įteiktas 1972 m. 
m. sudegę tns JAV astro- iapkričio mėnesį, 
nautai. kad ir dabar ameri-
ssa sr, &«• M-* -

SSU pSSSS>' '•««

sovietu oficiozo Pravdos ir

Soares pareiškė, kad Portu
galija virsta policine vals
tybe.

Liepos 9 d. A. Solženici-, , , .......
nas kalbėjo New Yoike taip iX3]*- Vokietijoje, 
pat gausiai, kaip Washing-i . TąUP. 5}ai nebaigus pa-
tone. rinktinei publikai. 8ltaįim5 E!" °POS. Saugumo 

ir Bendradarbiavimo kon- 
Jis čia sakė, kad komu- ferencijoje. kur kaip tikke- 

nistų ideologija yra labai liauni laisvo idėjų ir žmonių 
paprasta — sunaikinti mūsų taip Rytų ir Vakarų judėji- 
visuomenę, socialinę san- mo klausimai, sovietai jau 
tvarką. Jų skelbiamasis ato- iš anksto stengiasi užspaus- 
slūgis - detente siekia to pa- ,ti savo piliečių ausis, kad 
ties tikslo. Į nė kalbų apie tokius projek-

“Aš ne jaunas, bet gimiau tus negirdėtų, 
vergijoje. Bet jūs. gimę lais-1 Sovietų požiūriu, vfcos 
vi, kodėl jūs kišate savo gal- bent kiek kritiškesnės žinios 
vae į vergiją ir pasiduodate apie Sovietų Sąjungą jau 
pavergėjams?“ klausė Sol- yra antitarybinė propagan- 
ženicinas. »da. “Tikros“ žinios esančios

“Kada jus kasa į žemę * M tos, kurias pateikia padų 
gyvus, nepaduokite bent sovietų įstaigos. Kaip sovie-

vo ir atsisakė priimti Solže
niciną. O štai 1970 metais 
tas pats Fordas, tada kon
gresmanas. šitaip kalbėjo, ir kastuvo savo duobkasiams, tinių parlamentarų atstovas 
tie jo žodžiai yra 1970 m. Nepadėkite policinei valaty- Vladimiras L. Kudriacevas 
liepos 2 d. taip Congressio- bei!“ kartojo Solženicinas. | šiemet Belgrado konferen- 
nal Recorde įrašyti: “Apie mane rašo, kari ei joje pareiškė, Vakarų val-

“Mes žinome, kas yra atvažiavo dar vienas ’šaito- diškiems ir privatiems radi- 
kruninalistai. jo karo‘ advokatas. O kas jams turėtų būti leista tran?- 

Jie ji Kuoti tik tokias informaci- 
kurios

Vyriausybėje dar pasilie- terptsutiniai Ima 
, ka liaudies Demokratai, ku- M“ *>>““•• •“» 'Šaltasis kares*? ..
I rip rinkimuose gavo 26% k«vo»oj«| veda nuolatos, jie jo nieką-

laisvę. Me» žinome, kas ne- da nenutraukė. Jus jiems Euiopos taikai ir detentei.. 
gailestingai sutriuškino če-, buvote ir šiandien esate O Radio Liberty ir Radio 
koslorakijo. liaudį. Mm ■ 'Amerikos imperialistai“. AI Frw Europe veikla yra anti- 
nielnda MgaKme pavargti, nelaukiu į ’šaltaji karą“. AI tarybinė, kaip antitarybi- 
paMkoduni tą istoriją pa- tik sakau: “Duokite ją eko- n’a* JI remiantieji kon- 
šauliui. Mes niekada nega- nomikai laisvai vystytis be g®*esmanai. o Solženicino 
limo paliauti kovoję dėl Bal- jūsų pagalbos“. i "Archpelag Gulas“ esą pa-

ne
balsų, bet netrintus ir jie 
bus priveisti pasitraukti, 
juo laoiau, kad Komunistai
jau ruošia demonstracijas. 

Miunchene veikiąs Radio reikalaudami panaikinti ko-
rašytoju organo Znamia Liberty liepos 5 d. pradėjo alicinę vyyriaausybę ir pa 
“paaiškinimai“ savo skaity- programą estų kalba, o He-J jeį^į steigiamąjį seimą, 
tojams. pos 6 d. — latvių. Kol kas ! rašiusi Amerikos žvalgyba... 

Tokia tai jau sovietų “tei-
vn tautiečiams kad iie oa- s,nsa“ inf°lmadja-
tys turi išsilaisvinti, o ne v j e f JSZrica BBC 
laukti, kari kiti išlaisvintų. įVatiS 

Rumunijos pravoslavų Aš Vakarus teprašau neria- ra(jjja jjem, priimtini vra 
vyskupui Trifai iškelta by- T-ti nuolaidu. Nebeleisti
1». Jis kaltinamas, kad sp- komunmtams žengti ne vie- . ir kitų
gauiingai gavęs JAV piliety- no žingsnio pirmyn. J,e nuo- ,.a<Jija, „Jes jie
bę, nes nuslėpęs savo daly-,ląt jus apgaudinėja, laužo w
ravimą "Geležinėj gvardi-vi-as ju pasirašytas suter- _ ’
joie‘‘ kuri 1941 m. naikinu-,tis'\ kalbėjo Solženicinas. j” Gindama, s jun.
si žydus ir masonus. Aišku glebe=ciavimosi su nu0 y k jtakosJro.

Vy-kupas Tnfa nuos kai- ki(w ^„^„0 kafcos ne. ‘kadenrtos G. Arba-
tinimus atmeta. | „atjnka Nepanoro betarpi!-'tovas ,strauki net 1801 me‘

tų tautų laisvės*

Vyskupas teisme 
už apgaulę

“Aš nekviečiu jus išlais
vinti rusų. Aš vis karto ju sa-fKariai taip pat yra prie

šingi partijoms, ypač socia- 
, . listų partijai, kuri reikalau-
Lietuvių programa pra- ja demokratinės valdžios, 

dėta sausio mėnesi kartą pei | jje nutarė įvesti “tiesioginę 
savaitę, nuo kovo mėnesio demakiaują“ ir apsieiti be 
duodama kasdien.

jos bus kaitą per savaitę, o 
nuo rugsėjo mėn.—-kasdien.Taigi teisingai šio bend

ro skridimo išvakarėse The 
Chistian Science Monitor 
nažvmi, kad ru?ų ir ameri
kiečiu astrrtn autams pasi
sveikinus 140 mvliu vin? že
mės. automatiškai dar neat
siveria bendros erdviu tvri- 
mo galimybės, o taip nat po 
po rusai dar neatsisakys sa- į"7? 
vo ekspansinės uolitikos nei 
Artimuosiuose Rytuose, nei 
V^sru Furcmoie, nei Ari- fndfra farffa 
ioie, ir Kremlius nesuteiks 
nei Dainės. nei intelektus- parlamentą 
unės laisvės namie savo pi
liečiam* ar nusto* laukti 
‘^kapitalizmo pražūtie

partijų. Bus steigiami vietos 
Komitetai, jų vadai išrenka
mi rankų pakėlimu.Radio Liberty savo pro

gramas transliuoja į komu
nistų pavergtus kraštus 18 J Iš anksto galima pasaky- 

t ti. kad tie komntetai bus ko
munistų rankose, nes jie jau 
yra tam pasiruošę, tokius 
vietos komitetus jau turi su
organizavę.

Taip demokratinėm vals-
.. , ••it! tybėm ramiai stebint, Por-Liepos 21 d. susirinks In- į komunistų

dijos parlamentas. Premje-; /Vi'
rė Indira Gandhi tikisi, kad p

««■/»

Nėra abejonės, kad sovie
tam iš šio bendro skrydžio 
naudos bus gana daug. Čia 
jie turėjo progos susipažinti 
su JAV preciziškais vaira
vimo instrumentais, su įvai
riais modemiškos technikos 
įrengimais, nuskraidinusiais 
astronautus kelis kartus 
mėnulį, ir kita pažanga.

Buvusioj Portugalijoę *o» . .. . ,
lomioj Angoloi, kuri netru- ^pozicijos partijas ir sukišo 
kus bus nepriklausoma vals- vadus 1 kalėjimą, 
tybėę eina kovos tarp Mask- ' v ' X ’
vos ir Kinijos šalininkų. To- ——•***-—-***^***^* 
se kovose jau šuve apie 200 Bulgarijos žvejų laivas.
žmonių. Valdžios karinome- JAV vandenyse žvejo
nė nepajėgia tų kovų sustab- jo vėjjua> nubaustas net $ 

>425,000.

Jam gresia JAV piliety- kai jo nuomonės išgirsti ir „ rataiT kuria ?XareigX

_____ i f_______________________9____ s_ | iama neleisti savo kra’to pi-
I liečiama susirašinėti arba 
Į palaikyti ryši su kitos š'-’ies 
• egzistuojančios vyriausvbės 
‘vidaus priešais, siekiančiais 
pkelbti priešingus esančiai 

I Sunday Heralri Advertiser santvarkai principus ir kurs- 
į bendradaibfe rašo. tyti neramumus...

Kain ir buvo laukiama 'ka<1 P*®’ ' FordąStUipos 27 Vadinasi, jeigu sovietams
nrez. Fordas oficialiai na^ d“ ‘iSvykrta i Euw»P*- Liepos nsudineos, tai peros ir carą. 
SSL io?« 28-3° d- i“ dalyvius Euro- ir Helerio sutartys...
skelbė kandidatuomąg 1976 ko„ferencijo- .i„

portacija. | Kissingerio.

iXrndžiima ^^rdas vyksta
Fordas pasiskelbė Europą 

kandidatuojąsSunkios dienos Argenti
nos prezidentei Peronienei. 
Ji buvo priveista pakeisti 
ministrus, kurių tarpe nebė
ra galingo socialinės apsau
gos ministro Rega, turėjusio 
ypatingos įtakos Peronie-

Vakaru radiio sloninimu 
je Suomijos sostinėje Hel- yra vpač susirinine Sovietu 

Ar jo partija pasirinks jį rinky, r ten vyks į Rumuni- Saivn<?os disidentai ir kiti 
nei. Bet ir naujieji ministrai kandidatu, šiandien dar ne- ją. Jugoslaviją, Britaniją ir intelektuaali, ne* rad Fia?

_______ w______t________ parti-{esą Regos šalininkai. galima pasakyti. Kol kas Vak. Vokietiją. J Washing- vra vienintelis rvšis su Va-
{elb jau turįs pasidaręs ato- zanai paleido pagrobtą JAV; Abejotina, ar dabar Pe-į rimtas jo varžovas tėra bu- toną grįš rugpiūčio 4 ar 5 d. karu kultūra ir vienintelis 

Amerikiečių astronautai ‘ minę lrniBVj| puHcininką Morganą. Kiek ronienei geriau seksis, nes| vęs Kalifornijos gubemato-Į Rugpiūčio 6 d. į Washing- plv^vs. oro kuri dar gali gir-
turėjo progą tik balandžio žinios gal leidžiamos Egipto ii sumokėta “išperkamų- į krašte didžiulė ūkio suirutė rius Reagan, ku”j peria de- toną atvyks Japonijos impe- dėti objektvvi’s informaci- 
28 d. aplankyti Centralinėj nuolaidumui padidinti. h|M> vieUi neskelbiama. »liko ta pati. fc^nieji respublikonai. iratorius. i jas, kas dedasi pasauly.

m. į JAV prezidentus.

ii
•«• • •

i Sklinda gandai, kad Izrs- Lebanono kairieji
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Už gražaus fasado žvelgiant;
_ > •

Visai suprantama ir nepeiktina, kad po daugelio me- 
tų aplankiusieji Lietuvą išeivijos tautiečiai nuoširdžiai t. 
džiaugiasi ir pakiliai gėrisi savo gimtuoju kraštu. Juk iš j 
tikrųjų gražu. Uipės skuba ta pačia amžinąja kryptimj į į 
Baltiją, ežerai tyvuliuoja vasaros dangaus mėlyne ar ais-j 
tiekai sūpuoja baltų debesėlių ižą, virš dirvų neįžiūrimose1 
aukštybėse čirena seniai girdėti mūsų jaunystės vyturiai, 
meistriškai sklando mūsų ir mūsų vaikų kūmas gandras... 
Ir vėl turime sušukti: gražu! O pridėkime dar naujas 
miestų statybas, naujus asfaltuotus kelius, naujas kultū
ros ir mokslo įstaigas, naujų besišypsančių pareigūnų 
veidus... Argi ne nuostabu? Tai visada pabrėžia ir mus 
pasiekianti tarybinė spauda, kad neužmirštume, ką matę. 
kad įsidėmėtume. Tad ko dar reikia?

Tikrai, nieko daugiau nereikėtų, jeigu už (šio gražiojo 
fasado nebūtų dar ir kitos realybės. Realybės, kuri mūsų 
giedrią nuotaiką čia pat vėl temdo ir grąžina mūsų mintis 
tiesiai atgal į carų okupaciją. į spaudos draudimo laikus, 
į knygnešių gadynę, į Kražių skerdynes, į Vinco Kudirkos 
įamžintų “deržimoidų“ ir "kiuglodurovų“ siautėjimą.

Ne. mes nenorime šiuo priminimu propagandiniais 
sumetimais niekinti tėvynėje gyvenančių ir kuriančių visų 
savų tautiečių pastangų ir gerų norų. Bet liūdni faktai vis 
tiek nenuneigiami ir neištrinami, nors apie juos ir garsiai 
nekalbėtume.

Juk po tuo žydru Lietuvos dangumi valdžios cenzū
ra dar griežtesnė negu caro laikai*, nes ir cenzoriai daug 
gudresni ir ištikimesni. Ar ne tiesa?

Už be leidimo išspausdintą knygą bausmė nė kiek 
nemažesnė negu prie Nikalojaus. Argi meluojame?

Nagi. net rašomosios mašinėlės valdžios suregistruo-

Socialdemokratai nėra 
Lietuvos duobkasiai
Ii J. VILČINSKO "Laiško ii {Londono“

Juotm Vilčiaskaa

Europos Lietuvio birželio 24 d. numery J. Vilžinaka* 
ilgu žtraipsniu "Laiškas iš Londono“ paneigia Stado 
Kuzminsko tame pačiame laikrašty mestus kaltinimus Va
karų Europos socialdemokratams, kad, esą, jie ir Euro
pos Saugumo konferencijoje patalkininkausią Brežnevui. 
J. Vilčinskas šitaip rašo:

nizaciją, kaip Baltijos Institutas, kuris šiemet ruošia jau RAK&INĖS LENKTYNĖS 
trečią konferenciją. Joje dalyvaus daug lietuviųj^iatvių,
estų ir kitų kraštų mokslininkų, suvažiavusių iš viso pa- Vykstant vadinamoms a- 
sauiio. Konferenciją atidaryti pažadėjo pats Švedijos ^ominio ginklavimosi apri- 
min. pirmininkas ir socialdemokratų partijos lyderis* Ola v . y om* ai J)Paini. (Visa tai ir įvyko. Kei. reti? Ar tas nereiškia.\d ^Sa®^iek° “ ti 
Švedijos sMialdemokratai nesiruošia parduoti Baltiją I kaip<^s ' viena kita pra- 

respublikų Sov. Sąjungai už prekybos sutarų. kaip darų lenkti -ei ne teminių rake
tų skaičiumi, tai bent jų pa-kai kurios nesocialhtinės valstybės? Atvirkščiai, švedai 

daug padeda ketvirtai Baltijos respublikai — Suomijai? 
kad ši nepatektų į jos pietinių ‘kaimynų padėtį.

jėgumu, taiklumu, skridimo 
distancija ar kitomis gero
mis ypatybėmis.

Sovietai šiuo metu Ame
rikai kelia įūpestį savo po
vandeninių laivų gausa ir 
raketom ginkluotais naikin
tuvais, kurių esama taip pat 
gana daug, ir jie plaukioja 
palyginamai arti JAV kran
tų. Šių kreiseriu raketos ga
linčios skristi daugiau nei 
400 mylių, taigi pasiekti A- 
merikos uostus ir kitas vie
toves. Čia jau nė nekalbama 
apie kitas tarpkontinentinio 
masto raketas, kurių bazės 
yra sausumoje.

Taigi amerikiečiai dabar 
ieško kažko "išradingesnio“. 
kas galėtu nustelbti sovietu 
?rė mės dali. Sakoma, kad 
jau esąs bandomas vairuo
jamomis raketomis ginkluo
tas beoilorinis lėktuvas, ku
ris galis skristi greičiau už 
garsą ir tik 50 nė du ar dar 
mažesniame aukštyje. Teki 
žemai skrendanti lėktuvą 
sunku esą pa-tebėti ir rada
ro priemonėmis.

Amerikiečiai esą ištobuli
nę iš lėktuvu ir laivu palei-? 
džiamas raketas, kurios gali 
pasiekti Sovietu S-gos teri
torijos toliausius centrus ir 

nau, kad kiekviena demokratinė partija laisvame pašau-• apkrapinti 10 kartų galin-

Net ir labai nelygioje kovoje socialdemokratai nepa
siduoda komunistams. Sovietų Sąjungs disidentas akad. 
A. Sacharovas kovoja dėl demokratinio socializmo ssi;o 
tėvynėje. Portugalijos socialistų lyderis Mario Soares 
kovoja dėl spaudos laisvės komunistų terorizuojamoje tė
vynėje. Jų drąsa prilygsta mūsiškio socialdemokratų par
tijos lyderio Stepono Kairio, vadovavusio VLIKui nacių 
okupacijos metu. drąsai.

Taip pat ir D. Britanijos danbiečiai, priešingai negu 
tvirtina dr. Kuzminskas, nesiruošia talkininkauti Mask
vai. Tas matosi iš Foreign Office atsakymo į Baltų Tary
bos raštą dėl Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijos. Atsakyme buvo pasakyta ("E.L.“ Nr. 14, 
1975). kad Jos Didenybės vyriausybė nepripažįsta de jure 
Baltijos valstybių inkoiporavimo į Sov. Sąjungą, ir Sau
gumo konferencijos baigiamieji dokumentai neturės tei
sinio pagrindo pripažinti dabartines sienas galutinomis. 
D. Britanija laiko ypatingai svarbiu dalyku, kad derybose 
(Ženevoje ir Helsinkyje) būtų užtikrintas laisvas žmonių, 
informacijų ir idėjų pasikeitimas.

"Toliau jis (Kuzminskas. Kel. red.) sako. kad "kon
ferencijos pradžioje D. Britanijos konservatorių vyriau
sybės užs. reikalų ministras Home vadovavo skaitlingai 
grupei tų valstybių, kurios reikalavo laisvo žinių ir žmo
nių judėjimo tarp Rytų ir Vakarų, kaipo būtinos sąlygos lativių bei estų panagių organizacijų atstovai, to ir teprašė 

„ . „ konferencijos sėkmingumui“. Dabar D. Britanijoje nėra darbiečių užs. reikalų ministro. Tad, konferencijai dar
tos ir suskaičiuotos, ko dar niekad nebuvo ir šiandien į konservatorių vyriausybės, tad ta grupė netekusi vado- j nepasibaigus, negalima tvirtinti, kad Vak. Europos vals- 
laisvajame pasauly būtų neįsivaizduojamas dalykas. ' vaujančis įtakos. j tyMy socialistinės vyriausybės talkininkaus Sov. Sąjungai

t. . . .................................................. A • i užbaigti S. ir B. konferenciją taip, kaip to nori Kremlius.
Na, o tarybiniai saugumiečiai žmonių persirasinetas’ . . .

maldaknyges ir kitus lapelius gaudo ar ne uoliau, kaip ka-j . Tok* reikalo pnstatymas yra viaskai klaidingas, j pagayau norėčiau baigdamas pasakyti, kad mums,
daisg caro žandarai? Aišku, pažanga geroka!.. 1 Ka*P matosi 1S spaudos pranešimų, valstybes, kunos šiuo iežkantiems sąjungininkų kovoje dėl Lietuvos laisvės. ne-

. metu yra daugiausia linkusios sutikti su Kremliaus pagei- ... . ...O kieno valdžia pakelėse išvartė visus liaudies smūt- davimais Saugumo konferencijoje, neturi nei vieno sočia- der^ .kad Vienos krtos partlJOS,.
kelius, kurie kaitroje, lietuje, vėjuje ir žiemos pūgose listo savo ministi-ų kabinetuose: JAV ir Prancūzija. Ir at-' bes buropoje mUTns ar nena g°"
pergyveno ne tik visus carus, bet net ir Hitlerio okupaci- virkščiai, mažiausiai linkusios talkininkauti yra Vak. Eu- J

Bailtų Taryba D. Britanijoje, kurią sudaro DBLS ir

ją? Ar tai nepanašu į kadaise taip pat aklai vykdytą mū
sų senoviškosios religijos ženklų ii- tautosakos naikinimą?

O visiškai kvailas ir bnitalus katalikų religijos per
sekiojimas ar neprimena jums batiuškos caro Lietuvos 
pravoalavinimo akcijos? Tik čia jau tiesiai lazdos angu-

...... . ,. ... . . .. ; lyje gali būti mūsų sąjungininkė kovoje prieš diktatūrą.. gesnėmis bombomis,
ropos. soąalKtine. yynau^bes: V. Vok.etija, Austrija, įek*iena valstybž jeigu gaUtl} nume toji Hho’ima.

. 11 anija ir ve įja. . njnkg kovoje dėl nepriklausomybės. Net komunistinės ,

Reikalavimą dėl laisvo žinių ir žmonių judėjimo tarp 
Rytų ir Vakarų iš tiktųjų pirmieji iškėlė ne britų konser-

Kinijos propaganda prieš sovietų imperializmą, kaip sako ’ 
P.L.B-nės "Išeivijos politinio daibo programos projek
tas“ (Žiūr. "Pasaulio Lietuvis“ Nr. 9. 1974), galėtų būti

negu

Re to. JAV avia^’3 turin
ti 14 nėdu ilrio ir 1.900 sva
ru sunkumo atomiu° raketa. 
traHnčia pasiekei taikini nįmentu norima pakeisti šimtmetinės žmonių pažiūros. Kuo vatoriai, o Vak. Vokietijos socialdemokratai, kurie tai naudi™™ Nemažiau nairiinpa mums načiu rusu

tas "perauklėjimo“ metodas skiriasi nuo pačių sovietų ap- padarė dar prieš prasidedant pačiai konferencijai, t. y. demokratinė opozicija kurj prisako už Baltijos re^ūb- L2°° 
juokiamės inkvizicijos, kai kreivatikiui tikinant padus ^i ptieš 3 metua Tada Vak. V.kietijoa socialdemo-
nnniYif) Fvnvn iSvjirvti vp-lnia nm kahnjiiji 'partijos lyderis ir tuometinis Kancleris Willy Biandt ? • • « • • n m « • • 1-4.Socialistu Internacionalo kongrese Vienoje (1972 m. bir-! vok.ec.ar kaę juos vadtna puik. T. Vidugiry, galėtų būt, anmd,, i taikini 2.000 iflrosnorima buvo išvaryti velnią pro kairiąją ausį

Ne, atleiskite, mes šitaip praėjusius ir dabartinius. ^;“7^29'd^O^p^iūIė?^“ Vak.‘Eu^7 v^ybfe’ talkininkais, jeigu mes.nebraižytume Lietuvos žemė- mylių. Par esama ir P-mr- 
laikus lyg.ndami, vis dėlto truputĮ klystame. ■ kurio5 dal s būsimoje Europos Saugumo ir Bendra- i “ Karahauaumi, Gandinu n- Baltstoge ir jeigu ko- nem distanciom rak™.

r-.- . ' , . ... v . vodami pnes svetimą imperializmą, nepasirodytume pa- tinkamu vartoti 60 mvlių at-
Caro okupacijoje visus šiuos "didžiuosius darbus“ d?‘'blavlJmo. konferencijoje reikalautų laisvo žmonių ir imperialistais“ 1 kantvnėse

Lietuvoje vykdė patys rusai savo rankomis. Rusai - nuo į“d5lm° tat? ir Vak Europos. Tą irtonnę kal-
generalgubematoriaus iki zemskio. O šiandien - lietu- b’ g
višką^audącenzamoja ruso įpareigoti lietuviai, nelega- ^zoluKijoje. Vei.au daugelis valstyb.ų, jįartant ir D. 
li» lUentūrą gaWo taip pat netiesioginiai ruso atlygina- ^tan'ją (su tuolaikinĮU konservatonų reik, n^. 
mi lietuviai, nusikaltusius kalėjimuose tardo, teisia ir pa

stumo kautynėse.

lydi į kalėjimus taip pat okupanto nusaimdyti lietuviai.

Prisiminkime dar, kad Lietuvos istoriją falsifikuoja 
patys lietuviai mokslininkai, jaunimui tą ir kitus falsifika
tus skelbia prievartaujami lietuviai mokytojai ir — sveti
mą okupaciją plačia gerkle šlovina taip pat patys lietu
viai, ko nebuvo jokių carų laikais.

Ir už visa tai istorijoje atsakomybę norima palikti 
irgi tik lietuviams.

Bet tikėkime, kad 'pageltusio laikraščio skiautelėje 
gal istorikams išliks ir Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teis
mo nuteistojo Virgilijaus Jaugelio paskutiniai žodžiai, 
liudijantieji kitą tikrovę:

"Visur melas, apgaulė, smurtas, nekaltų žmonių prie
vartavimas.

"Visa tai vyksta toje šalyje, kur taip gaišiai skelbia
ma laisvė, lygybė, brolybė, tiesa ir kiti skambūs žodžiai.

"Tačiau šiandien yra daugybė žmonių, kuriems svar
bu tik tiesa, laisvė ir žmonių gerovė. Kiek tokių mirė So
vietų Rusijos sniegynuose, kentėdami badą. ligas, kanki
nimus! Mirė pavergti, kankinių minimi, be( nenugalėti. 
Ir šiuo metu kalėjimuose pūsta kilniausios širdys, švie-' 
šiauši protai...“ (K.L.B.K. Nr, 13),

Tikėkime, kad tokie liudijimai gal atpirks visų lie
tuvių vardą. Gal net ir kaltieji bus užmiršti.

Home), parėmė tą socialdemokratų Reikalavimą pačioje 
Saugumo konferencijoje. T t- . Mė.

Vokietijos socialdemokratai ir dabar nenusileidžia 
šiuo klausimu ir. be to, reikalauja, kad dabartinės Euro
pos sienos nebūtų pripažintos galutinomis, kaip to nori 
rusai, bet keistinomis, valstybėm taikingai susitarus. Kiti 
kraštai, kurių valdžioje yra socialdemokratai, remia savo 
broliškos partijos reikalavimus.

Vak. Vokietijos "Ostpo-litik“ niekada nebūtų buvusi 
pradėta, jeigu Jungt. Amerikos Valstybės būtų nusista- 
čiusios prieš tokią politiką ir jeigu Washingtonui nebūtų 
buvęs naudingas atolydis (detente) santykiuose su Mask
va. Pavojus Baltijos respublikoms, apie kurį dabar pla
čiai rašoma mūsų spaudoje, taip pat kyla ne iš kurios so
cialistinės vyriausybės, bet iš kapitalistinės Amerikos. 
Reikia atsiminti, kad jau prieš 3 metus Amerika pripažino 
Sov. Sąjungos pokarines sienas, kai prezidentas Nixonas 
sutiko, kad "the territorial integrity of all statės in Eu- 
rope should be respected“ (Žiūr. oficialų komunikatą po 
Nixono vizito Maskvoje. The Times, 30.5.1972). Tokios 
politinės linijos laikosi ir dabartinis JAV Valstybės sekie- 
torius H. Kissingeris, dėl kurio planų mes visi jaudinamės.

Paminėdamas socialistinės Skandinavijos vardą, dr. 
S. Kuzminskas, tur būt. turėjo galvoje pirmiausia Švediją, 
kur socialdemokratai be pertraukos jau 30 metų yra val
džioje. Karo pabaigoje, tiesa, šis kraštas neteisingai pasi
elgė su internuotais baltiečiais. Bet nuo to laiko tūkstan
čiai latvių ir estų ir kiek mažiau lietuvių laimingai gyve-

Tamsiai violetiniame danguje žiebiasi žvaigždės... Ju DOjitinė veikla vra „.„aižoma o kai ku
li tolumoje dunksančio miško kelia savo raus., plikę mė- •"

nulis... Pievas gula vakaro rūkas... Be pertraukos kurkia 
varlių tautinis ansamblis... Iš akiai neperveriamo tolio at
aidi jaunų balsų ilgesio daina...

Tikrai graži mūsų Lietuva.

Savaime suprantama, kad 
t tokie ginklai atitinkamai ir 
I kainuoja. Pav.. trumpų dis
tancijų raketa atsieina apie 

pilnis liepos 2 d. veda- patauti,: — taigi, nesikiš į $400,000, toliau skrendanti 
ffiajame apie Europos sau- kitų valstybių vidaus reika- . apie$800,000. iš povande-

ARGI TIKI SAVO PATIES ŽODŽIAMS?

gumo konferenciją tarp kit- lūs, gerbs kitų valstybių ne
ko šitaip optimistiškai nu-'priklausomybę ir laisvę, gy- 
kalbėjo: venti kaip jos nori?

"šio mėnesio pabaigoje į 
Suomijos sostinę Helsinkį 
jau suvažiuos Europos 35 
valstybių, JAV ir Kanados

ninių laivų paleidžiama Po- 
seidon tipo raketa — $2.6 
milionų. o iš sausumos ba- 

Izių Minuteman — net $6.6 
Mes neturime nė mažiau- milionus.

šio pagrindo tokiam sapnui į
Manome, kad ir Vii-.' Ginklavimosi apribojimo 

derybos vyksta sunkiai dar 
ir dėl to, kad sovietai priesi-

nies redaktorius nėra toks
galvos galutinai tarti žodį ir neišmanėlis, kad tokiai pa- 
pasirašyti po deklaracija, 
garantuojančia Europos tai
ką... Valstybių galvos pa
duos vieni antriems ranką, 
pasižadės nesikišti į sveti-

sakai patikėtų, bet jis vis kcxiai betarpiškai
tiek pučia Maskvos politi
kos dūdelę savo skabytajam 
apkurtinti.

mos valstybės vidaus reika
lus, parižadės kilusius-gin- 
čus spręsti derybomis, pri
pažins nusistovėjusių po ka
ro sienų neliečiamybę, tau
tų suverenumą, laisvę gy
venti. kaip 'jos nori“.

Vilnies redaktorius, ro
dos turėtų pakankamai pa
žinti savo bendraminčius 
komunistus, todėl ir keliam 
klausimą, ar jis tikrai tiki 
tam, ką rašo?

AMERIKOS ESTAI

Spėjama, kad po antroje 
pasaulinio karo į JAV atvy
ko apie 12.000 estų ir kad 
iš viso jų čia gyvena apie 
100,000.

New Yorke jie leidžia sa
vaitraštį Vaba Ee?ti Sona. 
Kitas laikraštis leidžiamas 
Toronte.

vykdomai kontrolei. Jokių 
inspektorių jie į savo gink
lavimosi Įmones neįsileidžia 
ir neįsileis. Jų raketų -kaičių 
ir pajėgumą tegalima su
kontroliuoti tik iš erdvės sa
telitų, fotografuojant ar se
kant sprogdinimu bandy
mus. Bet tokiu būdu negali
ma nustatyti, kaip toli toji 
raketa skrenda, nes trumpo 
ran<ta įtaisas Grali būti nepa
stebimai perdirbtas i didelį 
atstumą nubrendanti. Yra 
ir kitų kliūčių, dėl kuriu sun
ku susitarti, nes abu derybų 
partneriai vienas kitu nepa-

. . sitiki ir ieško būdu vienas
Chicagoje dvi mylios į |kpaTn apgauti. Tokiu būdu 

šiaurę nuo Wheelingo Pne • ginklavimosi varžybos dar 
M.lw,ukee ir Deerfield gat-,'vyks ir po vi?okių sutarčių. 
vių estai turi savo namus su •
6.5 akro parku. Tame parke’ q dar didesnį rūnesti ke- 
liepos 12 d. buvo surengtas lia ir kels vadinamosios dau-

_________ panateiečių festivalis, kurio giagalvės rakete®, kuriu a-
versti tą jūrą į savo "mare nostro“. Tai Švedijos socialia- i todėl atsisakys irkitųkraštų | programoje dalyvavo ir lie- tominių gaivu pa;ėgumą irgi 
tinė valdžia, tarp kitų remia tokią svarbią baltiečių orga- komunistams padėti įsi vieš-1 tūriai su latviais. sunku sukontroliuoti,

fe’

riais atvejais net remiama. Švedijai būtų saugiau ir pato
giau, jeigu rytiniame Baltijos jūros krante būtų trys ne
priklausomos respublikos, negu valstybė, kuri nori ps-

Ar jis tiki. kad Brežnevas, 
padavęs ranką kitų valsty
bių galvoms ir pasirašęs tą 
deklaraciją, atsisakys nue 
pagrindinio komunistų tiks
lo užkariauti visą pasaulį,
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JAV LB SEPTINTOSIOS TARYBOS UI SESIJOS nių Reikalų Taiybos veiklos pranešimą, konstatuoja, kad 
jos dirbamas dalbas yra didelės reikšmės Lietuvos lais- 

NUTARIMA1 ( vinimo pastangose. Todėl šį darbą didžiai vertina ir reiš
kia už jį nuoširdžią padėką. >

SENIAI REIKALINGI 
VEIKALAI

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kaip spaudo* draudimo 
metai*

1974 m. gruodžio 24 d. 
Vyriausias Vilniaus Teis
mas, pasirėmęs Lietuvos TS 
R Baudžiamojo Kodekso 
199 straipsniu, nuteisė V. 
Jaugelį dvejus metus kalėti 
už Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos 6 numerio 
platinimą ir už rinkimą pa
rašų po 17.000 lietuvių kata
likų memorandumu. Jis bu
vo pasiųstas į Pravieniškių 
stovyklą ir įjungtas į pačių 
blogiausių kriminalinių nu
sikaltėlių brigadą.

Atkovojo statulą

JAV LB Septintoji Taryba savo III-je sesijoje 1975 
m. birželio 21-22 dienomis Clevelande, Ohio, iškausiusi 
pranešimus ir Tarybai siūlymus, nutarė:

švietimo reikalai*

1. Priimti ir tvirtinti JAV LB Švietimo Tarybos pa-..1974 m. balandžio mėn. .. . .
Šačių parapijo. tikintieji, teikt, w planus.
vadovaujami parapijos ko- 2. Skatinti didesnę švietimo reikalų informaciją, 
miteto, pastatė Šačių k-*ny- 3. Užgyrė Švietimo Tarybos iniciatyvą išleidžiant 
čio* šventoriuje Šv. Merge- lietuvių jaunimui Richard Scarry’s MANO ŽODYNĄ ir 
lė* Marijos Nekalto prasi- ragina leisti daugiau panašių knygų.
dėjimo statulą. Vietinės vai- 4. Panedė Švietimo Tarybai parengti ir išleisti Stasio 
džios pareigūnai įsakė Šačių Barzduko LIETUVĮ anglų kalba, pritaikytą mūsų jauni- 
parapijos klebonui kun Šen- mujt nemokančiam lietusių kalbos.
kui paminklą nugriauti. j 5 Įpareigojo Lietuvių Bendruomenės atstovus Lie- 

„. . „ .. . . į tuvių Fondo pelno skirstymo komisijoje siekti, kad pa-
toriaus’stetulos^iScISdinsi- ‘ rama lietuviškoms mokykloms būtų skiriamai tik per JAV 

' LB Švietimo Tarybą.
me iš parapijos , Kalbėjo. t*. » a. • m v •• i-_±* • j- •
pareigūnai. Tada kun. Šen- 6- Praso kvietimo Tarybą išpiešti vaizdinių pnemo-

Netrukus V. Jaugeliui te
ko atkentėti už savo drąsų 
laikymąsi teisme. Vasario 
10 d. naktį, jam besimel
džiant. kriminaliniai kali
niai jį žiauriai sumušė —la
bai sužalota galva ir per
laužtas smakras. Jaugelis 
neturėjo jokių asmeniškų 
sąskaitų su kriminalistais, ir 
todėl peršasi mintis, kad kri-

ku* kreipėsi į Telšių vysku-
«pijo* Kuriją. Mon*. Baraus- 
ka* patarė nusileisti ir pa
minklą nugriauti.

nių paskleidimą lituanistinėse mokyklose.
7. Pageidauja, kad Švietimo Taiyba praplėstų švieti

mo Taiybos leidžiamų knygų platinimo tinklą.

Jaunimo reikalai*

Kažkaip atsitinka, kad 
2. Taryba pritaria JAV LB Krašto Valdybos linijai ■ mes vis pavėluojame išleisti 

bendradarbiauti su Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo i laibai reikalingus veikalus,
Komitetu. kaip politinę veiklą koordinuojančiu organu, 
ir visomis Amerikos lietuvių organizacijomis, dirbančio- 
mis Lietuvos laisvinimo darbą.

3. Pavojaus Lietuvos valstybingumui akivaizdoje, ry
šium su netolimoje ateityje įvyksiančia Europos Saugumo 
Konferencija, Taryba kviečia LB Visuomeninių Reikalų 
Tarybą suorganizuoti bendrą akciją Waishingtone ir ki
tur ir prie tos akcijos kviesti prisidėti kitas organizacijas.

4. Pabaltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą nepripažinimo klausimu Taryba pasisako už rezoliuci
jos JAV kongrese pravedimą. Siektina, kad JAV Admi
nistracija į Europos Saugumo Konferencijos nutarimus 
įtrauktų pareiškimą, pabrėžiantį sienų neliečiamumo prin
cipo netaikymą Pabaltijo valstybių atveju.

5. Taryba skatina laisvinimo veiksnius siekti bendro
informacijos centro ir bendro lėšų fondo. | d,, j Pajaujui buvo pa-

6. Taiyba paveda prezidiumui paruošti rezoliuciją Įvesta parašyti apie sovietinį

o išleidžiame ir tokius, be 
kurių dar ilgiau galėtume 
apsieiti.

Nėra reikalo aiškinti, kaip 
seniai mums reikalingos 
jniygos, kuriose būtų tfea- 
(niai atskleistas nacių vyk
dytas ir sovietų tebevykdo
mas Lietuvos naikinimas — 
genocidas.
t

Į Gerokai pavėlavęs. Vilkas 
Įtiems veikalams parašyti 
pakvietė dr. Domą Jasaitį ir 
dr. Juozą Pajaujį.

1974 m. gegužės 27 d. į 
Šates atvyko Skuodo rajono 
pareigūnas Petras Rudys ir,

1 išsikvietęs apylinkės pirmi
ninką Jušką bei bažnytinio 
komiteto pirmininką Juozą 
Valančiauską, pareikalavo 
tuojau pašalinti nuo švento
riaus statulą. Bažnyčios ko-

1. JAV LB Taryba ragina Krašto, Apygardų ir Apy
linkių valdybas ir visus lietuvius remti III-jį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą moraliniai ir finansiniai.

2. Taryba nutarė, kad visos aukos, renkamos JAV-se 
III-jam PLJ Kongresui rengti, perduodamos Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybai.

3. JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas įeina •
,?ex officio“ į JAV LB Krašto Valdybą jaunimo reikalam,. 
skyrių pirmininkai — į atitinkamų Apygardų ir Apylinkių ’ 
valdybas. j

genocidą. Birželio 10 d. jau 
sukako dveji metai, kai dr. 
J. Pajaujis mirė, bet jam pa
vertą dalbą jis suspėjo baig
ti. Kyla klausimas, kodėl 
tas veikalas iki šiol neišleis
tas? Juk kaip būtų jis ver
tingas dabar, kada Lietuvai 
gresia Saugumo konferen
cijų ir kiti pavojai. Jeigu 
tam darbui ko nors truko, 

j tai jau buvo pakankamai 
laiko trūkumams papildyti.

minaliniai nusikaltėliai tai ; mjteto pirmininkas parei3- 
padarė viršūnių pakyti. i kad Telšių vyskupijos

~ , . T . ... . .. I Kurija 1954 b. buvo nuro-Gydydamasis Lukiškių h-j džiu< kad galima ftatyfl
gomnęje, Jaugelis buvo pa
siųstas į Vilniaus vėžio li
goninę. kur buvo nustatyta, 
kad jis turi skilvio veži. Gy
dytojai pasiūlė jį operuoti, 
nes po jo išleidimo laisvėn 
1976 metais, operaciją da
lyti būtų per vėlu. Tačiau 
Jaugelis atrisakė būti ope-

kiyžius šventoriuose, kapi
nėse ir tikinčiųjų kiemuose.

"Čia yra rašoma, kad ga
lima statyti kryžius, o ne 
statulas“, karščiavosi P. Ru
dys, kai buvo supažirtdiftfai 
su Kurijos raštu. Parapijos 
komiteto pirmininkas paaiš-;

Ekonominiais— finansiniai* reikalais J
I

1. JAV LB Taryba konstatuoja, kari Tarybos nario 
pareigos yra garbės pareigos ir išlaidos neapmokamos, ;

2. Pilnesnei ir tikresnei LB Krašto Valdybos it* jok
padalinių finansinei padėčiai pavaizduoti nutarta suda
ryti bendrą Krašto Valdybos, Švietimo įr Kulūros TahyJ 
bų finansinę apyskaitą ir ąąmatą/ ' į

3. Taiyba pageidauja suaktyvinti lietuvio solidaru-
ruojamas kalėjimo sąlygose, j kino, kad niekas iš parapi-(mo įnašo išrinkimą. Tai atlikti siūloma suskirstyti apylin- 
Netrukus jis vėl tapo pei kei-, įiečių nesutiks statulos nu-, kes j seniūnijas ar naudoti kitas priemones.
tas į stovyklą. imti. i 4. LB apylinkių valdybos turi kasmet atsiskaityti fi- 

Argi tu negali surasti a-lnansiniai su Etomis LB institucijomis ir neturi teisės in-Kovo 2Į d. V. Jaugelis pa-j
siuntė laišką TSSR genera- ’ pyHnkėje keletą* chuliganų.* stitucijoms priklausantį solidarumo įnašo procentą nau- 
liniam prokurorui, prašyda-; nu„-įj dytj jų arba uždegti idoti • reikalams.
mas, kad jam būtų ^ugrą-i ma«jna }r paleisti i statula I 5. Taryba dėkoja visiems aukotojams, aukų rinkė 
žinti kai kurie religinio kul
to reikmenys, kuriuos sar
gyba buvo atėmusi ji per
keliant į ligoninę. Jis taip,; 
pat prašė būti perkelta? į po- j šie išsireiškimai 
litinių kalinių stovykla. Jei! tikinčioje liaudyje gilų pasi-1 
mėnesio bėgyje po laiško iš- piktinimą — valdžios parei-! 
siuntimo jis nesulauks tei-' gūnams reikalinga net girtų* 1. JAV LB Taryba principiniai pritaria JAV LB 
giamo atsakymo, tai pradės j chuliganų pagalba kryžiams Kultūros Tarybos patiektos kultūrinės veiklos planui ir 
bado streiką. • iv statuloms naikinti. i sveikina šio plano kūrėjus.

m-, v - r 04 j * ? 2. JAV LB Taryba sveikina Lietuvių Fondą, peržen-19/4 m. birželio 24 d. Ša- . . .... j, • . . - ... ,čiu parapijos komitetas ga-Į vlen«. "J*0* m dldel« Param«
vo tokį raštą- 1 Sėtuvių švietimo ir kultūros reikalams.

j 3. Taryba prašo Lietuvių Fondo pelno skirstymo ko-

Mes, artimi V. Jaugelio 
draugai, prašome visų pa
dorių žmonių kelti savo bal
sus ir išgelbėti jaunuoli nuo
neišvengiamos pražūtie'

1975
nomis

Aloyzo Jurgučio šeimos laisvinimo reikalu.
7. Taiyba. išklausiusi Krašto Valdybos, Visuomeni

nių Reikalų Taiybos ir Politinės - informacinės komisijos 
pranešimus, juos išdiskutavusi, priėjo prie šių išvadų:

A. Smerkia "reorganizuotos bendruomenės“ organi
zavimą, kaip JAV lietuvių skaldomą apraišką. Reor- 
ganizatoriams sąilyguoja:
1) Atsisakymu nuo neteisėto naudojimo JAV Lietu
vių Bendi-uomenės vardo inkorporacijos dokumen
tuose ir veikloje.
2) Atšaukimu amerikiečių teismuose užvestų bylų ir 
nepagrįst ųšmeižtų.
3) Bendruomenės problemas kviečia spręsti Lietuvių
CJiartos ir JAV LB įstatuose numatyta tvanka. » Į Vilkas turėtų paaiškinti
B. Vaizdžiai matant kai kurių Amerikos Lietuvių Ta- visuomenei, kodėl šito vei- 
įybos narių aktyvias pastangas trukdyti ir kenkti JAV kalo iki šiol vis dar neturi- 
LB veiklai, kreipiasi į ALTą sudarančias yisuomta!ime^
nines organizacijas pasitikslinti, ar jų deleguotų atU
stovų antibendriibmenmiai pareiškimai bei veiksmi n f1 Par^n 1 #
derinasi bu ty WaMizgcijwbtelafelr.lh.ija. .
C. Taryba kviečia lietinių visuomenę atkreipti de- genoJi^a 1
mesį į huolatiniūs šmeižtus ir melagingus tvirtink
mus dėl Lietuvių Bendruonęnės ar, jw;x$ū3ĮkMn<į- orrfcAMi . rriisrtf -1
radatibiavihio su ofeupanlu ar jų jįąfeįgmiais ir pi* HARTFORD, CONN* t

- reiškia, kad Lietuvių BeudriiorheįitpkiosĮ tikčijošle tASMi t«ni*o

nedalyvavo, nedalyvauja ir tokiai akcijai liepritarih,
< i in^traktorc

Organizaciniai* reikalai* *
• Jau gana seniai besirefkš- 

1. JAV LB Taiyba priėmė JAV LB įstatų pakeiti- dama sporte, ypač tenise,
mus, liečiančius LB Garbės Teismą, JAV Lietuvių Jauni- Zdanienė yra pasie-
mo Sąjungą ir kitus. kus, aukBto lypo. J, yra Sv.

• Juozapo kolegijoje trenere.2. Priėmė JAV LB Kultūros Taiybos taisykles. . g. ko, .. sėkmi j bai ė
ir iš tos Dievo Motinos ne- jams ir apylinkių valdyboms už aukas Vasario 16-sios 3-Paj\elte ^aii)ės Teismo taisykles, JAV LB Ta-, 8ezoną laimėdama ketu- 
li«ks nė ženklo,“ kalbėjo Ru-. proga ir prašo ateityje tų aukų rinkimą sustiprinti. rytos Rinkimų taisykles. ... ‘nas teniso rungtynes: prieš
dvs apvlinkės pirmininkui. Į 6. Taryba reiškia padėką asmenims ir oiganizaci- Patvirtino Lietuvių Fondo įstatų pakeitimus. j Yale, Holly Cross, Feirfield

5. Nustatė JAV LB Aštuntosios Taiybos nnkimų da- Į universitetą ir New Havenjoms už aukas Simo Kudirkos Fondui.
sukėlė*

Kultūriniai* reikalai*

"Įpareigoti Šačių parapi-i misiją ateityje gausiau remti JAV LB Kultūros Tarybos 
jos komitetą mėnesio laiko-*, planus. ( . 1 ’lY i

die-j tarpyje nuo sprendimo įtei->
■Visuomeniniai* reikalai*

m. kovo 10-18 
Vyriausio Teismo kimo nugriauti savavališkai'

pastatytą statulą. Skuodo r. 
V K piimininkas Č. šabans-

' kis.“

Vilniuje buvo teisiamas Juo
zas Gražys. Remiantis 68 
straipsnio pirma dalimi, jis 
buvo nuteistas trejus metus*
kalėti už Lietuvos Katalikų’ Tikintieji, sužinoję apie 
Bažnyčios Kronikos įrišimą į tokį rajono siprendimą, nu- 
(po 4-5 egz. pirmųjų nume- ‘ tarė nenusileisti. "Kuo vai
rių ir po 20 egz. 6 ir 7 nume-! džios pareigūnams užkliūva 
rio) bei platinimą kelių ma-!šventoriuje pastatyta Dievo
šinėle perrašytų tariamai 
antitarybinio pobūdžio bro-

Motinos statula?“ 
žmonės. "Geriau

piktinosi 
tekovoja

šiūrų — Arkivyskupas M a- su chuliganais ir girtuok- 
tudevičius, Tau, Lietuva ir j liais. Patys skelbia religijos
kitų.

Teismo
leido.

salėn nieko nei-

(Elta)

E. Kaniavos gastrolės

Solistas Eduardas Kania-

| laisvę, o su chuliganų pagal 
| ba kryžius bei statulas 
j griauna“.

tą — 1976 m. balandžio 24-25 dienomis.
6. Nutarė padidinti Aštuntosios LB Taiybos rinktų 

; narių skaičių iki šešiasdešimt (60).
7. Taiyba dėkoja organizacijoms ir asmenims, svei

kinusiems sesiją žodžiu ar raštu.
TARYBOS PREZIDIUMAS 

Algi* Rugieniu* — pirmininkas 
Jonas Urbonas — sekretorius 
Robertas Selenu

1975 m. birželio 30 d.

1. JAV LB Taryba, išklausiusi JAV LB Visuomeni-

V. Noreikos gastrolės
Lenkijoje ir Vokietijoje

Įžymusis Lietuvos operos 
solistas Virgilijus Noreika 
su dideliu pasisekimu gast
roliavo Lenkijoje, kur Var
šuvos didžiajame teatre kar
tu su viena geriausių šiuo 
metu pasaulio sopranų šve
dų dainininke Brigita Nilson 
dalyvavo operos "Toska“ 
spektaklyje.Tikintiesiems protestuo

jant. į Šates atvyko Religijų j 
reikalų tarybos įgaliotinio J Berlyne jis filmavosi spal
pavaduotojas Mumikovas ir

va gegužės 1-15 dienomis; pareiškė, kad ”dėl ramybės“ 
dainavo Čekoslovakijos o-,statula testovi šventoriuje, 
peros devyniuose spektak- i Mumikovas net nusifoto-’

votame muzikiniame filme: 
Berlyno televizija sukūrė 
spaNotą filmą "Autogra-

REIŠKIA PRITARIMĄ 

SOLŽEN1CINUI

Nobelio laureatas Alek
sandras Solženicinas labai 
gerai pažįsta visą kruvinos 
priespaudos tikrovę Sovietų 
Sąjungoje, Jo pareiškimai 
apie padėtį komunistų dik
tatūros sukaustytuose kraš
tuose mums turi didelės 
reikšmės.

Amerikos Lietuvių Taiy- 
ba skatina lietuvius gausiau 
siųsti laiškus JAV spaudai.,' 
pažymint, kari lietuviai sa
vo skaudžiu patyrimu gali 
patvirtinti Solženicino žo
džius. Juos tvirtina skaudūs 
faktai iš Lietuvos okupaci
jos, todėl lietuviai yra dė- 

Ikingi tvirtai Amerikos dar-
Kotmoinole 340,000 ! bininkų organizacijai AFL-

’CIO ir pos vadui George

Seniausias JAV universi
tetas (Harvardo) buvo j- 
steigtas 1636 m., o Vilniaus 
universitetas — 1579 m.

mėgiamą lietuvių liaudies 
dainą "Aš išdainavau visas 
daineles“.

Filme yra pareikšti daini
ninko samprotavimai apie 
kamerinį dainavimą, skir
tingas vokalinio meno mo
kyklas. apie lietuvių liaudies 
dainas ir kt.

Jis dalyvavo ir Drezdene 
tradiciniame kasmetiniame 
"Auksinės gaidos“ festifa- 
lyje, atstovaudamas tarybi
niam vokaliniam menui.

Prahoje ir 4 kituose! graffavo prie statulos. • S?“ apį Vil gillX No,:ei^- • Lietuvos Komunistinė Jau- ’ Meany. kad nudarė progą A 
5 /ii 1 uu w,. 10. .Filme, akompanuojant Leip- nimo Sąjunga viešai veikia Solženicinui atskleisti tikro-/V r wn u l m 1 o akompanuojant Leip-(Is LKB Kronikos Nr. 12 j » . , ,rrrrr.rfrffr-r-rjfr-r—.cigo simfoniniam orkestrui, 

Imdamas turi sakalo akfc, V. Noreika atliko arijas iš

miestuose.
Birželio pradžioje jis ken-' 

certavo Vid. Azijoj—Turk-į 
menijoj ir Tadžikijoj * oatklvodamat— toms, | kelių opc-n}. o taip pat ir jo joje e?ą 340,690 narių

nuo 1940 m. birželio 28 d. 
Tiesa ruso, kad šiuo metu

JEIGU DAR NETURITE,

TUOJAU ĮSIGYKITE! 
BALYS SRUOGA MŪSŲ 

ATSIMINIMUOSE

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvę* gražiausia* pamink 
las mūsų talentingajam kū
rėjui!

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

Tai vienintelė lietuviška 
knyga, kurioje beveik 100 
asmenų rašo apie vieną as-

vę apie padėt} uz geležines menį — didįjį poetą, dra
uzda ilgo 
kėslus

ir apie kuinuuisių maiurgą, teatralą ir moksli
ninką Balį Sruogą,

universitetą.

Be to, ji vadovauja Hart
fordo miesto teniso progra
moms. Tenisą čia ji moko 
jau nuo 1969 m. ir retkar
čiais važiuoja instruktuoda
ma po visą Naująją Angliją, 
mokydama klinikose.

Norėdama pagilinti savo 
žinias, ji periodiniai lanko 
seminarus New Yorke.

N. Anglijoje tenisas yra 
labai populiarus, bet mažai 
yra instruktorių, tad B. Zda
nienė moko ne tik Šv. Juo
zapo kolegijoje, bet ir pri
vačiai grupėmis arba pavie
niui. Darbas malonus ir įdo
mu*.

B. Zdanienę teniso yra 
paruošęs Stan Gibson, o vė
liau, kaip gabi moteris ir pa
tyrusi sportininkė, prakti
kos įsigijo pati.

Linkėtina Bronei Zdanie
nei ir toliau šiame sporte 
sėkmės ir ugdyti jaunimo 
jėgas ir sporto pamėgimą.

Jonu Bernotas

JAU SAVO ATUKO

Jersey City LB apylinkė 
pirmoji sutelkė jai skirtą 
sumą Jaunimo suvažiavi
mui. Šiai apylinkei daug me
tų pirmininkauja Albinas 
Žukauskas,

r r
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Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

KNYGNEŠIŲ STOVYKLA
I

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

Medaus spalvai turi įta
kos ir bič ų veislė: kaukaziš- 
kų bičių sulinktas metus bū
na daug šviesesnis už vieti-

žiau invertuoto cukraus. Y- 
pač daug lipėiuje šarminių 
metalų — kalio ir natrio 
druskų. Be to. yra mikroele-

nių (Lietuvos) bičių surink- -mentų: vario, geležies, man
tą medų. Medaus svalva taip gano, ciniko, kobalto ir mo- 
pat priklauso nuo korių, ku- libdeno. Nustatyta, kad me
iluose buvo supiltas medus, dus, turintis daugiau kaip 
Geriausias medus būna nau- i 0.28c< pelenų, yra su lip- 
juo.se koriuose, kuriuose ne-, čiumi.
buvo perų. Medaus spalva
priklauso ir nuo jo gavimoj Kadangi lipčiaus meduje 
būdo. E-ant gausiam, norsl'mažiau vandens ir daugiau 
trumpam, medunešiui, me
dus būna šviesesnis, švelnes
nio aromato, negu esant 
silpnam, ilgai besitęsian
čiam medunešiui. Tamsios 
spalvos medus, kaip viržių, 
vaismedžių ir lipčiaus, iš
skiriant grikių, laikomas že
mesnės kokybės.

baltyminių, dekstrininių me
džiagų, jis 2-3 kartus tirš
tesnis ir tąsė nis už žiedų 
medų. Šviesus lipčiaus me
dus savo skoniu netgi pra
lenkia žiedu medų. Bičių 
maistui lipčiaus medus ne
tinka. o žmogui jis ne tik

Medus, surinktas iš kurios 
nors augalų rūšies, vadina
mas monoflioriniu (viena-

, atsimenu visus mane sap- 
— Maiki, ar tu laikinį žu- nuošė apstojusius velnius, 

vieną? paskui atsimenu visus jau-'rūiu), pavyzdžiui, liepų,
__ žinoma. Žuvų patie- nystės neviežly.bus darbus,! debilų, viržių medus. Me-

kalus a* tikrai labai mėgstu.»Plungėje paliktą verkiančią dus, surinktas iš įvairių au 
Marceliukę. visas negrąžin-

Tai še tau visą jų pū
galų, vadinamas polifliori-

Metai po metų vykstan-; 
čios Atlanto pakraščio rajo
ninės skautų-čių stovyklos 
virto gražia tradicija ir 

j reikšmingu įvykiu skautiš- 
[kame gyvenime. Šie apie 
Į 400 dalyvių suburiantys są- 
skrydžiai pareikalauja daug 
pasiruošusių vadovų, geros 
administracijos ir tinkamos 
programos. Juo labiau, kad 
kiekviena stovykla stengiasi 
pa-irodyti skirtingo pobū
džio. Jį gana tiksliai apibū
dina stovyklos iš anksto pa
sirinktas vardas, kurio įpras
minimui būna priderinama 
dalis programos, pasirody
mu ir anrašymų stovyklos 
laikraštėlyje.

Šiais metais turėsime

KNYGNEŠIŲ STOVYKLĄ.

Jei jaunimui šis vardas pra
džioje ir atrodytų kiek sve
timas, jis stovykloje turės 
gražių progų susipažinti su 
knygnešių nuopelnais sava
jai spaudai ir laisvei pačiu 
tragiškiausiu Lietuvos isto
rijos metu — spaudos drau

, . . , a ... . dimo laikotarpiu. Tada anų
nekenksmingas, bet dėl ja-‘ybe rizikavusių knygne- 
me esančių baltymmių ir mi- šių g si;ptaf;ar.
nei alinių medžiagų netgi ;r išplatintos Hetuviš-
naut ingas. , kos įnyggg suteikė tautai

tiek stiprybės, kad ji besąly

Rusija ir Europa
(Tęsiny*)

Sovietų Sąjunga turi didelę kariuomenę, nema
žą karo laivyną ir atominių raketų. Daug reikšmės turi 
ir jų geras špionažo tinklas bei paruošti sabotažo planai. 
Sovietų duomenimis jie paskutinio karo metu neteko 7 
mil. užmuštų. 16 mil. sužeistų, buvo sunaikinti 1,710 mies
tų, 70,000 kaimų, 98,000 kolchozų, 317 fabrikų. Bet tie 
skaičiai yia neteisingi, jie sumažinti, kad neparodytų So
vietų Sąjungos susilpnėjimo. Reikia neužmiršti, kad mi- 
lionai buvusių rusų karo belaisvių Vokietijoje, taip pat 
prievartos darbininkų ir karo pabėgėlių buvo Stalino, iš
tremti Sibiran, ir didesnė jų dalis žuvo. Karas taip pat 
atsiliepė ir į gyventojų prieauglio sveikatą.

JAV apsiginklavimui išleidžia apie 8% visų išlaidu, 
o Sovietų Sąjunga — apie 26%, bet faktiškai dar žymiai 
daugiau — beveik pusę biudžeto. Tai atsiliepia į chroniš
kai blogą gyventojų aprūpinimą kasdieninio gyvenimo 
reikmenimis.

Didelė Rusijos kariuomenės dalis stovi okupuotuose 
kraštuose, kur eina žandarų pareigas, kad nežmoniškai 
išnaudojami vietos gyventojai nesukiltų ir neišpiautų ru
sų tarnautojų. Okupuotų kraštų armijos, Varšuvos pakto 
nariai, negali būti visiškai patikimi ir rimto karo atveju 
gali būti daugiau pavojingi, negu naudingi. Vengrijos su
kilimas, Chruščiovo susidūrimas su Gomulka, vėliau Če
koslovakijos Dubčekas parodė, kad pavergtų kraštų ka
riuomenė ir net komunistinis elitas gali turėti savo nuo
monę. i

Pačioje Sovietų Sąjungoje nuo senų laikų kariuome
nėje tebėra tikrų kariškių nekenčiama politruku įstaiga,

Meduje yra ne vieno?, o • — :r nadėlcTat-! kuri diktuoja, ir kaliais tikrai kvailai, profesionalams
žiedą- T___/________• iC.n-keleto augalų lūšių iicua- , .. f. . . , . „ .dulkių. )M i galima laikyti k?v?'M*1™. Ia.įa’«- R? 

mcnofloriniu tik tuo atveju, k,a .“į*1- kad s»'k,‘n« ':a,rd5 
jei kurios nors rūšies žiedą- Pa9”™fo‘QJ* „ ^klcne 
dulkės sudaro ne mažiau £’*?“*«» Advyrfkumo 
kaip 46-ž visų žiedadulkių. <Was?? ir ,s j“

kariams. Rusijos priešams būtų gal ir geriau, kad tas potit- 
įukų apinasris Raudonojoje Armijoje, laivyne ir aviacijo
je. pasiliktų ir toliau.tas skolas, ir tada bijau niu.

Bjnerties. O kai atmintis už-» ĮdulKės sudaro ne mažiau Be to, dabartinė Rusija tėra tik geografinė sąvoka,
ristakuoja. tai nieko neatsi- Liepų medus — vienas ie|kaip 46cj visų žiedadulkių. “•* "7* ,r ’8 J“ nes « sllsįrIpda a daugeliotautu damnmmie augesnės
menu, ir atrodo, kad nieko geriausių. Jis būna skaidrus. I ‘ 4 4 siwnziis»ji mieliau pradės "«»)• susideda is daugelio tautų, daugumoje aukštesnes
ir nebuvo. Ne. Maiki. tavo be palvi* artia gelsvai žals-, Me<,ao, ,udais Įungtis talkos šaukiančias: kultūros uz pačius rusus. Dauguma jų nekenčia komuna-
poaporo aš nenoriu . vas, gana tiištas. Turi liepų! laivės kovotojų eiles. , mo ir nepatenkinti antraeilių ar trečiaeilių piliečių teisė-

žiedų kvapą. Susikristaliza-I Meduje yra apie 20% G. . 1 mis- Tokiu bCfdu tas tariamasis milžinas turi stebėtinai
— Ne tavo biznis, Maiki. j — Bet žinok, k:ri žuvis vęs pasidaro kietas, gelsvos J vandens ir apie 80% sausų __ .av^o 5 įvyksta nuo rug- ' daug Achilo kulnų.

1 modžiairu Mednie dauria^- piucl° 23 d*lkl ru0Plučl° 31
šia yra angliavandenių, ku- d' 1^ke ^es Scout Re3er-( Visa tai gerokai mažina šio "komunistinio mesijaus“ 

Baltųjų ir rausvųjų dobi- i rie sudaro 54-84%. Didelę vation stovj^laviet^e prie -pajėgumą, palyginus jį su demokratiniu bloku, 
lų medus — bespalvis arba! angliavandenių dalį sudaro North Stonnmgton, Conn. i
gelsvas. Turi malonų skonį, j organizmo lengvai įsisavi- Vadovai: stovyklos virsi- 
»ve nų aromaą nam’ PaPra=tieji cukrus — ninkas v. s. Antanas Bobelis..

• KmhTnLidaro kietas ir be-1 gliuk(,zė ir fruktozė- Jof} 140 Unden St» Massapeųua į 
~ | kmis, pasidaro Kietas ir Oe : R d invertuota cuk- Paifc, N.Y. 11762. i
ei a veik visai baltas. ’ r> .__ j •....... ■

dą!
— Argi pats tiek prigau- 

dei? Negali būti! Tokios 
puikios žuvys! Kur ir kada 
tu tiek primeškeriojai?

Tik imk, kepkis ir valgyk, lyra labai naudingas ir pigus spalvos.
— Tur būt. tau kas nors į pensininkų maistas. Aš tau

dovanojo? patarčiau visą laiką tik ir
KT ... . ..... žvejoti.— Nu, jeigu atspėjai, tai

jau ir pasakysiu. Aš, Maiki,' ~ v<>t, tas ir yra. Maiki.
pabandžiau gaudyti, kaip ka^ man žuvį valgyti per
daro portorikai: visai be^bran^ia^ atsieina.
meškerės, valą vyniodamas i — Nesuprantu, ka tu
ant alaus kenuko. Bet kai(pasakoji? Veltui i? savo bi-.
pirmą kaitą užsimojau, tai į čiulių gauni žuvu. o sakai,: Barkūno medus — švie-
ir mano kablys, ir budvaize-į kad tau peibrangu? I sios spalvos, labai aromatin-
rinis kenukas į jūrą nulėkė. ... ... . 1 p..)SĮ ir skanusv . . —Čia. rr vra Maiki vikjis?g«*s lr iK*»nus.
Ko ne apsiverkiau, Maiki,
tokią gėdą pasidaręs prieš 
kitus ribokus. Pasirodo, kad 
mano rankos nuo ramato 
jau per daug atgrubę.

. rų. Be to, meduje yra ir sa- 
i charozės, melitozės, dekstri- 
nų.

— Čia. ir yra. Maiki. visas: 
trobelis. Kai tik aš -neėsta-į 
vo*ju ungurio porciją, tai . . A
mane tuoj apima toks troš-,T]ai rausvas arba tamsiai ru-l

| kūlys, 'kad nors į žeme lįsk.|da®» nePerslsviecianDs, spe-į 
cifinio aromato, aštraus, j

Grikiu medus — raudo-'

vu
— Tai kur gavai tiek žu-"! , Ta’ ats*£erk. vandens
,9 ar kokios sunkos ir valgyk

Į žuvį toliau.

(Bus daugiau)

DELNAS IŠGELBĖS 
JŪSŲ GYVYBĘ *

< i
Jūsų delnas, pridėtas prie

(Bus daugiau)

HARTFORD, CONN. , jo maršu, ir visi šokėjai pra
žygiavo aplink estradą.

I Nepaprasta Jaunimo klubo 
Dvasios vadovai: kun. Jo- eeaužinė Paskui tiek atskiros gru-

nas Pakalniškis ir Tėivasj » »»“ kelios drauge ar
Paulius Baltakis. 1 Birželio 22 d. Hartfordo į vi.si kartu P®**0 13"k* *°-

Jaunimo klubas Lietuvių j kbJ: Knlyelj, Šustą, Kepuri- 
Parke. East Hartforde, su-', nę. Kubilą, Malūną, Blez- 

< rengė nepaprastą gegužinę,! dingėlę, Lenciųgėlj, Prieųų
ne, 105-20 107 Avė., Ozone pakviesdamas programos į suktuką, Oželį, Audėjėlę, 

11417 ; atlikti net keturias tautinių; ^ankąluostėlį, GyvatMrų Jr
New Britaino drauge bžigė — Noriu mie

go.

Seserijos pastovykJės va
dovė — s. Irena Jankauskie
nė, 105-20 107 Av<
Park, N.Y. 11417.

kartais net kartoko skonio. I
Kristalizuojasi stambiais! uzdai-ų miegamojo durų, jus
kristalais j vientisą masę, su-Į a_ H9 Upland Rd.. Quincy,

02169.

Broli ios oastovvklės vado- ®°k’V gnipes: b 
_ į "Ateitį“ su 8 šokėjom (va

davę Aldona Stasiukevičie-, vas — j. s. Gintaras Čepas,

- Maiki, Amerika dar I^kristalizavęs būna mmkš-l "e,a,,,,e — u*«a- Del “* f*",
nepražus, nes yra» ir mieto- — Ne, Maiki. tavo skilvis'. Grikiu mpdim turi dano-' jusite, kada gaisras jau pra-, 

ii vandenį ir priima, o aš Ch9.1tvmu sidėjo ir išplito. Jei norite iširdingu žmonių tanpe bo- 
mu vaikščiojančių. Mano 
nelaimę pamatę, net keturi 
ribokai man savo žuvis su
dėjo ir liopė kasdien ateiti.

— Tai kodėl patsai jų ne
valgai?

— Maiki, jau visa savaitė 
tik vienas žuvis valgau ir ai 
ir mano gaspadinė, bet dau
giau negaliu.

— O kodėl negali? Juk 
žuvis yra labai lengvai virš
kinamas maidas. Žuvis sa
vyje turi nepaprastai daug 
maistingų medžiagų, reika
lingų žmogaus gyvastingu
mui palrikvti. Joje yra ypač 
daug proteinu, mažai rieba
lo, užtat daktarai pataria 
valgvti žu vieną visiems se
nesnio amžiaus žmonėms. 
Be to, žuvies mėsoje vra ir 
daug fosforo, ypad reikalin 
go iau kiek nuo senatvė3 su- 
kalkėiusioms smegenims. 
Medicina sako. kad nuo fos
foro nagerėia netgi senesnių 
žmonių atmintis.

— Ne. ne, Maiki! Savo at
minties gerinti tai jau aš ne-

gal
tada labai noriu gyvatinės 
Be jos tuojau užspringčiau, 
ir būčiau gatavas. Nu. o gy
vatinė žinai, kiek dabar kaš- 
tuoja^ kai gubernatorius ant 
kiekvieno bonko- kamščio 
uždėjo nauju3 taksus? Tai 
praeitą nedėlią prie tų dykų 
žuvų pridėjau dar ir visą 
salvo pensiją. Gaspadinė jau 
iš burdo varo...

— Tėve, tokio amžiaus 
sulaukus, jau lyg ir būtų lai
kas tau pradėti galvoti rim
tai ir elgtis padoriai. Gana 
tau sriobti gyvatinę. Gerki 
remunėlių ar liepžiedžių ar
batą, valgvk kuo dsugiau 
salotų, pomidorų, morkų,
jei gali. svogūnų...»

— Žinau, žinau, bet pri
dėk dar ir krienų prie šolde- 
rio. Dac oi! Užtenka tokių 
patarimų, kurie mane per 
savaitę nuvarytų į grabą, 
nes kopūrtų lapais ir griež
čiais žyvindamasis praras
čiau visą savo žemaitišką

geležies ir baltymų.

Baltųjų akacijų medus — 
sl.aidips, švelnaus aromato, įsitaisykite specialų apa

ratą. Kadangi dūmai ir du
jos plečiasi greičiau negu 
ugnis, tai tas aparatas jus 
pažadins anksčiau, negu ug
nis pasieks jūsų miegamąjį. 

Iš to seka, kad miegamo-

malonaus skonio.
Viržių medus — šviesiai

rv dos ar rausvai rudos spal- 
vt s. o susikristalizavęs — 
g. ltonas arba rusvas. Pagal 
si oni jis primena grikių mė

Publika džiaugėsi, kąd 
musu jaunimas dar gyvas, ir 
nuoiširdžiai plojo. Juk iš vi
so čia buvo net 52 šokėjai !-

vyresniųjų grupę "Aitvarą“} Gaila, kad svečių buvo 
su 15 šokėjų (vad. Katarina nedaug. Gal per mažai tos 

renginys buvo išgarsintas.

nė - Kaminskaitė). Hartfor
do jaune-niųjų grupę taipsinėjo ir išplito. Jei norite i v- „ ao jaunesniųjų grupę eaip

dūmus ar dujas pajusti anks-j, . ’į rp<rietr»*lpat 811 8 šokėjais-jom (vad. i
čiau. tai prie m egamojo du- liutoJų ^'^u\su ^rtra-'Dalia Dzikienė). Hartfordo 

• • i •* • i cijos mokesčiu (po $10 nuo „vroorinin ”au„Qw,«rų jsitaisykite specialų apa- J. . ... }£ * , vyresniųjų grupę Aitvarą ,

d.’. Turi stiprų, bet malonų jo durys turi būti uždarytos, 
k apą. labai tirštas, drebu- Aparatui įspėjus pavo'jų. ne- 
či i konsistencijos ir ilgai ne- atidarykite durų. jeieu jos 
•i kristalizuoja. Viržių me-f jau karštoj o ieškokite iš- 
d s turi daug baltymų —iki • bėgti kito kelio.
1.36 %.

c .. . , MIRĖ E. STANKAITĖSpygliuotų medžių medus,
— tamsus, su medžio sakų 
k apu, tirštas, tąsus. Suši
ki istalizuoja stambiais kris- 
tstois.

Birželio 27 d. Washing- 
tone, D.C.. mirė teisininkė 
Elena Stankaitė. 65 m.. Na- 

j talijos ir prof. Vlado Stankų 
a .1 duktė, 25 metus dirbusi kon- 

Pievų medus, sunnktas iš bibliotekoje. Palaido- 
»ugeli° rainų augalų ta Cedar Hn, kįinfee kur 

dų. -matonsus skonio, i]sisi jr jog tėvaL 
gelsvos arba gelsvai rusvos!
’1>alv°9' ' PASTAS V£L PABRANGO

Lipčiaus medus savo che-

ži>

cijos mokesčiu (po $10 nuo 
kiekvieno) iki liepos 26 d. 
prisiunčia stovyklos iždi
ninkui sv. vis. Vytautui Kul- 
pai, 84-01 101 St.. Rich-
mond Hill, N. York 11418.
Sąrašų nuorašai tuo pat lai
ku persiunčiami atitinkamų 
pastovyklių vadovams.

Stovyklautojai likusį sto
vyklos mokesti $40 (o jei iš 
'šeimos stovyklauja daugiau, 
tai mokestis antrajam ir tre
čiajam progresjrfviai mažąja 
po $2.50) prašomi prisiųsti 
tuntininkams bent savaitę 
laiko prieš stovyklos pra
džią.

Su stovyklos mokesčiu 
prisiunčiamas tėvų pasirašy
tas stovyklautojo sveikatos Smulkesnė informacija 
žinių lapas ir "Medical Re-.bus stovyklautojams išsiun-
lease“, jei tokio vienetas ne
turi iš anksčiau.

Marijošienė, Rūta Jurkevi
čiūtė ir Aldona Vitėnaitė) 
ir Waterburio "Ratelį“ su

Akordeonu šokiams grojo 
Romas Butrimas, Aldoną

21 šokėju-ja (vad. Antanina! Stuopelytč ir Vida Kuraitė. 
Bulotienė). |

Gegužinė buvo surengto
Programa estradoje pra

sidėjo 3 vai. popiet Atida-
Jaunimo kongresui parenki, 
tad ir virtuvėje dirbo dali

ndamas šią nepaprastą ge- giausia jaunosios šeimtoto- 
gužinę. šokėjus ir svečius! kės. 
pasveikino Jaunimo klubo; _

; Tikėkime, kad Jaunimo pirai. Algirdas Zdanys, fto- klub#s dar įr kitą kJart,
gramos pranešėjos buvo Rū
ta Jurkevičiūtė ir Aldona Vi
tėnaitė.

Tautiniai šokiai prasidė-

rengs panašią gegužinę Ir 
susilauks daugiau publikom

tinėta vėliau.

Švedijos
denokrotos Otof 

Isvettindanaa Baltą

Svečiams stovykloje lan- 
Tie, kurie nori stovyklau- kytis bus leidžiama tik sa

femciją, 
dieną sąlygeee tokios

pekrėia, kad ėią

šylą. Gut bai,
— Tėve, tu dar gailėsiesi, žiedų medaus. Jame dau- pabrangino laikraščių siun- jasi taip pat per vienetų va- pietų iki stovyklinio laužo ir estą gali i 

aklausei. bet giau dek?trinų, mineralinių bet jo patarnavimas dovus nustatyto tvanka ir pabaigos. | kultūrinio a
pagerėja, tai aš tada iė ryto’ jau bus per vėlu!

- mine* sudėtimi skiriasi nuo Nuo liepos 1 d. paštas vėl ti trumpesnį laiką, registruo- vaitgnliais nuo 5:30 vai. po tautas kaip tietuvią,
iilikti gyvos tik

noriu. Kai tik man atmintis į kad manęs nepaklausei, bet giau dekstrinų, mineralinių timą, bet jo patarnavimas dovus nustatyto tvanka ir pabaigos. I kultūrinio skirtingumo Ir
u rot/J i>u bus nėr vėlu! medžiagą, sacharozės, o ma- ^ek nepagerėjo. moka po $10 už parą. A. Gd. • stiprios orgordsocijos

-4 ■ t



Nr. 28, 1876 m. liepus io a. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis pež&fai

Vietines žinios ,eclBlilia
TERORO IX VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

i Girtis ir meluoti Lenino Panašūs ir Belgorodo ava-' 
auklėtiniai tikrai moka. Jei lynės fabriko vaikų sanda- 
jų žodžiams tikėtum, tai lai — jie po piimo lietaus 

Seniausių lietuviškų radi-1 Pavergtųjų Tautų savaitė manytum, kad Sovietų Są. visiškai ištižo. Fabrikas nė
jo programų N. Anglijoje šiemet minima liepos 13-20 jungoje kasdien vyksta tik sutinka jų pakeisti. Sako. 
.gegužinėje rugpiūčio 10 d. dienomis. Spaudoje jau pa- nepaprasti stebuklai ir nėra juk matai, ką peiki... 
Romuvos parke Brocktone skelbta, kaip ją minės Chi- vietos jokiems menkesniems . . . .
”Miss Lithuania of N.E.“ irį cagos, New Yorko iletuviai,'genimo reiškiniams. Brt Tas pats laikraštis rašo n 
geriausius šokėjus išrinks į bet nieko

rys Bostono 
kurioms turėtu

Jie išrink* gražuolę Gerai, kad nors tiek

šokėjus išrinks 
šios sudėties komisija: Ona 
Iva'kienė. Laima Kontau- 
tienė (1951 m. gražuolė), 
Juozas Kasperas, Henrikas 
Čepas ir Povilas Jančaus- 
kas.

Lietuvaitės, tarkitės su sa
vo draugėmis, sesutėmis i» 
giminaitėmis dalyvauti gra
žuolės rinkime, užsiregist
ruokite tuoj pas Valentinę 
Minkienę, 502 E. Broadway. 
So. Boston, Mass. 02127, at- 
sių damos savo vardą, pa
vardę. amžių ir adresą.

Tarkitės su gerais šokė
jais dalyvauti šokių varžy
bose, grojant Mickey Habe 
rėk orkestrui.

Bostono miesto tarybo 
narė Louise Day Hicks ge
riausioms ”mamė? ir papės“ 
polkos, jaunimo polkos, val
so. tango ir tvisto šokėjams 
yra paskyrusi dovanas.

Snifr* ar lis, rugpiūčio 10 
d. susitiksime Romuvos par
ke!

Valentina ir Steponą* 

Minkai

rūpėti.
Kol kas težinome, kad 

liepos 15 d. įlenktojo kanalo 
televizijos Good Morning 
Show programoje kalbėjo 
kun, Antanas Baltrušūnas ir 
buvo rodomi tautiški 
giai.

Skautų sveikinimas

ninkas Mannovas “Pravda rinko filmo pažiūrėti. Tiktai 
Vostoka“ laikraščio nr. 179. įjungus, sudegė aparatas ir Į 

staltiesė. Džiaugiasi, kad j 
Jis čia pasakoja, kad, neužsidegė namai. j

susipažinus su inspekcijų a-
‘j pyskaitomb, vi.<geriau aiš. <Tokių nusiskundimų laik-

val-.kėja baisi netvarka baldų rasti- gauna begales.
Į pramonėje. Septynių rūšių .

usti 'parduoti. Pravda rašo apie Ta. 
prekė, pasiųsta džigistano buitinių patarna-j 
dėliams, pripa- vimM įtaigų įvairias sukty-,

baldai uždrausti 
Kas ketvirta

; prekybos sandėliams,
Gavome malonų skautuižinta niekalu (broku). Pen. 

veikinimą iš Ąžuolo ir Gin-‘kių baldų fabrikų net kas . , .. ....
aro vadovų mokyklos sto-* trečias gaminys neatitiko lruf uxelia didelę pre. 
/yklos, kuri veikė nuo lie- nustatytus reikalavimus. Rė
jos 5 iki 13
Olt. X S V'AAlVrVSlSSV/e -»A . B.MtttėėėėW« V* - • « V -V • 1 - • •

1>aei,'mais rado 834. Taškento sla', >™lel Pirkėjai
Kiliulis o na ku bal<iM fabrikas ”šark“ net rln, % ..
Kiliulis, o pa.-k u- o-aminiu išleidžia su Pirktl ir moka 2’:’

A. Saulaitis. Iš PabĮįu(las ' brangiau. negu valdinėse!
vadovai moka lengva šiivluĮk 12U^uvese* j

nuošir- mi, nes pinigus ima ne iš sa-'

kybos tinklo netvarką. duo-Į 
da pavyzdžių, kaip sandė-13 d. Camp Massa- vizoriai, patikrinę 11 fabri. ,. (faip sande-* -

Plymoutho. kų 1.850 gaminių, su trūku- klau:»
eoA šia, kodėl pirkėjai eina i? >roiiai

trr.Kit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

Joje smulkiai aprašyt:
oolševikimo teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose

Argi sunku būtų surasti t 
vieną naują Keleivio prenu

meratorių? O juk kiekvie.

nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

IšNt OMOJAMAS Bl TAS

Išnuomojamas G kambariu 
apšildomas .butas. Mėnesinė 
nuoma — $150. Pirmenybė su 
augusiems. Reikalingas užsta
tas.

Skambinti telef.: 2G9-5I92.

oooooooc c x^>-.rn oooooc

IEŠKO GYVENIMO DRAlGftS

Ieškau gyvenimo draugės 45- 
55 metų amžiaus.

Esu 58 metų.'G pėdų. 195 sva
rų. pasiturintis. .Išgeriu vieną 
kitą taurelę draugijoje.

Laiškus rašyti Keleivio adre
su. pridėjus savo nuotrauką, pa
žymint ant voko ”I)P“.

(28)

RADUO PROGRAMA

Bemauau Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
a stotie* WLYN, 1360 ki- 
(ocikių ir ii stoties FM, 
tOi.7 mc.» veikia sekmadie- 
aiaks nuo 1 iki J :30 vaL dio- 
$ą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
ialtic Florista gėlių ir dova- 
iu krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ton gauna- 
nata ir K e tol via.

Dažau ir Taisau,
kainus tt lauko tr viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

visaą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS 8TAR1NSKAS 
220 Sarta HIU Avė. 
Dorefceeter, Maaa.

TeL CO 0-0864

Sveikinimą 
Česlovas 
,inis — vs. 
rišo parašų *per 60.

Už sveikinimą 
lžiai dėkojame. vo kišenės, o iš fabriko ka.i

sos.
paupyje

ir žuvo musų 
seserys, giminės ir 

daržovių* Irau?*i. knygos Kaina — 
kartus? 75 centai.

Laikraštis pripažįsta, kadj 
dar neišmokta prekiauti. O* 
juk mokomasi jau 57 metus!Baletas Charles ,_______

Esama dar geresnių pa- 
Bostono baleto spektak- vyzdžių. Kūbinsko baldui 

riai bus liepos 23-27 dieno- fabriko direktorius su bu-| iz
halteriu j apyskaitą įtraukę! ***4 <*X gJfVCIIlt?

k---... .

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

'GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

Ši radijo programa trans* 

i liuojama penktadieniais ii 

stoties WBUR 90.9 FM

banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 

vakaro.

I

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairią rūOią

draudimus
Kreiptis eeau adresu t

BRONIS KONTRIM 
bM Hroadmay

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-17«l

į TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 ^1., kai
na .$2.00.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492

mis ir liepos 31-rugpiūčio 3
dienomis Esplanadoje prie *r 219.000 rublių vertės ne-|
Charles upės. kur būna sim- 'Pramintų baldų. Juos pa-! Rudeny* _........ ........ .....

gyrė. o vėliau paaiškėjo, J dalis, paraše Albinas l,a- . kaipa 0(K 
kad jie buvo sukčiai. Proiku- ranauskas, 3o0 psl., kaina ___ .
ratūra išaiškino, kad fabri-i— $6.00. TRYS IR VIENA, Janinos ,
ko vadovybė netgi “nudžie-: Mūsų žvirblis, J. Narūnės Naiūnes atsuninimai apie Į 

šiandien mus aplankė is- vė“ daugiau nei 85,000 rub-. eiliuota pasaka vaikams, 16 rašytojus Gabrielę Petkevi-1 
orikas Panas Čepėnas, ku- lių. ;psl.. kaina $1.20 ’• Sruogą, Jurgi Į

tvtf ir Lietuvos* dainų ir šo-1 ris 1 Bostoną buvo atvykęs .... ; Raudonoje arklio vasara, ^vu-k; n-Ju >zą Švaistą ,171 ’
J jo rašomos Lietuvos istori- geriau ir kitoje Sovie-(romanas, parašė Edvardas pis., kaina *o.00. Į

jos reikalais. To veikalo pir- ^J.os. padangėje — Molda-1 Cinzas. 312 psl., įrišta, kai-, MES VALDYSlM PA-Į 
| moji dalis jau baigiama per- vijoje. Apie tai rašo “Molo-, na $6.00. ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-j
rašyti ir netrukus bus ati- dež Moldaviji“. Pėdos mirties zonoje į nas, I tomas 268 psl., II to-'
duota spausdinti. : jaunavedžiai pirko Kiše-!Sibiro katorgininkės ir so. -'’o!, Kiekvie"° tOm°:

nevo ”Elektromašinos“ fabJ vletiniV kalėjimų kankinės Ka,na * |
riko skalbiamąją mašiną. Ji Elenos Juciūtės atsiminimai. WE WILL CONQUER i 
neilgai veikė. Prasidėjo be-į^^ Psk Raina $10. THE WORLD by Liudas;
galiniai remontai, pagaliau! Paduoda, Bronio Railos Dovydėnas. 217 psl-, kaina; 

n teko mesti tą mašiną šalin ir I akimirksnių III dalis, 387 $5.00. I
Romuvos vįį, ska[bti rankomis. ;psĮ, kaina mietais virte- ATSIMINIMAI IR MIN- 

I liais $6.50, kietars - $7.2.,. TY^ lUaį, Grini.o.,
i.,,*., s. «Ai;a„„. Pat*cs fabriko laidynė i Viena pasauly, romanas, 11 tomas. 336 psl. kaina $o .nių laužas ir vėliavos šventi- (prosas) veikž 3 mėnesius ir parajė Danutė Brazytė-Bin- nirIuriIA ' ... „ '

mmas. sudegi. Rokienė. 241 psl.. kaina -i *F-"°J,A"T: '
• * ; ' $5 00 1 ,,n,o» pst. kawa....$2.09

Rugpiačio lOd.Romuvos Arba šaldytuvas ”Jarnu-į Spinduliai ir felėlisi. —I PENKTIEJI METAI, Kip-
parke Minki, radijo geguži- 3“. Sumokėta 200 rublių.I Art?0 Vitkausko eilėraščiai.Į ra Bielinio, 592 puslapiai,' 

Dvi savaites verkegerai, ve-'^ , kaina $) 00
iliu pradėdavo sustoti, paga- į..,. a 
liau pasigirdo lyg šautuvo Suk I ma* °į ,uve^

5oi • renumui atstatyti, dokumen. suvis ir snypstimas... ir sal-jHri- qv,-vq1„q 
dytuvas visai nutilo. Pasiro
do. sudegė motoras. Kreipė
si į fabriką, bet jau antri 
metai jokio atsakymo.

Išvyksta į Lietuvą

Liepos 16 d. j Lietuvą iš
vyksta Aldonos Adomonie
nės vodovaujamos Trans- 
Atlantie Travel Service i- 
staigos ekskursija, kurios 
dalyviai turės progą pama

kių šventės programą.

Pasitraukė seimelio 

pirmininkas

Seimelio pirm. David 
Bartley yra 'pakviestas Hol- 
yoke kolegijos prezidentu, 
todėl iš seimelio prezidento 
pareigų pasitraukė. Jo vie
ton išrinktas Thomas Mc- 
Gee iš Lynno. - 

Subankrutavo geležinkelis

To-kioj padėty atsidūrė 
Boston - Maine geležinkelis, 
kuriuo kasdien naudojasi a- 
pie 10,000 keleivių. Dabar 
jį perka bendrovė, kuri pai- 
ląiko susisiekimą viešosio
mis priemonėmis Bostone ir 
apylinkėje (MBTA), už $ 
39.5 milionų. To geležinke
lio bėgių ilgis — 250 mylių.

"Gera“ tvarka

Pasirodo, kad nė pats gu
bernatorius Dukakis nežino, 
kąek yra 'valstijos tarnauto
jų. Jis sako. kad esą 69,000. 
valstijas kontrolierius Me- 
Kirųion — 80,000. o vyr. 
finansų ekspertas, administ
racijos sekretorius Buckley 
pareiškė, kad tik rudenį tą 
skaičių tiksliai žinosią, kai 
pradės veikti kompiuterių 
sistema.

upės. 
foniniai koncertai.

Lankėsi P. Čepėnas

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Liepos 19 d. 
parke Brocktone Martyno 
Jankaus šaulių kuopos Joni
nių lau:
nimas.

ne.
* •

Rugsėjo 14 d. LB apygar
dos rengiama Lietuvių die. 
na Maironio parke, Worces- 
tery.

• • •
Rugsėjo 20 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos salė
je LB apylinkė Tautos šven
tėje paminės vysk. M. Va
lančių ir dail. M. K. čiurlio, 
nį- n • •

Spalio 4 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Lituanistinės mokyk
los banketas.

< • •
Spalio 12 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan-

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oa. 10 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 Sa. 49th Avė. Cicere, IIL 00650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall BA, WMeer, 12, Oat, Caeads. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 00, Duiaburgeratr. 7-16, W. 
Genaany. Vaiatinėee: J A J, 2007 W. 69th St. Chicago; 
BOth Ava. & 14th SL, Cicere, 1640 W. 47th SL, Chicago,

ir pavasariai,

kalr.a $2.00

tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepapra-tas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 

Revizija išaiškino, kad vi-j Kišta, kaina $15.00. 
si fabriko šaldytuvai buvo Lietuvių Darbininkų Drau- 
pripažinti su broku. !gija New Yorke, 104 psl..

„o $ i • « i į didelio formato, daug iliust-
’Selskaja Žizn“ skundžia- racij kajna ,,0

n dėl blogos avalynes. Kurs. premijuotas ro
ko fabnko 'pusbačių, uz ku. manas paraįė Jurgis Gliau- 
nuos sumokėta 25 rubliai. d 270 kaina ,4 50
jau antra dieną nukrito pa-| a . ...
Jai ’ Šventaragis, II tomas,ro.

manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina S8.00.

dos Laisvės Varpo koncer 
tas.

| Lapkričio 9 d. Brocktono 5® Stasys Barzdukas 
' lietuvių šv. Kazimiero para- į Psk»ka,na $6-00. 
pijo? mišraus choro koncer- j Pasakyta paraiyta, Anta 
tas, kuris jvyks North Junior no Smetonos kalbos ir pa 
High School. Oak
Brocktone, Mass.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminindi i 
227 psl., kaina...........  $4.00

M LAUMES LEME
(apie Salomėją Nėrį), Pel- 
*one(ėt Orintaites, 234 psl.
Kaina $3.00.
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
niai. kaina............$3.00
SIAURUOJU TAKELIU

K B. Kriaučiūno, 178 psl.
kaina ...................... ...........  • $P

ATSIMlNIMAi APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Patrono 
lės Lrodžitivienėt, 88 psl. 
calna • • •••••••• • • • • •••••••• • • $1.

Atsitiktinio kareivio ufra- 
iai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00. 

Melagingas Mikasės laiiLietuvis savo tautoje, vals*
I lybėj, ir rUuo-enėj^ para- para-ž Jurgis Jažinska3i,

69 psl.. kaina $1.50/ 
liaivio dalia, Juozo Kapa.*

činsko 1950-1973 m. atsimi- f 
nfrnai, 295 psl., gausiai1 

Street, reiškimai 1935-1940 metais, i iliustruota, kieti viršeliai, • 
sudarė Leonas Sabaliūnas kaina $7.00.

1 spaudai paruošė Vincas1 Steponas Kolupaila, para-'Lapkričio 23 d. So. Bosio- _ x ... T
no Lietuvių Piliečių d-jo3 ”astenis- 350 psl., kaina $10 se Jurgis Gimbutas ir Juo. 
salėje ramovėnų rengiamas Kiškio pyragai, Jono Mi- zas Danys, 464 psl., daugLietuvos kariuomenėTatkO-„vai3iams- t’'“1™?™’ kieti viršeIia‘.' 
rimo sukakties minėjimas, j 70 psl., kaina $3.50. kaina $12.00.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja B*anytoju?» apie paaaulioiua ir lietuvlikuoslua 
įvykius, deda oaug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasfoake 
apie vtau£ mūsą visuomeniniu.1 bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją lattką jkyrią, kuriame taukia
me abipusią pasisakymą ir uuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM a LIETUVA- yra dlnamttka. miną Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbią bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuria kovoja ir dirba ni 
nepriklausomą Metu va.

Metini prenumerata JAV^m 88.ŪŪ 
Adresas:

7722 George Street. iJiSaKo-MontreaL ONI. Onsboe, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jtn M metą tarnauja lietuvią visuomenei Ir ttnmkė- 

jo daugiau lnup SEPTYNIS MIUONUS dolerią

gyvybės aądvamk Ir Mgaje galalpą, kuri yra 
pigi, Bsa,SUSIVIENUUCA8 aelette getas, e taikia 
patarnavimus savitarpinės pagaHme pagrindu.

8LA— jau turi daugiau, kaip Irta m
kapitalą, tad jo apdraudė tiara Ir i 
Netaria čia gali gauti įvairią klastą 
apdraudee nuo $100.60 Iki $16.000.00 

SLA—-jaunimui duoda gerą Taupom
doament laouranco, kad jaonooUe gantų pinigus 
aukštojo mokate etadtjomo te gyvenimo pradžiaL 

BLA—duoda VAIRAMS te jaumoUamo teka! pigių TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdnudoo tik $8.00 mokes
čio metamo. *

SLA—AKCIDENTAIA APDRAUDA

klibų te draugijų nariams. UI $1300.00 nkeMrato- 
Be apdraados mokestis 0&.O01 motai

SLA—kuopoo yra daugumoje Notarių kolonijų. Kralpkttfc 
» kuopą vetkljuo, te tie

Gausite

007 Weot >0tb Mroot, User York, N.Y. 10001. , u , 2928 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. Asbland Ave^ Chicago 
ir kitur.

'«wmuwuMeaN«eMMeMaaaaw«M«aseaaaMSMeaaaseaaaar«waMM»Nw»
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Vietines žinios
KOL TOKIŲ BUS, NEPRAŽŪSIME

Praeitą ketvirtadienį į i 
mūsų įstaigą atėjo pagyve-j 
nusi moteris ir paprašė pri-i 
imti $100 Lietuvių Fondui, j

Kai jai buvo išraitas kvi- • 
tas, ji paklojo dar $100 ir Į 
sako: ”Čia Laisvės Varpui.“

Parašius antrą kvitą, ta 
nuostabioji moteris išėmė iš. 
piniginės dar vieną šimtinę: 
Keleiviui.

Trys šimtinės vienu kartu 
iš paprastos darbininkės, da* 
bar jau pensininkės, kuri iš
Lietuvos buvo vokiečių iš
vežta prievartos darbams, o 
po karo pateko į JAV.

Pažymėtinas ne tik tos 
moters dosnumas, bet ir jos 
kuklumas. Ji primygtinai 
pareiškė pageidavimą, kad 
ir jos pavardė nebūtų pa
skelbta.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS.
- TaL SW 8*2888 

yra yieointeio oficiali Įst»L

KELEIVIS, SO. BOSTOR

Dosniu žemaitis | St. Janeliūnui 83 metai

Nr. 28, 1975 m. liepos 15 d.

štai kokių nepaprastų tau
tiečių dar esama!

Mes reiškiame jai nuošir
džiausią padėką.

Vitas Rasys baigė kolegiją

Tur būt. didžiausioji iš 
nereliginių švenčių šiandien 
yra universiteto baigimas. 
Tokia šventė yra brangi ne 
tik pačiam 'jaunuoliui ir jo 
tėveliams, bet ir visiems lie
tuviams, nes turime viltį, 
kad mūsų visuomenė j/adidė- 
jo dar vienu kultūringu ir 
gyvybingu nariu.

Tokią šventę švenčia inži
nieriaus Juozo ir Irenos Ra
sių šeima, kurių sūnus Vitas 
dabai* baigė Bostono kolegi
ją. gaudamas ekonomijos 
bakalauro laipsnį.

Vita< yra tikrai malonaus 
būdo jaunuolis, kuriuo tėvai 
Grali didžiuotis.

E.

Senas parvirsta ir negir-

itinius tiesiog iš Worces*
tario į Lietuvą ir kitas Rusi* 
jie valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patariau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

galima gauti įvairiau*

gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Square
Hardicare Co.
Itr'iiikii K. J. ALBKMA 
*2S EAST BBOAPWA? 
SOUTH BCSTOM, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

teajaoia llcon Dalai 
P<4>Mr«M Smboim

Stiklą* Lu
VlrMJa reikmenų*

ScIloRanya plnukariaaM 
Vteokte caUiteo teiktai

tUh
Telefoną*: AN 8-2806

flr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakurnio

(P t OI N IS 
OPT0METRJSTA8

Valandos:
nuo 9 «a( ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR«ADWAY 

South Boston, Maas

Steponas Janeliūnas Ke
leivio mašinų fondui jau se
niau yra davęs $25, o praei
tą savaitę atnešė dar $25. 
Be to, jis pratęsė savo ir se
sers prenumeratas, nepa
miršo ir Maikio su tėvu.

Nuoširdus ačiū.
St. Janeliūnas yra pensi-j 

ninkas ir sveikata negali pa-j 
sigirti: Kol buvo pajėgesnis, j 
jis plušo nevienoje organi
zacijoje. Šiandien jis jau 
nebe toks aktyvus, bet di
desnių lietuvių susibūrimų, 
koncertų nepraleidžia. 

Padėka

Netikėtai birželio 26 d. 
teko atsigulti Camey ligoni
nėje operacijos. Liepos 6 d. 
jau bųr.au saėo namuose.

Noriu padėkoti ligoninėje 
mane aplankiusiems: kle
bonui kūn. A. Baltrušūnui. 
kun. A. Janiūnui, savo žmo
nai Marijai ir vaikams, drau
gams Baikams, Studžėnam. 
J. Bogužiut, A. Andriulio- 
niui. J. Lėkiui,. M. Dapkui. 
Ačiū Minkams už linkėjimus 
per radiją, y

Visus gerbiąs
■ Jurgis Jurėnas

Pirmojo pasaulinio karo 
veteranui Steponui Janeliū
nui liepos 4 d. sukako 83 
metai. Ta proga jo žmona
Cassie surengė gražią puo
tą. kurioje dalylvavo nema
žas būrys Janeliūnų giminių 
ir draugų. Atsilankė ir šv. I
Petro lietuvių parapijos kle
boną1 kun. A. Baltrušūnas 
ii" kun. A. Janiūnas.

Prie sukaktuvininkui pa
reikštų gražių linkėjimij pri
sidedame ir mes.

Gavome knygų

Kaimynė Marija Žirolie- 
nė Keleivio knygynui pado
vanojo senų vertingų knygų.

Nuoširdus ačiū.

Nauja šimtininke

Cassie Janeliūnienė per 
Stasį Griežę-Jurgelevičių 
Lietuvių Fondui įteikė $100. 
Jos vyras Steponas jau se
niau yra įstojęs nariu į fon
dą.

C. Janeliūnienė yra pen
sininkė, Lietuvių Darbinin- 
kų d-jos veikli narė.

Pensininko aukos

Pensininkas Karolis Vasi
liauskas iš 15 Annapolis St.. 
Dorchester, Mass.. praeitą 
penktadienį užėjęs į Kelei
vio įstaigą, paliko $10 nau
joms mašinom? įsigyti ir ki
tą dešimtinę Jaunimo kon
gresui.

Ačiū K. Vasiliauskui už 
dovanas.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY ZALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Gana u
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

Savy b ė s :
urnas

Ekonomija Namams šildyti 
geriausias pirkinys

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

per liepos ir rugpiūčio mė

nesius bus uždaryta

Už ausies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ
vedžioja. | žmogaus — be ydos. | p( nirftTFl P1 « i. 1 rrl -r.

Keleivio administracijoje 
galime gauti Lietuvos ope*Peter Maksvytis

OmtaUr 
49 Chnreh Street

JK. MUtea, Maną
Atteka vteea natabyno, raum- 
to ir proiokta-imo terbos tt lan
ko ir rionjo. gyvenama namą ir 
Muilo pastato, pagal Jte< roun- 
laeimo. Senkite vteadoe iki I m-
landa vakaro

Tetefeaaet 098-8875

ll
A. J. NAMAKSY

Insurance
321 Country Club Rd. 

Novtan Coatrą Mass. 02159 
ToL 332-3645

^mm^numumu/mum*********

lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelą Kaina $8.00.

Paštu

TEL. AN b-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTR 
Valandos:

nno 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY

Sekauidleniate 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthar SL, Brockton, Maso. 02402. TsL 580-7200

UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTON, MASS.
......................................-.................“i-i-rrfffffffrnrfjjjj

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
nuooooooooneooeoeeaoooeooeoeeoeoc

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaisina, iiptidome gydytoją rs 
eeptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei nik veistą — eikit į Moterišką vaisttoą,
Sav. Emanuei L. Booengard, B. JL, Reg. Pharm.

384 W. Broaduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tetefemm AN 8-0020

yno 9 vaL ryte Iki 8 vaL v, Išskyras šventadienius tr seka. 

moonoonoonnaoooooonononooonoooooooooooooooaoonnne

South Boston Savings Bank
_ ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 Weat Broadvray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 288-2500

k«***

Pilnus įiengimus. į~kuiluut aly- 
bururrį. puirį.). 010 lilliu. 

teimo-lut.i. kontioh, n d.ubu >u-
jungti rūsy su rum/dziuis.

10 melu guiunliju.

CITCO CLIMATIC 
HEATIN& OILS

Pustuline mudernaus abta šilibnui u.niurna

FORTŪNA FUEL Co.
Alna šildomo mh-< i.iliMui

470 A4*m Street. Oaiary, Mum.
Alyvos hui nerio aptarnavimus i->ti>.v> 21 vai. per dieni

Skambinti —- Boeton: 436-1204, So. Skore: 773-4949

Trans-Adantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

rugpiūčio 20 

rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 

gruodžio 19

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

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

Skambinkite

268-4662

208fete w tepoteSlOOO

681^6^
• '*> 4

AVIMI

5.471- 5^--
Tto /ntod _ _ _ .__
cntiflosm tMott prsmsum withdrswsls en netesi 
oartifieam tente provMsd reta of tetarau on 
mithdramn is raduesd trf the peubook rsts (5%%ayesr) 
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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 825-9000

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

Nuošimčiai priakaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Aasets) yra viri 9274,000,000

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

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

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12

393 We»t Broadvray, P.O.B. 118
So. Boston, Mase. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764
Visą akyrią vedėja Aldona Adomomis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Mase. 01804 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio eina* 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir Ūtos Rusijon valdomus 
plotui! Siuntiniai sudaromi iš 
vietiaes gamybos medšiagą ap
avą maisto ir pramonės gami* 
nią Tirime vietoje įvairią via 
ttoėi gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą vteai že
momis baisomis. Be to, siunčia
me Mielą, pinigus ir galite už
sakyti Ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ton vietojo galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaiakaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines ėh pas eavo į svetine 
ar anobtiaiam apsigyvenimai.

tai ir aątiaingai. Atrilaakę įsiti- 
Ktoaita. Vedėjas A. 8ekyitoski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ 
ir lotus Rusijon

garantuotas

mintomis kainomią 
Galina užsisakyti rublių 
certifikatus, nutomobiliuą 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjai 
Atidaryta darbo

8
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu*
389 W. Broadvray 

Sa. Boston, Masą 02127 
TaL 288-00811




