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MIRĖ MUZIK AS 

Z. NOMEIKA i
I

Po ilge 3 ir sunkios l’gos 
šių metų gegužės 22 d. Ro- 
chesteiyje, N.Y., mirė mūsų 
įžvmu muzikas ir vargonų 
virtuozas Zenonas Nomeika.

Šio talentingo menininko 
ir spalvingo būdo žmogaus 
mirtis juodu šešėliu priden
gė šimtų jo draugų veidus, 
nes Zenonas Nomeika ka
daise buvo tokia pat mūsų 
menininkų gyvenimo pa- 
puoša, kaip ir rašytojas Pul
gis Andriif is. Jo muziko ta
lentas, jo ai. irai kalbamas 
tiesos žodis ir aplamai sie- 
lr> gyvy bingumas buvo tar
si ilgo pavasario šviesa ir ši
lima, žadinanti plačiai pa
siekiamą aplinką ir kūnbi-j 
nę nuotaiką. Nors jis jau ke- i 
lerius metus buvo paraly-t
Žuotas, O 18 paskutinių die-. Bostono lietuvių tautinių iokių sambūrio jaunių grupė, kuri koks Penktojoje lietuvių tautinių šokių šventėje Chicagoje. iš kairės
nų visiškai ligos priblokštas,: j dešinę sėdi: Regina Kulbytė, Dana Vaškelytė, Ramunė Kleinaitė, Dana Ivaškaitė. Michelle Errati, Kristina Mitkutė; stovi:
bet dar lamino pats žinoji-į Richardas Mileikis, Tomas Stuopis, Aleksandras Ivaška, Tadas Kalbia, Paulius Vaškelis, Paulius Stuopis, sambūrio vadovė Ona
mas, kad vėloms VIS dėlto; jva$j(jenį įr Vytautas Jurgėla. Nėra Litos Skabeikaitės ir Rasto n.» tės. Sambūris birželio 12 d. 7 vai. vak. So. Bostono Lietuvių 
dar yra mūsų tarpe. į

Z. Nomeika buvo gimęs į 
1911 m. kovo 28 d. Pėdžių) 
kaime, Kėdainių ppĮkr, K . -
mažens vargonininkavimo LB rinkimuose 
jis mokėsi pas vargonininką! 
tėvą, 1925-29 m. — Kauno i bdlsūVO 7,428

Piliečių d-jos salėje rengia vakarą, kurio pelnas skiriamas kelionei j Tautinių šokių šventę Chicagoje.
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SOVIETŲ S~GA TIESIA RANKAS 

! SIRIJĄ

Naudodamiesi Sirijos įsiskolinimu ir pablogėjusia 

ekonomine padėtimi, sovietai nori Sirijos uostuose įsitai

syti karo laivyno bazę, kokią turėjo Egipte.

konservatorijoje pas J. Nau
jai}, pianino pas prof. Lau- 
mianskienę ir B. Dvarioną, 
o aukštąjį kursą pas prof.

Seks Helsinkio 

susitarimą
JAV Lietuvių Bendruo

menės 8-sios tarybos rinki
muose balandžio 26-27 die-

JAV atstovų rūmai išrin-

Baigėsi NATO

konferencija
Norvegijos sostinėje pasi-'

Nuotrauka Jurgio Stuko

Prancūzų Giscard 

sugrįžo Paryžiun

Ružiekį. Nuo 1927 m. pra-’nomis balsavo 7,428 asme- 
dėjo viečai koncertuoti var-|nys. Tai daug mažiau, negu 
gonais ir pianinu. Gavęs. 1973 metais, kada balsavo 
Švietimo ministerijos stipen- 10,336.
diją, 1929-36 m. studijavo j ’ . .... .
vargonų muzikos meną Pa- Atstovų išnakta: Viduno
ryžiu’je pas pa žardinio garso Vakarų apygardoje — 20,
profesorių Morcel Dupre Ohio 8f New Yorko 6,
Ecole Normale du Musiųue. 
Grįžęs Lietuvon, buvo Klai

Connecticut ir New Jersey— 
po 5, Michigano ir Bo.rtono

pėdos muzikos mokyktosį“?0 w Vakarų
vargonų klasės vedėjas, o po 3 ir Floridos 2. 
1939 m. darbavosi Šiaulių
muzikos mokykloje ir vėliau 
dėstė Vilniaus konservato
rijoje.

Atostogų metu Z. Nomei
ka rengė vargonų muzikos 
koncertui' Kauno, Panevė
žio, Šiaulių ir Vilniaus baž
nyčiose. o 1944 m. pasitrau
kęs į Vokietiją, daug kon-

Kitame numeryje pateik
sime smulkesnių žinių.

Susidomėjo mokinių 

vežiojimu
Generalinis prokuroras

ceitų yra surengęs tenykštė-, prezidentas Fordas
še lietuvių kolonijose ir taip' 9V^I75.° galimybę prašyti 
pat prancūzų ir amerikiečių aukščiau iąjį teismą peržiū-
okupacinei kariuomenei bei 
jos vadovybei. Kurį laiką 
gyvendamas Ravensburge,

rėti priverstino mokinių ve
žiojimo sprendimą.

. . . .. , , . . .. . ... . , . Prancūzijos prezidentasko 15 asmenų komisiją, ku-| baigė Šiaure- Atlanto vals- Valerv Giftard d-Estaing. 
n seks. kad Helsinkio susi-i tybių (Nato) sąjungos uz-, it' savajtę ,ank is ją

3S5

Pastai uoju metu vis la
biau ry! kėja Sovietų Sąjun
gos ne tik ideologinės, bet 
ir karinės ekspansijos pa
dangos. Sovietų pėdas ma

tome Afrikos Angoloje, So- 
malijoje, Libijoje ir kituose 
to rajono kraštuose, kur tik 
vakariečiai neparodo pa
kankamos iniciatyvos pasto
ti komunistams kelią. Gal 
t’’< vienintelis toje srityje 
JAV laimėjimas buvo Egip
to išmanevravimas iš sovie
tų įtakos sfero ', ir buvo 
trumpa proga pasidžiaugti, 
kai prez. Sadatas nutraukė 
draugiškumo su Sovietų Są
junga sutartį ir išvijo sovie
tų laik yną iš Egipto uostų.

Deja, fvyti iš Egipto, so
vietai pastaruoju metu jau 
tiesia nagus į kaimyninę Si
riją, kuri jiems yra taip pat 
gerokai prasiskolinusi už 
ginklus Izraelio karo metu 
ir vėliau. Dabar jie spaudžia 
Siriją, kad ji leistu kuo pla
čiau iai naudotis karo lai 
vams savo uostais Latakia ir

000.
Jei tas komitetas nuošir

džiai dirbs, tai susitarimo 
laužymo duomenų tikrai ne
pritruks, nes Sovietų Sąjun
ga jau dabar tuo- Helsinkio 
nutarimus yra šimtą kartų 
sulaužiusi.

Tam komitetui ir lietuviai 
turėtų teikti medžiagos. Pa
vyzdžiui, galima skųstis, 
kad sovietai neleidžia išvyk- 
i Vakarus Tomo Venclovos, 
Jurgutienės. kad neįsilei
džia spaudos, nevykdo ”ide
jomis pasikeitimo“ principo.

Vokiečiai suėmė 

komunistų šnipę
Vakarų Vokietijos polici

ja gegužės 17 d. suėmė bu
vusią žymaus V. Vokietijos

ir JAV valst. sekr. Kissin- /į.,blausias tikslas buvo atnau
jinti JAV-Prancūzijos drau- 

Konferencijos svarstyto} gystę. kuri dažnokai vis at
metu išryškėjo faktas, kad šąla.
Sovietų Sąjungos spartus; JAy jfe b atskrid
karo pajevų diomimas u- į g.-įjįjausiu lėktuvu 
daro pavojų politiniam JAy^ bu.
s ugiui. i vo nemažai ginčų.

Ir Kissingeris ten kalbėjo Dėl jo didelio triukšmo ne 
apie sovietų ideologinę ag-j visi JAV aerodromai ,-utin- 
resij^ ir galimą pavojų tuo|ka tą lėktuvą įsileisti, 
atveju, kai didėjanti sovieti-i
nė galybė susidurs su pasi-Į
priešinimu. Todėl tokia pa-j » 1/
dėtis verčia Nato sakingą!” * atlKOnOS

gėris.

sąjungą: 
stiprinti savo apsiginklavi-i 
mą. išsigando

Piratai susprogdino ju^vali^S’Rom^ 

lėktuvą
i įspėjo Italijos katalikus ne- 
į balsuoti už komunistu-, nes 
j balsavusieji gali būti eksko- 
. munikuoti.

------------- ------------- o_, Bostono pavyzdys parodė, ... A .. ..... . ,
o vėliau Hanau, gerai mokė-: kad tuo būdu stengiantis pa- Q1Plamato ir knxscicnių de 
damas prancūzų ir anglų naikinti segregaciją užsi-Į mo^ratų, partijos, aktyvaus

nario dr. Heinricho Boexo 
sekretorę, 36 m. amžiaus. 
Helgę Berger, kuri jau 10 
metų šnipinėjusi Rytų Vo
kietijos naudai.

Helge Berger diplomato
------------  -----------, ------ seseų Janiną Armo-nienę, ūmioje ar;uvcje
ninku išpopuliarinimo kita- kurioms reiškiame gilią už- ta,T 1966 ir 19/0 lr nu_° 

1971 m. turėjo sekretores 
j uą. darbą Vakarų Vokietijos už-

. šia liūdna proga ypač ten- ienio reikalų ministerijoje, 
atkreipti dėmesį į velio-j Manoma, kad šis šnipinė

jimo skandalas sukels ne
mažesni triukšmą, kaip ir 
kanclerio Brandto laikais, 
kai buvo suimtas rusu šni 
pas, iškilęs į kanclerio sek
retorius.

kalbas, velionis turėjo drau- į traukiama kita blogybė — 
giškų ryšių su aliantų karo,padidinama rasinė 
pajėgų atstovais bei jų kui- kanta. 
tūros darbuotojais ir, orga
nizuodamas koncertus, daug 
prisidėjo prie lietuvių muzi
kes meno ir lietuvių meni

neapy-

taučių tarpe.
Atvykęs į JAV ir vaigoni-

jis dar surengė vargonų mu- nio žmoną Janiną Nomei„ 
zikos koncertus Montrealy, ](jenę ųuri savo suparaly- 
ten pat Rochestery, Chica- vyrą tai]) nuoširdžiai 
goję ir kt. Į jr pasiaukojančiai globojo.

Velionis paliko žmoną kad gali būti tauriausiųjų 
Janiną, dukterį Kristiną ir musų moterų pavyzdžiu.

provokacija
Sovietai platina jų sukur

tą laišką, iš kurio turėtu aiš
kėti, kad 1952 m. Solženi
cinas buvęs sovietų slapto
sios policijos informatorius. 
Solženicinas paskelbė, kad 
tai .yra grynas šmeižtas.

Visi žinc. kad sovietai yra 
geriausi tokių provokacijų 
ir falsifikatų meistrai.

Tartus. Mat, Sirija jau nuo 
seniau yra So.ietų Sąjungai 
daug draugiškesnė, negu 
Egiptas ar kiti arabų kraš
tai, žinoma, bent oficialiai, 
nes aplamai religingiems 
musulmonams antireliginis 
komunizmas patogiai nesi
glaudžia prie širdies.

Be to, šiuo metu Sirija di
de nic atsparumo sovietams 
ir negalėtų rodyti. Ji Sovietų 
Sąjungai skolinga apie 400 
milionų dolerių už lėktuvus, 
tankus, priešlėktuvines ra
ketas ir kitą karo medžiagą, 
kurią gavo nuo 1973 metų 
karo su Izraeliu. Jos finansi
niai rėmėjai Saudi Arabija 
ir Kuvvait gerokai prigniau
žė savo piniginę, santykiai 
su kaimyniniu Iraku pablo
gėjo, o įsipainiojimas į Le- 
banono vidaus kara atsieina 
apie $700.000 kasdien. Ne
užmirštini ir Sirijos vidaus 
neramumai, keliami vi okių 
partizaninių sąjūdžiu, sie
kiančių nuversti dabartinę 
vaMžia. Tuos sąjūdžius stip
rina savo slapta pinigine ir 
Tzrae’is. norėdamas susilp
ninti atkaklų savo priešą.

Taigi, sovietams pasitai
kė eera proga viena ranka 
Siriją paspau ti dėl neišmo
kėtų skolų, o kita ranka šį 
tą pasiūlyti.

Kadangi Sirijos uostai yra 
prigrūsti užsienio prekybi
nių laivu, tai sovietai siūlo 
savo lėšomis tų uostų įren
gimus piap’ėsti ir patobu
linti, kad jie tiktu ir karo 
laivyno bazei, kaip tai jie 
yra padarę Liibijojos uoste 
Tcbruke. Su tekiais pa iū- 
lymais dar neseniai Sirijoje 
’arkėsi sovietu ekonominių 
reikalu komiteto pirminin
kas Skačkovas ir kiti "spe
cialistai“.

Vakarų spauda spėja, kad 
Sirija šiuo metu susižavės 
Sovietų Sąjungos gundy
mais, je’TU sovietų ištie tos 
rankos JAV nenubaidvs pi
nigais ar Izraelis kokiomis 
nuolaidomis.

/Za/# generolas — 

komunistų atstovas
Į Italijos senatą birželio 

20-21 dienomis kandidatuo
ja kaiip nepriklausomas ko
munistas generolas Pasti, 
1966-1968 m. buvęs NATO 
sąjungos vyr. karo vado pa
vaduotojas.suvažia. imas,

Gen. Pasti sako, kad u 
komunistų partija jis susiri
šęs tada. kai išėjęs atsargon.

šeši oro piratai buvo pa 
grobę Filipinų lėktuvą, rei-: 
kalavo 8375.000 ir nuskrai-j Kadangi 
dyti jucs į Artimuosius Ry- Pnes J°M nutarimą daryda- 
tus. Filipinų valdžiai nesu-,1”^8 J^uvo pasiuntęs kardi- 
tikus piratų reikalavimo pa-!no Pas popiežių, tai
tenkini, jie aerodrome su- manoma, kad minėtoms su
sprogdino lėktuvą, kuriame važ,avimo nutanmui buvo
buvo 89 keleiviai. .gautas popiežiaus sutikimas Saudi Arabija

Per su įsaudymą ir spro- nutarimą buvo paskelbęs 
girną žuvo 3 piratai ir 10 ke- 1040 m v 
leivių. o 20 yra sužeistų. $4.
milionų vertės lėktuvas vi-’ Ar tas įspėjimas šį kartą 
siškai sunaikintos. | sulaikys katalikus nuo bal-

'savimo už komunistus, pa-
--------------------------- , matysime po rinkimų. Iki

Išiol nemažai Italijos katali
ku savo balsus atiduodavo

įspėja

Baisus taifūnas, kurio vė
jas pūtė beveik 200 mylių komunistams, gal protes- 
per valandą greičiu, nusiau- tucdami dėl bloeo krikščio- 
fcė Guamo salą, kurioje yra nių demokkratų šeimininka- 
JAV karo bazė. į vimo.

Saudi Arabijos karalius 
Chalid New York Times ko-; 
respondentui pareiškė, kadi 
pramoninės a alstybės turi į-1 
vesti pastovias kainas išve
žamoms prekėms. Tuo atve-’ 
ju Saudi Arabija ir kitos* 
naftą eksportuojančios vals-, 
tvbės nekeltų ir naftos kai
nos.

Henry Kissingeris— 

"karo nusikaltėlis“
Tokiais šūkiais Kissingerį 

pasitiko kairieji demonst
rantai Stockholme, kai jis 
ten aH vko po N ATO sąjun
gos valstybių užsienio reika
lų mini trų konferencijos 
N01 vegijos sostinėje.
Į Stockhc-lmą jį pakvietė 

Švedijos premjeras Palme, 
norėdamas užmegzti su.JAV 
draugiškesnius ryšius, kurie 
buvo atšalę dėl to, kad Šve
dija buvo priešinga JAV įsi
kišimui į Vietnamo karą.
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KAI „TĖVIŠKĖ” KVIEČIA LIETUVA PASAULIO 
SPAUDOJE

Na, sakykime, šis tas nauja ir okup. Lietuvos padan-' Ti . „„
gėje. Va, Lietuvos kultūrinių lysių su I-eivija komitetas' Įta ų alba biuletenis E ta- 
perotganizuotas į "Tėviškės“ draugiją. Jos tarybą dabar* 096 m‘ aguoja pre.

GARBĖS ŽYMENIS BOSTONO 

LIETUVIAMS
VYT. SIRVYDAS

I V. Mincevičius Romoje. Šissudaro net 46 įvairių profesijų ir nuopelnų asmenys — j numeris vi as skirtas lietu- Algirdo Budreckio straipsnis "Bostpno lietuvių perio- 
nuo bedievio Justo Paleckio ligi Vilniaus arkivyskupijos! vog Katalikų Bažnyčios dika“ balandžio 13 d. "Keleivyje“ šios Kolonijos Jietu- 
.aldytojo Česlovo Krivaičio. Taigi kiekvienam išeiviui • Kronikai (nr. 20) Turiny: viams suteikia tei ėtą pagrindą pasididžiuoti. Jiems tin-
yra platus patronų pasirinkimas.

Ir dar vienas patogumas: kadangi minėtas komitetas 
dabar jau vadinsis "draugija“, tai atrodys lyg ir privati 
įstaiga, mažiau gąsdins turistus, kurių nuotaiką vds tem
dydavo palyginimas, kad KGB irgi yra komitetas.

"Grmtasi.; Kraštas“ dabar jau taip pat "draugijos“, 
o ne "komiteto“ laikraštis.

Bet mus ypač paguodžia faktas, kad vietoje ano ko
miteto pirmininko pėstininkų generolo Vlado Kalvelio 
draugijos pirmininku bus artilerijos generolas Pranas į 

. Petronis...
Neabejotina, kad "Tėviškės“ draugija yra skirta ”re- 

akcingajai išeivijai“ patarnauti, nes "pažangieji“ ir be 
generolų vadovavimo žengia tinkamu keliu.

Aišku, komiteto pei krikštijimo konferencijoje buvo 
pasakyta ir atitinkamų kalbų, taip kurių pranešimą apie 
nuveiktą veiklą padarė generolas Vladas Kalvelis. O ‘jo 
kalba tikrai buvo tokia, kokio.? buižuazinei išeivijai ir rei-

Mindaugas Tamonis, KGB ka dr. Jono Šliūpo mintis, pareiM ta penkiems tūkstan- 
auka; Vysk. J. Steponavi- čiams čikagiškių, atėjusių paminėti SLA 25-tojo jubilie- 
čiaus laiškas; Naujas samiz- jinio seimo Chieagoje 1910 metais: "Nors Lietuvos lietu- 
datas Aifra; Gelbėkime viai mus pašiepia, mes Amerikoje gyvename ne be naudos 
Lietuvos gamtą; Šiaulių sto- taip sau, taip ir broliams tėvynėje“.
ties autobusų šoferių strei- Laikraščių leidimu Bostono lietuviai tikrai gyveno 
ka?; S. Kovalevo byla; Stu- ne naudog ne tik :au, bet ir kitoms kolonijoms. Kuri 
dentu nutautinimas; Sovie- kkakoiOnija gali pakartoti Budreckio pareiškimą: "Teko 
ų moky a» įocezijų zi- duomenų ir nustatyti faktą, kad Bostone
1103 11 * ' pasirodė bent 28 periodiniai leidiniai“? Bostonas savo

metu buvo laikomas Amerikos intelektualiniu centru. 
News Digest — Intema- Atrodo, to centro šviesa neaplenkė ir Bostono lietuvių.' 

Jonai nr. 4 1975 m. Lei- Budreckis sako: "1893 m. Bostone išėjo pirmasis
f Bostono lietuvių laikraljtį? "Bostono Lietuviszkasis Laik-
535. Parramatta, NSW 2150 rasztls“ Del 8,08 dato9’ teciau’ keblurm**
Austialia. Turiny tarp kilt- 1893 metus skelbė Jr. Jonas (kun. Jona3 Žilinskas- 
ko: Lietuvos Katalikų Baž- Žilius) savo 1900 metais "Vienybės Lietuvninkų“ išspaus- 
nyčios Kronikos nr 16; Šam- dintoje knygelėje "Suskaita arba Stati tika visų lietuvisz- 
panas Brandtui — nagrinė- kų knygų, atspaustų Amerikoj nuo pradžios lietuviszko-

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITI$

JUODA, BALTA, PILKA, ŽALIA

Praėjusią savaitę šioje jam. tai tik po savo asmeni- 
vietoje komentavome Jur- nio gyvenimo našta, o ne iš 
gio Gliaudos išsišokimą mus be perstojo sekančio, 
prieC Justiną Marcinkevičių, nuo lopšio iki grabo lentos 
Stebėjomės, kad pirmasis subtiliai terorizuojančio ”di- 
nerado antrajam prikisti džiojo brolio“ veriančio 
nieko blogesnio, kaip tik žvilgsnio ir slogaus šešėlio 
nelabai patrauklų vysk. Ma- baimės.
salskio nuvaizdavimą. Ste- Tos baimės arčiau nepa- 

, žinu?, su ja žeidžiančioj ar-bėjomės dėl to, kad, Masals-
kj Bkėl,.; i "ne^v"enarm^u'’mė-
rankumo veAejus pnes len- ^ ^šimtmečių de&itme- 
kas. . Gliaudą kažkaip visai ^jajg galima ir vi-ai nraras- 
pamirso aplinkybę, jog tuo'tj galią jautl.iai jsi;aiįdaoti> 
paou Masalskis canenes kajp ma^a laimėjimų ir di- 
Kotrynos ir jos aukštųjų ka- dedų pagundų kasdienybėje 
niunkų leidosi naudojamas nubanguoja tenykščio rašy- 
traritiu Lietuvos va^*es tojo ;giai
nuSavmuii nuo žemėlapio. į davjm0 įsijautimo galiabat- 

Todėl ir tarėme, kad Ma- šviežinti mums taip palai- 
saLkis yra gana simpatinga mingai praverčia tokių, kain 
figūra..., žvelgiant iš Jurai’ai. autentiškieji liudi- 
rusų imperialisti-ijimai.
niošovinizmopozi-Į
c i j ų (nežiūrjnt. ar tasai: Jų babo Įdėmiai isiklau- 
šovinizmas manifestuojasi sius, ryškėja, kad tikrovei 
"humanistinio“ ir "moksli-' neiautrūs vra ir kai kurie

JAV klaidingos politikos ^uMim kartu su lall^a^ai- di’deH škai'au '’^'stono nio“ m."'>cs!zn«> * leninizmo mū u refleksais tapusiai isi- 
apžvalga; Solženicinas iš- *iv’" t 'u t t * • *u* • • 1Ū00 . Idangstimi, ar ne). Bet tuo ■ tikinimai. Pvz.. iukdardaž-

generoliškai kalbant ir galima "suminkštinti“ reakcionie-; -‘eha Juksten Vakarų Igno- tais metais ėiusius* „Vienybė Lietuv-,paC U ? m.e 319 ka J131 .e .an?e linke galvoti,
rius ir n.-isi« komnaktinp mase parvesti i tėviške ’ 1 anci^ ~ L- J- Zink’ Twon- ®' „T . . „į mWns lletuviam8’ P™' kad. iei I letuvos kūrėjas ne
rius n msu* kompaktine mase parvesti 1 tėviškę. RJanad.a; Uetuvo6 pože. ninku", "Saulę“, "Apevietą“, "Garsą“, "Lietuwą“, "Bos- sia šio rusiškojo sėdi kalėjime ar beprotna-

Deja, vis dėlto me- dar norėtume kai kurių mažų pa-' mio deklaracija; Brežnevas tonoLdetuvisadcąjį Laikrasztį“ ir "New Yorko Lietuviszką /imperialistiniošqvinizmo (ir mvie už grotu, tai jis — to- 
aiškinimų. Pavyzdžiui, gen. V. Karvelis, mus kviesdamas keliauja kaip caras ir kt. Gazietą“. Šitą Jr. Jono datą pasiėmiau ir aš, rašydamas tik antroje vietoje lenkų), taliai ir nuožmiai parsida- 
apsilankyti. tarp kitko sako: ! ! kun. J. Žetono biografl jėlę . 1940 metų knygoje "J. O. engiamiems, Masalskis —! ves bolševikinei sistemai. Ši-

Italų kalba leidžiamas S"?**“ ■n «SJ”P a,\\" S?*™ ga'vodami. mes užmnė-
biuletenis Elta-Press nr. 2. Tačiau prof. Vaclovas BiržL-ka, Kaune leistosios Lie- ’-eikalauti,. kalP Gliaudą Js tame tuos, kurie sėdi ant 
Turiny: LiKB Kronikos nr. tuvišktosios Enciklopedijos vyriausias redaktorius ir Marcinkevičiaus, ir netgi arba arti briaunos, 

Na, dėl pasidalijimo "džiaugsmais ir laimėjimais“ 59. j^ur tppo netUvių laiš- kruopštus mūsų bibliografas, ketvirtame tome, išėjusiame ar lietuviško anti9ovietinio kurie dar nesusmiaužtičekis- 
mes neabejojame, nes tuo "komunistiniu optimizmu“ jau .kai Sacharovui; T. Vencio- 1936 metais, straipsnyje apie Bostoną rašė: "1895 metais Pątnotizmo vardu, kad šito- io kumšty ir kurie tuo pačiu
seniai dalijasi su mumis visa sovietinė spauda ir patsai V. Vos prašymas leisti jam iš- čia kun. J. Žebrys redagavo Bostono Lietuviškų LaikraT;- SL'TiSZ.'fiS d3-- n-elaT1^ Sa-°
Karvelis. Bet kaip bus su ta "patirtimi“? O kmgi pa ida- važiuoti iš Lietuvos ir kt.; tį“. iltiniu nurodo Jr Jono “Suskaitą“, bet nlra pasta- Wu „FS b T,,^^
lijimas nepasisekimais, Įgyventomis Sibiro kančiomis,. Valst departamento raštas. bos dėl datoą. ma simpatingai, yra, mūsų dail. Vladislovas žilius,' ir
kalėjimo įspūdžiais, moralinio teroro atsiminimais, ido- Vasano 16 proga Lietuvos Iš Uetuvos 1944 metais pasitraukęs ir 1950 metais nuomone, p a t r a k ė 1 i š- 'ra’ytoiaš Tomas Venclova
miais cenzūros siautėjimo faktais, rusinimo akcijo? ap- at toyui J. Rajeckui; Nacio- apsigyvenęs Amerikoje, prof. Vaclovas Biržiška nuo 1951. k a . Įprieš šabo atvira ir viešą
raiškomis, religinio persekiojimo- įvykiais? Ar apie tokius nalmio Liaudies Fronto de- m iapkričįo iki 1953 m ko|vo buvo patarėja? Amerikos’ . , , f lūži nuo santvarkos šitokių
dalykus dar vis bus negalima su savo tautiečiais garsiai gracija; Uetuvą Uip o- Kongreso knygynui Wa8hingtone ir žia kruopščiai sudarS . tema būtume jr. kūrž jn. kuHe dar ateityje
Karnai^IZ^aUS S3™“’*’31'0 St. Lnzoraičio raštas Jungt'. t <“

Be to. gen. V. Kalvelis mums prideda dar ir tokią 
raminančią pastabą:

» •

t # jauni jo artimi santykiai su sios Amerikon emigracijos iki 1900 metų“. Knygelė buvo 
kia. Net graudinanti. Apie komunizmo pranašumą prieš , Brežnevu; JAV tragiškos iškištą Lifttiwfy Parodos Paryžiuje Fnndn, norint parodyti 
kapitalizmą, apie sovietų "taikos politiką“, apie "gi iau-1 k laidos — žinomo Rrazili- pa8auKui, kad. nežiūrint caro valdžios draudimo spaus- 
namas politikieriukos reakcingosios išeivijos dalies už--jos prof. Eugenijaus Gudino dinti knygas lotynų alfabetu, Amerikos lietuviai jų iš- 
tvaras“, apie "nacionalistų melo mitą“, apie "parsidavimą
imperializmui“ ir dar— Brežnevo citata. Tikrai, tik šitaip

"Tarybiniai žmonės visada pasiiyžę -pasidalyti savo 
dži-aug.mais, laimėjimais, patirtimi“.

nr.

vių knygos 1875-1904“ Lietuvių Bendruomenės Chicagos 5 mės susikūrimo galimybių 1 įyne’ ne,škentę laisvės trū- 
« apygardos 1957 m. leidiniui "Kovos dėl savosios spau- pertekliuje, galima ramia kyTno. patys pasiprasys lei- 

x. ikainOia-! sąžine retkarčiais ir pakvai- i d.lm? i-^smioti "supuvu-
!sin kapitalistinin pa-aulin“,

......... JLietuvoie vra tiksliai neži-
Jei, sakysim, du išeivijos ponias, bot spėiamai nema- 

ra ytojai, kiekvienas įslei- skaičius. O siu kūrėiu

"Mūsu ideologiniai priešai neretai socialistines vals- į
tybės mėgina kaltinti uždarumu. Tačiau jie taiko ne į tas Mgest te<( §. medžiaga jej kas išs ausdintų> batų nejkainoja. į sąžir
du™. Kas atema su dora.sketm.mar , tam musų durys ir mos vertės šaltinis Amerikos lietuvių istorijai. Jis būtų «<>«•
sndys visada atviros. Mes netunme ko bijoti. , nužudęs lietuvį poetą moks- buvęs laibai tinkamas išleisti 1969 metais, kada suėjo šim-

Žiūrėkite! O mes iki šiol manėme, kad tos durys vis į lininką — Mindaugo- Tarno- tas metų nuo pirmojo laivo su septyniais ateiviais iš Lie- 
dėlto uždaryto
negali prasiveižti

>s, nes pro jas net Tomas Venclova iki šiol! nio byla; Lietuvių kreipimą- tuvos, keturiais katalikais, ir trimis protestantais, atvyki-idęs po antologfją, imtų tarp jio^iojinė kūryba — už šir-
įžti į Vakarus, ir kad daugelio tautiečių ir' .ris į Vakarų ir sovietų inte- mo Amerikon. Jis labai tiktų išleisti ir Amerikos 200 me- |say^ ginčyti?, katro antol<> Į djes tveriantis liudijimas, 

u x ________ ___________11o.V+uahic U nmll n fl-oco ka: 1 „„a...j ' * triiryip mažiau OTafnmann ir i—•_ ____ ________* »______ ’lupo? užčiauptos, idant toji širdis per garsiai neatsivertų. ’ lektualus H. Bali, G. Grass, tų sukakčiai. Bet tie, kurię turi lėšų. gal neturi pakanka- 
Teisybė, V. Kalvelis gal nieko ir nebijo, nes generolui, bi- ' L. Koloikowski, E. Ionescu, itad ipagarbos* seniesiems Amerikos lietuviams?

1 A. Siniavskij. A. Solženit- šioje "Medžiagoje“ prof. Vaclovas Biržiška "Bosto- 
sin, ir A. Sacharov; Tomo no Lietuvišką Laikraštį“ įrikiuoja i 1895 metus ir sako: 
Venclovos parelkimas ir ”Bostono Lietuvi zkas Laikrasztis. Nr. 1 (1 d. lapkr.)— 
prašymas leisti jam emig- Nr ? (27 d. gruodžio), 1895 m., Boston, Mass. Leidėjai:

i M. Morkūnas ir A. Zdanavičius. Redaktorius kun. J. žeb- 
I rys. Norkūnui pranykus, Zdanavičius pardavė kunigui 

Italų kalba laikraštis Se- žebriui. Bendradarbiavo kun. A. Burba“, 
eolo d įtaka, Romoj, iš- Tačiau Lietuvių Enciklopedijos tomas trečias, kuris 
spausdino 1*^)M straipsni, j;gjo 2954 metais ir kurio vyriausias redaktorių? buvo 
pava Į’tą . pa tume prof. Vaclovas Biržiška, kiek kitaip rašo:

"Bostono Lietuviszkas Laikrasztis ėjo 1895 nuo lap- 
mo KGB persekiojimu, a- knci° 1 “81 gruodžio 27 d. Is viso teišleista 7 numeriai,
ręstų, psichiatrinės ligoninės,Sudar* hen^ę. laikraštį pradėjo leisti M. Norkūnas 
ir pagaliau žuvimo istorija. 191 Zdanavičium, redaktoriumi pasikvietę kun. J. Žeb-
Žinios gautos iš Elta-Press. i H- kuns vienas virus numerius ir priral ydavo. Zdanavi

čiui su skaitytojų adresais iš Bostono dingus (prenumera
torių tebuvo 108), Norkūnas, sukvietęs pajininkus, spaus
tuvę pardavė kun. —. Žebriui, o šis ją iškėlė i Waterbury, 
Conn., ir ten nuo 1896 m. vasario 27 d. pradėjo leisti 
'Rytą“. (Argi niekur nebėra to pirmojo Bostono lietuvių 
laikraščio nė vieno pirmųjų numerių ir neatsiras JAV lie
tuvių spaudos istorija susidomėjusio asmens, kuris išaiš
kintų tikrąją to laikraščio pasirodymo datą? Kel. red.)

joti lyg ir netiktų, bet mums vaidenasi, kad jo atstovauja 
ma ideologija ir sistema vis dėlto bijo. Bijo lai»vo žodžio, 
laisvo idėjomis pasikeitimo, laisvos meninės kūrybos, Va
karuose spausdintas knygos, bijo net ir mūsų laikraččio, 
kurio pro "atviras duris“ neįleidžia Lietuvos žmonėms 
pasiskaityti, nor- mes tikrai turime generolo kalboje mi
nėtų dorų ketinimų.

Tad reikia pripažinti, kad iki šiol tas vadinamasis 
"kultūrinis bendravimas su kraštu“ yra gerokai vienaša
liškas. šitame kultūriniame "biznyje“ mūsų tarybininkai 
mums tesiūlo tik sako prekę, nieko nenorėdami imti iš 
išeivijos. Nei muzikos, nei literatūros kūrinių, nei mokslo 
veikalų, kurie bent per nago juodymą nenutinka su tarybi
niu koranu. Gal tik dailę, kuri nepral'neka žodžiais.

Ir minėtoje "Tėviškės“ draugijos konferencijoje ori
ginalesnė gal tik rašytojo Juozo Baltušio mintis, mesta 
išeivijos kryptimi:

"Reikėtų su jais kartais ir padiskutuoti. Teisybė mū
sų pusėje, kodėl jos nepaaiškinti“.

Jeigu gen. V. Karvelis sako, kad "mes neturime ko 
bijoti“, o J. Baltušis tiki, kad "teisybė mūsų pusėje“, tai 
išeivijai, jokio totalitarinio režimo už liežuvio nepažabo
tai ir prievarta primestų dogmų neaptemdytai, visiškai 
nėra ko bijoti. Belieka tik tokiom laisvom di.-kusijom ar 
"pasiaiškinimam" nors ir "Gimtajame Krašte“ paskirti 
puslapį, kur abi pusės galėtų pasisakyti. Deja, to, tur būt, 
niekada nebus, nes, matyt, redaktoriui "yra ko bijoti“...

ruoti iš Lietuvos.
» • •

Lugano italų laikraštis 
Giomale del Popolo 1976 m. 
vasario 3 d. laidoje išspaus
dino ilgą Milan Boefrm 
straipsnį apie Nijolę Sadū- 
naitę.

« • •

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2834 W. 89tl> St)

Sovietų pogrindyje rusų 
kalba leidžiama samizdat 
Bėgamųjų (vykių Kronika 
įsidėjo ištisai Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kroniką nr. 
20. (E)

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

šiemet sueis 35 metai nuo 
didžiųjų trėmimų, kada o- 
kupantai bolševikai 1941 m.

(Pabaiga kitame numeryje)

birželio 14-15 dienom aeš- 
tavę 34,260 Lietuvos žmo
nių išvežė į Sibirą ir kitų 
vietų darbo vergų stovyklas. 
Amerikas Lietuvių Taryba 
paruošė anglų kalba tekstą 
spaudai ir radijo stotims a- 
pie tuos įvykius atitinkamą 
tekstą. Jis išsiuntinėtas Al-Į

tos skyriam? ir radijo sto
tims. Jei kas kitas galėtų tą 
informaciją panaudoti ame
rikiečių sluoksniuose, teks
tą galėtų gauti Altos centre, 
2606 W. 63 St., Chicago, 
III. 60629.

ALT Inf.

gijoje mazmu grafomanų ir, kain spaudžiamas žmoeus- 
virselis gražesnis, į 3yeijkūrėia’. remdamaris stebė- 
katą. Mums neskauda, kai. įjnajs an«ukrnmo ir dvasios 
vienas laisvas rašytojas tren- ut.k|;3;,. bent len
kia ausin antrajam, nes zi- Ham 1,ik„i bikc<ū siaurnčm 
nome, kad antrasis gali ly-. penteHo virš renresiios ir 
giai tuo pačiu at-idėkoti pir- degradacijos bedusmiu. ’ 
majam be pavojaus būti pa-1 ... ...
tupdytam į kalėjimą ar be-’ ^19° neįvertinus ir ne- 
protnamį. Jei mes ko dusau- PUPraius» taip kartais ir atsi

tinka, kad į Lietuvos ra?y-
—. , ..... toją einame su nerimtomis

pretenzijomis, užkraudami
ATSIUNTĖ PAMINĖTI iam ir nuo visai berei- 

kalineą naštą. Blogiausia, 
Roma* Kalanta, Gyvieji (kad, būdami akli įvairių jo 

Degliai Nemuno slėnyje, —į laikysenos galimybių at’pal- 
--- -- - -'viams bei niuansams, mesparašė Vyt. Alantas, gausiai... . . , 1 . «nebepaje^iame skirti uz sa-iliustruota. 114 psl., kaina-r,, tt.,5 , , vo zmcnrskumą kovojančių

$3.00. Išleido Vilties leidyk-į nuo ^jkru ir nuoširdžiai atsi- 
la, 6116 St. Glair Avė., Cle-1 davusiujų "oadlecn“. Bet 
veland. Ohio 44103. ! apie tai — kitą sykį.

POEMS WANTED

The MASSACHUSETTS SOCIETY OF POETS w com- 
piUing a book of poema. If yon ha ve written a poem 
and woaM likę onr adection to eonaider it for puMi- 
cation, send your poem and n aelf-addressed stamped 

envelope to: 1

MASSACHUSETTS SOCIETY OF POETS 
230 Congreaa St„ Saite 206 
Boaton, Manaachnaetts 02110



Puslapis trečias

Į Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalimis Lietuvos!

| Kaimo kultūros židinyje 
Įdirbęs vienas darbuotojas,
Į kuris per gėrimą retai baltą 
i dieną matydavo. Bet... kolū- 
:kietis sako: į kultūros reika
lus verčiau nesikišti, kitaip 
'gali atsitikti panašiai, kaip

n -« r . - tiems anketos autoriams...

KOLŪKIETIS DIRBA DVIEM PAMAINOM Todėl kolūkietis atidirba
i "viena pamainą“ kolūkyje.

Kai Sov. Sąjungos miešti’ galo tiko prie jaukaus, lyriš- atlieka savo prievolę, ir griž- 
gyventojai vis dar turi stove- ko Dzūkijos peizažo, o ir ta namo dirbti "antrą pamal
ti eilėje prie maisto krautu- kriaušės vaisiai, atėjus laikui, ną“, iš kurios jis gyvena.
vių ir kai ta komunistinė skanūs bei naudingi sveika-Į 
valstybė yra priversta įvežti' tai — kokia iš jų gira išeina! ; 
stambius kiekius kviečiu iš i Ši medi žmonės mylėjo ir 
kapitalistinės Amerikos, daž-• gerbė. Tačiau, tolyn labyn 
nam žmogui kyla klausimas.

J. R.

viskam keičiantis, jis išnyko, 
nors galėtų sau augti. Juk į

"Tarybinė Moteris* 

butus
apie

kodėl? Kodėl kraštas, vienu 
metu vadintas Europos aruo
du, dabar nepajėgia išmai
tinti savo gyventoju? KaJ.p tą'tik groži ir naudą neštų. Tad *"/ ^Komun3Štiškai“”stato- 

a rašytojai? i geras žodis žemaičiams, iš- mug butus:
. . | saugojusiems savo ąžuolus,

ra<’-J jr klausimas kitiems: ar ne-i ’^a ir butai! Fadaro ko- 
kilęs iš miesto, bet buvęs ^-Į derčtu gražinti i mūsų laukus korius kaip žvėrims nar- 
tremtas į kaimą, o dabar at-i. ‘ v-:-.,*-? “ ‘vus. nėra kur apsisukti...

i Mu ų dienų architektūra. 
Eini tolyn ir matai... že-j atseit, modemiška, prieša- 

mėn sulindę pamatų akme- • kine...“

kiek yra visokių pakriaušių, 
kur jis niekam nekliudytų. "Tarybinė Moteris“ š. m. 

nr. 3 štai kaip atsiliepia a-

klausimą išaiškina
Rusų disidentas 

m 
I

sidūręs D. Britanijoje, pasa
koja, kad gyvenimas kaime 
paskirose Sov. Sąjungos res
publikose yra labai skirtin- i nys... viskas rodo, kad čia gy- 
gas. Gyventojų kultūrinis ly-J venta žmonių. Suspaudė širdį 
gis, istorinės tradicijos, neat- J ne tik lietuviui. Rašytojas A. 
sižvelgiant į dabartinę san-, Tvardovskis taip pat stovėjo 
tvarką, veikia žmogaus nuo-'prie gimtosios trobos pelenų 
taiką ir atsiliepia jo darbe. ‘ ir nieko ten nepažino — vis- 
Sov. Sąjungos pakraščių res- ’ kas buvo apaugę kažkokia 
publikų kaimo gyventojuose neregėta aukšta laukine žole

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 21, 1976 m. gegužės 26

Bostono lietuviu tautinių šokių sambūris šoka “Rezginėlę“ 
menį. Birželio 5 d. jie sukurs lietuviškos šeimos židinį.

Vidu rv je Birutė Račkauskaitė ir Marius žiaugra atlieka jaunųjų vaid-

DETROITO NAUJIENOS
Šilainės koncertas Didžiojo parado didi nesėkmė

Įvyko 1976 m. balandžio! Gegužės 2 d. Detroitas pa
vis dar jaučiamas prisiriši-) "Deja, ir mūsų daugelis tik -24 d. Apvaizdos parapijos, siruošė paradui, kokio šio 
mas prie žemės. Jų tėvai ir-užsimerkę galim išvysti gim-.kultūriniame centre. Daly va-, miesto istorija dar nebuvo iš- 
protėviai buvo ūkininkai, tad 'tuosius namus. Ir ne karai J vo iki preciziškumo nušlifuo- gyvenusi. Detroit News dien- 
ir dabartinis kolchozininkas juos sunaikino, o taikus, di-Į ta vyresniųjų grupė, kuri pakraščio žiniomis, jam buvo pa
turi ūkininko sielą. To žmo- delis tų vietų žemės ir gyve-Į prastai Detroito lietuvius re-'ruošta 233 vežimai tfloats), 
gaus darbas daug kuo skiriasi nimo pertvarkymas. Nėra;prezentuoja svetimtaučių! 50 orkestrų, 150 arklių, 200 
nuo samdinio, kuriuo peram- pelenų, kurie belstųsi į širdį, tarpe, o retkarčiais ir savuo-. senoviškų (antiųue) automo- 
žius buvo Rusijos valstietis, tačiau ta kraujo gysla, kuri

žmogų per jo gimtos trobosRusijos kolchozmmkui vi
siškai nerūpi ūkis. Kas tik 
gali, sprunka į miestą, kur 
gyvenimas yra lengvesnis ir 
patogesnis. Todėl Rusijoje 
nuolat kartojasi "nederliai“ 
ir visos kitos bėdos.

sius pradžiugina; ir jaunųjų'.bilių ir
moksleivių grupė, kuri išgy-Įk 

aslą jungia su Žeme, nutrūko, Į vena pačius pirmuosius žing-
ir skausmas negyja. Gal tik 
mūsų vaikai, jau kitur gimę,

snius, nes tik šią žiemą praJ
dėta ruoštis Penktajai Tauti- 

nejaus šito maudulio ir ne-Įnių šokių šventei. Bežiūrėda
mi į vienos ir kitos grupėssapnuos jazmino krūmo po 

langu, pro kuri daugiau nie
kad nežiūrėsi...“

Lietuvoje padėtis yra kita.' Raš tojui 
Čia ne tik kolchozininkų, bet 
ir jo vaikų, kurie dabar gal 
gyvena mieste, gyslose teka 
ūkininko kraujas. Neatsižvel
giant į kvailas Maskvos di
rektyvas, kurios neigiamai 
veikia darbo rezultatus, lie
tuvis dirba, rūpinasi savo so
dyba ir namais. Todėl ne tik 
Lietuvos kaimas ir miestas 
yra sotus, bet jis maitina ir 
savo pavergėjus. Bet kad pa
siektų tuos rezultatus, lietu
viai kolūkiečiai
pamainom“.

R. Sadauskui 
Žemaitija pasirodė kur kas 
mažiau pamaldi už Dzūkiją. 
"Per tris kaimus, — sako jis, 
— nepastebėjau nė vieno kry-

600 juokdarių — 
Jo maršrutas — 9 

Įlos-—' Woodward centri
ne gatve, nuo Valstijos Paro
dų aikštės prie Aštuntos my
lios, iki vidurmiesčio Kenne- 

!dy skvero. 2ygiavimo laikas’

Ilgus metus kartu su mumis šokusius

BIRI TV RAčKAl SKAITĘ ir MARIŲ ŽIAUGRĄ,

birželio 5 d. sukuriančius šeimyninį židinį, nuoširdžiai 

sveikiname ir linkime, kad jų ilgo bendro gyvenimo ke

lias visada būtų saulėtas.

Bostono lietuvių tautinių šokių sambūris

pasirodymus, galėjome per-'— tarp trijų ir penkių valan- 
prasti, ką puskapio metų sta-|dų, pradedant pačiu vidu- 
žą turinti tautinių šokių mo-j dieniu.
kytoja, Šilainės ansamblio 
vadovė Galina Gabienė iš 
jaunuolių padaro.

Iš viso buvo sušokti devyni 
žiaus pakelėje, — rūpintoje- šokiai. Akordeonu pamaino-
liai seniai išplėšti, — nė vieno 
šventųjų paveikslo ant sienos, 
ir niekas rankų nesudėjo, at
ėjus sekmadienio vidudie
niui...“

ROMANAI
Vytautas Alantas, ŠVEN- 

iTARAGIS, L t orinis roma- 
. nas, I dalis. 405 psl., kaina 
Į minkštais virbeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro
manas. parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 

• viršeliai, kaina $8.00.
Į Raudonojo arklio vasarių 
į romanas. parašė Edvardas 
l Cinzas, 312 psl., įrišta, kai- 
j na $6.00.

Pagairė, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina — $4.50.

Naujųjų metų istorija, — 
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas ron anas, parašė

gos“ išleidimą. Esą sulink
ta skelbimų už $2,000, bet 

SLA seimo ruoša ! tos sumos nepakanka, ir bu- 
Gegužės 15 d. buvo SLA1 vo prašoma surinkti daugiau 

seimui ruošti komiteto posė- ^r- Margis paža
di*. Pirm. Macke pranešė, į dėjo is Fratermtas d-jos gy- 
kad seimas bus atidarytas, dytoj.ų surinkti $1,000. Bu- 
liepos 5 d. Jame bus pami- vo dėl bilieto kainos
nėta JAV 200 metų ir pa-! — $15. Kai kam atrodė, kad! Aloyzas Baronas, 206 pel., 

temis ruošėsi ir lietuviai, ties Susivienijimo 90 metų per brangu. Pasiginčyta 
Turiu žinių, kad patys puoš- ,-ukaktys. Kitą dieną posė- lr dėl to, kas banketui vado- 
nieji vežimai, ruošiami etni- tižiai prasidės 10 vai. ryto ir,vaus* * v* <-
nių grupių, kainavo po kele- tęsis iki 4 vai. popiet. 6 vai.! Neatvykus spaudos komi-!, ., Ps «- TVprC?da 
tą, net netoli dešimties tūks- vakaro bus delegatams va-: sijos pirm. Bal. Brazdžio-1 R/T ’ a ’ 
tančių dolerių. Lietuvių veži- karionė, kurią ruošia 222 į mui pranešimą padarė Pr. 
mas kainavęs tik apie 600 dol. kuopa. Liepos 7 d. vyks re- gulas, kuris nusiskundė, kad

guliarūs posėdžiai, o vaka- komitetas nekooperavo su 
re — seimo banketas. Sei- spaudos komisija, nesuteikė j 
mas baigsis liepos 8 d. Į žinių, ką reikėtų skelbti)

St. Moli; ir P. Vilkelis!spaudoje.

Imantrūs vežimai buvo sta
tomi keletą savaičių. Savai-

mis juos lydėjo arba senas 
tos rūšies specialistas Rimas 
Kasputis, arba jaunas moks
leivis Vidas Neverauskas.
Gražią dailaus žodžio įžangą j todėl, kad būrys vyrų porą 
(su Aisčio eilėraščiu "Šilai- savaičių jį ruošė ir puošė, ne

Jaunam rašytojui pasakoja ... , - .ne ) padare ir vėliau prane-savo pergyvenimus vyres-
dirba dviem nieji:

"Pirmiausia kolūkin susto- 
Rašytojas Romas Sadaus- jo pasiturintys 

kas, nuvažiavęs Į "kūrybinę
komandiruotę“ Žemaitijon,

šinėjo Taura Zarankaitė.

Po programos JAV LB ta
rybos pirm. Algis Rugienius

gailėdami po kelias ir kelio
lika valandų kasdien paau-! 
koti. i

CHICAGO, ILL,

praneš ė apie "Suvenirų kny-

Gegužės 1 d., parado išva-;
karėse, vežimus apžiūrėję ži- nės širdgėlos visiems Detroi- 

įG. Gobienei įteikė JAV LBjnoVų komisijos, keliolika jų to lietuviams, kurie arba ak- 
premijavo. Premijos buvo pa- tyviai prisidėjo vežimo pa-

ūkininkai...

Ogi todėl, — paaiškino Į krašto valdybos žymenį ir pa-

Pr. Šul.

MONTREAL, QUE. 

Mirė M. Arlauskaitė
aprašė dabartinį kaimą žur- žmogus, kad šitokie turėjo į dėką. G. Gobienė yra Penk-, skirtos už gražiausius pramo- ruošime, arba bent aukojo! Balandžio 27 d. širdie^ li-Į 
nale "Pergalė“ (1975 m. Nr. . a. p[aras _ 1(tosios T- š. šventės meno di- nės jmonju paruoštus veži- pinigus ir geidė savo vežimą! ga mirė Marija Arlauskaitė,
10-11). Jis sako: "kolūkiečiai j°j° tol«U ž<*iž>U: "Nepaklau- rektorė, 
dirba dviem pamainom. Vie- ,s-vsi ~ » tele8« ir » POs4i* ' 
ną atidirba kolūky, o kitą at-1 -Buv0 biauru gyventi... bu Programą sekė balius iki

kaina $4.50,
Sunkiausiu keliu, roma

nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
kai-
406

na $5.00.
Kiauros rieškučios, roma

nas, parasė Antanas Mustei- 
“ ’ kis. 259 psl.. kaina $4.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas* 
365 psb. kaina $5. 

i Atlaidų pavėsyje, romą* 
I nas, parašė Povilas Abelkis, 
i 467 psl. kaina $4.00,

Dailininko žmonių roma- 
į nas. parašė Juozas Tiainis, 
kaina $5.00.

Rene Rasa. MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 

3.50.
autorius

įmonių
mus, už etninių grupių, už matyti kitų tarpe. Sekantį! 65 m. amžiaus. Velionėbu- 
religinius ir t.t. Lietuviai pre-; ryta, važiuodamas į darbą, į vo gimusi ir augusi Montre- ’ Alpia, romanas,

skirai, sugrįžę i namus. Da- vo kolūkio pirmininkas Jonas’ išnaktų’ su vakariene ir so-!SakojOt mūsų vežimas irgi bu. ;pakrašty tebestovintį, 
har nasiturintis kolūkietis ir - •___i__  • i kiais. kuriems CFoio Dulkus*ves lahai nražns l m... i-

mijos nelaimėjo, bet, man pa- vežimą mačiau Woodward alyje. Ji buvo piimoji lietu- - Kazys Karpius, 227 psl., kai-
______ ’ vaite diplomuota mokytoja, ’ na $5.00.

bar pasiturintis kolūkietis Vyšniauskas, tai susirado kiais’ kuriems grojo puikus j vęs labai gražus. Net ir lietuvių tragediją 1946-47 m. redagavo Nepri- j Aidai ir šešėliai, premi-
darbo namuose turi ne ka dvyliką tokių apaštalų, biau-!^*mo KasPučio orkestras. I Apjamaj parado sėkmę ge-'pahkus nuošaly, o analizuo-: klausomą Lietuvą, buvo; juotas romanas, parašė Va- 

1 rokai apgadino nevalyvas jant aplamai parado organi-j Tautos Fondo įg’aliotinė, LB a a įunas,
oras. Gegužės 2 d. Detroite1 žavimą, tenka stebėtis ren-! valdybos narė ir aplamai

mažiau už senovišką vidutini: resnįų banditus, ir vogė 
valstietį laiko karvę, te- v;sj išsijuosę. Prieš jį pirmi- Tai tradicinis pavasarinis

y* jj r * a*i • • « » . « . v. « vicio. \jlcU6V3 v. izvtiuitv ——--  _ ___ v s
tyčią, porą kiaulių. puiką!ninkavo Karosas, jis nevogė,kurissĮ kar- buvokaukianįiu v5ju ,ietaus;Bčjų nesiskaitymu su gali-;nenadarbšėiųjųlietuvil}vi- 
pauksčių. O daržai, o Sla:y-tik 5r5 su rajono viršinin.ą turėjo tikslą .r sutelkt, le-! .n , . .........isu perkūnija ir ledais audru mais ankstyvo pavasario suomenininkių. šventę Chi-.J;J7 ; ____ ;___ ;?1bos, kuriom beveik visi užsi-,kais; vaIdiškus pinigus šų kelionei į t. i š.™, '-■■-:<Jiena Ktisai> pamainomis,;gamtos kaprizais.
6mę. Be to, u-su miestu san-dayosj gj^onose (ai jeigu iš-,“®OJe' ° !e J”,.??3' X (aU i nuo ryto iki vakaro. Vežimai, j Tik labai išskirtinais me-'

“ dint“ ir rengiami gegužės vi- kur,uos? v“,av0 P^nuoges.ta.s pirmoj, gegužes puse bu-:
.' dury. Laimingu sutapimu, mer»'tf?r s,alP Plona‘ aPs,-|"a gT-, S|”et’ paKvyz'

. t-i . . . . •* , rengę, labiausiai nukenteio. dziui, balandžio vidurys buvona pro šalį. Todėl kolūkiečiuig^koiflkio^mnnaip^o rengimo metu Detro,te aly-:

MM»VO1 nšOVllViTl, vai 10'
tykiai painūs: tai į krautuvę krisdavo penkiasdešimt ru- 
reikia, tai į turgų, tai pas bliu, nepasilenkdavo pakelti.! 
daktarą vis laikas, vis die- Prisiskolino iš žmonių pini-

nelieka daugiau, kaip 20 die- ’ pobeda
nų darbui kolūkiui.“ į ‘ jtrimis savaitėmis pasianksti j bHka

N. , _ . . . Į Neatsirado, matomai, drą- nę. Kai ši korespondencija ra-',
V k*6 m.neryPj. jau * šuolių, kurie pasiskųstų. Po soma, gegužės pradžioje, vėl j Bet didžiusia nesėkmė is-

’ uri suza int.U ar buvusio teroro, žmonėse yra'grįžo šalnos ir alyvos gailisiltiko lietuvių vežimą. Vos pu
nuotai ą. autnos šie os ra”!baimės ir dabar. "Sutikau,— pasiskubinę... Bet Šilainės!sę mylios (iš devynių, įsivaiz 
šytojas sako:

LAISVĖS KOVOTOJAI 
VĖL SUKRUTO

Jau kuris laikas, kaip apie. . . . _ Audrų metu nuo Woodward'kaip vidurvasaris, o šiaip ir' Jau kuns laikas, kaip apie
vos jau vo prazy ę ne atvgs paįtraščių dingdavo ir,balandis, ir gegužė — tai lie- ”Laisvės Kovotojų S-gą“, 
o,™ nasiflnitRt,.,K ,tų arba plačią fevariusią Lietu

buvorengtasJAV200m.su- vos rezistencinėje veikloje, 
Jkakčiai, tad kodėl gi jis ne ^avoatstovąturėjU-iąirVli- 
, Liepos Ketvirtosios proga tu- nf^ui o meko. girdėti. 

Z: ’rėjo įvykti? Tuomet, jei pa- ** ėjomis dienomis patyre-
sako rašytojas, —visiškų bai-j koncertas — tartum genera- j duokite!) tepavažiavęs, ture- sitaik‘ ir petus nebūtu me’ ka<i U s^jun^a bosto- 

"Zemaitijoje ąžuolas, o lių: vienas pats pirty kartą j line repeticija prieš Darbo'jo sustoti dėl sprogusios van-get dabar au šaukš- narių iniciatyva vėl
dzūkuose buvo laukinė kriau-' prisipažino, jog anksčiau rū-.Dienos savaitgalį Chieagoje!dens pumpos žarnos. Ar be- .1 ,s’ . a r Jau 5311 stengiamasi atgaivinti. Jau 
šė. Sis labai.gražus, žydintis limybes perkąs baltarusiškas — visais atvejais puikiai pa-Įreikia rengėjams didesnės. 31 P° P1P yra sudaryta ir laikinoji vai
ir pavėsį teikiantis medis be• cigaretes. “ ‘vyko jširdgėlos’ Ar bereikia didės-; Alfonsas Nakas Idyba,

234 pat,
kaina $5.00.

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin- 
dokienė. 241 psl., kaina — 
$5.00.

Andrius Valuekaa, NE
MUNO SUNOS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. H tomas, 
428 psl. kaina >4.00.

Nuskandintas žiedas, 15 
novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 
$2.50. kietais >8.76.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 21, 1976 m. gegužės 25 -

HARTFORD, CONN. Šv. Ką tik gavomeVLIKO 1975 M. PAJAMOS liūno kelionė į Helsinkį ir 
— IŠLAIDOS ĮStockholmą, Europos Saugu-j

vauti. Atsilankė pilna*
Trejybės bažnyčia.

Dabar aš klau-iu LB apyl.:
! valdybą, kodėl visos pamal- Vyriausio Lietuvos Išlais-
dos buvo užpirktos anglu vinimo Komiteto 1975 m. pi- Kūnas, už šią kelionę gavęs kajna 

Į American - Lithuanian kalba? Ar tai yra motinos ruginę apyskaitą Vliko Tary-;1’86811 čekb 31 pasirašė ir 
r.hrik nepa- pagerbimas, atimant jai my- ba patvirtino 1976 m. vasario .paaukojo Tautos Fondui.nė 1* • • A • 1 11 O

Nepaprasta* klubo 
•usirinkimą*

Citizens Club narių 
prastą -usirinkimą narių at- Jimą jos gimtąją kalbą? 
vyko tiek mažai, kad vos už
teko susirinkimo teisėtumui.
Einąs klubo pirmininko pa
reigas S. Baltauskas pirmi
ninkavo susirinkimui, pa
teikęs svarstyti svarbiausius 
klausimu : dabartinių įsta
tų pakeitimą, ‘5ėrų išleidimą,

Alfonsas Burneika

ALTOS RAŠTAS 
PREZ. FORDUI

mo ir į Bendradarbiavimo Į pridalgž, Kte-
Konferencųų proga. Dr. Va- ratūl.0# mel,ai tis 389 psl.,,

minkštais viršeliais ; 
$7.50, kietais — $8.50.

Martynas Mažvydą* Vil
niuje, Juozo Kralikausko - 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis Pamary*,-— '
Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lithuanians in America, 
parašė d r. Antanas Kučąa, 
iliustruota, 349 .psl., kai
na $6.00.

Kinija — Azijos milžinai,
parašė 20 metų Kinijoje iš
gyvenęs Petras Urbaitis. To
je knygoje ne tik daug įdo
miu informacijų apie Kini
ją, bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 psl., 
kaina $15.00.

Liūdnai linguoja lelija, 
Petronėlė Orintaitės poezi
jos rinkinys. 152 psl., kai-

23 d. įvykusiame posėdyje, t Eltos informaciniams biu- 
I Apyskaitą patikrino ir Ta-Peten^ams» leidžiamiems lie-
rybai patvirtinti pateikė Ta-!^uv*^»wan^'I» *sPauų, 'r 
rybos narių komisija, suside-[Prancazll kalbomis, išleista 
tdanti iš Vytauto Vaitiekūno ’ 15,507.92 dol. Radijo stotim, 
^pirm.), Antano Škėrio ir
Leono Virbicko (nariai).

kurios kasdieną transliuoja
lietu viską programą pa verg
ta jai Lietuvai, išleista 7,063.-

Grove Hill parko pardavi-Jbos pirmininkas dr/Kazys \ Komisii°s surašytas apys- 00 dol. Bražinskų bylai išleis- 
mą. Jis pranešė apie klubo | Bobelis, vykdydamas Altos aktat r°“ *a 5,234.05 dol. (ELTA)
blogą piniginę padėtį (ne- valdybos vienbalsinį nutari- do’kad J975
apmokėta už patalpų šildy- mą. pa iuntė JAV preziden- t?siFon?°1 gavo 49’2,™™do1-* Mt?t4ei/, ICIM,Iiwrx
ma, neturima pinigų sumo- j mi G. R. Fordui memoran- kitų šaltinių 478.00 dol. NEIŠSIGANDO ĮSPĖJIMO 
keti versle ir namo mokės- durną, kuriuo išreiškiamas ir 1974 metų likutis 124.24
čiams, turima skolos). nepasitenkinimas Valstybės dol., viso metinių pajamų 

departamento sekretoriaus 49,870.24 dol.

Amerikos Lietuvių Tary-

Keista, kad klubas neturi 
rinkto valdybos pirmininko, 
neturi ir tnuolatinio klubo 
šeimininko.

Svarbiausias darbotvar
kės punktas buvo klubo įs
tatų pakeitimas, bet valdy
ba pakeitimo projekto ne
turėjo, todėl nebuvo sklan
daus papunkčiui svartymo.

Naujasis -klubo vardas bus 
— Lietuvių Namai. Nauju 
vardu išleisti Šerai po 50 ir

Kalifornfjos Technologi
jos in-tituto prof. Witkow 
paskelbė, kad Los Angeles 
apylinkei gresia žemės dre-

— Kaip tu mislini. Maiki? { kio rpgsalbo l'feigeibėti. 01d<de.riy« Įstatams pa-, -------- ------- -------- -----
Ar bus dar viena svieto vai-J jeigu dar kiltų tominė vai-j 11 Jiems sūdei inti nu-ir» aukšto JAV politinio ir deleguota į Mexico City at
na ir kada? na. tai visi gatavai nugaruo-
- O kodėl, tėve, taip su- tume į peklą, nestffe nė sa- 

vo griekų surokuoti.•i?sirupmai
— Tu. matyt, neskaitai 

gazietu. Net ir Keleivio.

tarta samdyti advokatą. Tik 
ar svetimtautis advokatas 
žinos, kokie Lietuvių Na
mams reikalingi įstatai?! 
Grove Hill parką nutarė ne
parduoti. Dabartini; klubas

— Tėve, atominis karas 
t neabejotinai būtų labai pra-

. būtingas, bet visi jo brjo, irjfUri; į aukšte barą su 100 as-
— O tu kaitai, net nemo- ta baimė nuo karo visus ir'

kėdamas skaityti?
— Tu, Maiki, iš manęs 

nesijuok! Tu skaitai akimis 
ir, tur būt, kitą dieną -viską

: menų patalpa, virtuvę, ?o-
suląiko. Dėl to Amerikos, nuose dvi atskiras mažas sa- 
komunistinės Rusijos, Pran- J les, II aukšte — virtuvę ir 
cūzijo.-, Anglijos, Indijos ir sa]ę apje jqq asmenų, ni 
net komunistinės Kinijos aukšte — salę su scena 400

užmiršti, o aš skaitaus au- vadai, žinodami katastrofiš- vietų. Visoms patalpoms tu- 
simis ir visa amžių viską at-jkas atominio karo pasekmes rimas tinkama; inventorius, 
simenu. ‘ |'isaį žmonijai ir aplamai, Hartfordo mieste ir io a.

____ _ .. ... visai gyvybei Žemege, sten- " rttorao m este n jo a
- žl,ulnek!t.e’ į18, , ska.lto i giasi surasti būdus tokiam PY^kese nuo seno yra ap-

ausimis! lokio dalyko Jar’ kailli bengti, žinoma, karų si«>benę daug lietuvių. Šiuo 
nebuvau girdėję,. kaįp jr anks)čiau bu- lietuvių kolonija čia
- Tai nėra joks stebuk-! vo ir yra dabar, bet ne ato- strpnausia. Čia puikiai 

las, tiktai gera mano galva, minių, ne. iš baimės gal nie-t Ve.lkia Lietuvių Bendruome-
Ką tik man Zacirka ar Bam- kas atominių bombų nevar- £es aP^Xracijosm0škvrius’ 
bickas paskaito, aš kiekvienos. ’S?tuvių JaS
ną zodj įsidedu į ausi. O per- j _ 0 f $ kur tu žinai. ko.kia - n,g ,klubas ir daug kitų orga_ 
eitą kaitą Sceslyvos Smei-jvaina kada bus, ‘jeigu nėjai j Visos organizaci-
ties Susaideje mums patsai į žkūlėje jokio kareiviško j jos Arfomis progcmL nau- 
susmdes cermonas per kai-’ ml< tro ir gal nemoki šauti/1ojįsi įdubo patalpomis, ir 
te Keleivi ir liepe klauptis ir į net iš pištalieto? viriems yra aišku, kad tik

dr. H. Kissingerio vedama klaidų turėta 48,564.86 
užsienio politika, kur tiek dolkurių svarbiausios po- bė jimas.
daug nepateisinamo nuolai- zįcįjOs yra šios: Bendriesiems j n o- v i zi 
durno Sovietų Sąjungai. Sa- reikalaL.s _ DataiDOS nuoJ Po savaites Kolorado um- 
vo memorandume Amerikos X i versiteto P™fe-Lietuvių Taryba pabrėžė, ™ai’ pa to’ tele?traf.°’ .^le’j šorius tyrinėjo, kokį poveikį 
kad JAV užsienio politikoje *ono’ klt°ms_ rastmes lslaį‘ turėjo gyventojams tas įspė- 
neturi būti vadovaujamasi doms, rastines ; personalui at- jinuu, Sociologas laukė, kad
nerealiomis iliuzijomis ir matytiems reikalams išleista; nukrjs žemės sklypų ir na- .......
prielaidomis apie Sovietų 11,103.00 dol. jmų kaina, idis panika gy-,na $2.00.
Sąjungos-politiko keitimą-1 Kelionėms išleista 2,697.96 ventojų tarpe. | An Immigrants Story,
si ateityje, o, turint galvoje dol. Į tą sumą įeina dvi di-Į Jis betgi patyrė, kad nie-jby Arėjas Vitkauskas, 192 
dabarties situaciją, turi būti desnes kelionės į užsienius,) ko panašaus neįvyko. Ramu, j PSL ^aip-a $3.75. 

ėdamos derybos, išeinant būtent Elena Kulber buvo j tik draudimo bendrovės gau- j Lietuvių literatūros i*to- 
x - nuo!rija, II tomas (apima 1907-

! 1928 m. laikotarpį), paraiė 
: Pranas Naujokaitis, 582 pri.. 
i kaina $10. Graži dovana 
kiekvienam. (Keleivyje dar 
galima gauti ir pirmąjį to
mą, kaina $10.).

Anglų-iietuvių kalbų žo Į Joje yra 27 autorių poeai- 
dynas, V. Baravykas, nauja jos, prozos ir kitokio žanro 
laida, apie 3 ).00<; žodžių kūiybos bei straipsnių. Tarp 
590 psk, Raina $8.00. paskutiniųjų Įdomūs dr.

Lieturių-aoght kalbų Vi^o Maciūno apie rašyto-
Ivums. reoavavo K^rsavr ! V aizgantą, Bronio Railos

__u(apie Magnv restorano vsSa- 
iaite ir SlapohersiCb, apie • . ,
-7*HW>,pdžtų 511 p»l., ka< !nenes- ’ kunas 
na $8.00.

militarinio pajėgumo ir va- stOvaUti Lietuvos moteris 
dcvaujantis daugelį metų Tarptautiniu Moters Metu
JAV atstovaujama krypti- suruoštoje konferenci-
mi — ryžtingai srinti tautų . . . iU j- , j ,, . joje ir Simas Kudirka dele-laisvę ir piliečiu laisvo ap- , . A1 , oj. , . guotas i Akademiko A. Sa-sisprendimo teisę. x A •charovo vardo tarptautini ap- 

Pagaliau ALTos memo- klausinėjimą (tribunolą) Ko- 
randume prezidentui Fordui penhagoje, Danijoje, liudyti 
pabrėžiama, kad JAV už- apįe žmogaus teisių nebuvi- 
sienio politikai turi vado- mą Lietuvoje ir Sovietų Są- 
vauti stipre nis JAV tradi- jungOje.
eijiės politikos vystytojas, į
kuris vaii-uotų ne nepateisi-’ Patalpos nuomai buvo iš- 
namų nuolaidų keliu, o rvž- leista 3,948.25 dol. Du penk- 
tingai gintų žmonių teises, tadaliu šios sumos, t.y. 1,579.- 
tautu lai.1’, ę ir pačios Ameri- 28 dol. padengė Pavergtųjų 

Europos Tautų Seimas, kuris 
kartu su Vliku turi bendrą 
patalpą.

kos būtinuosius reikalus.

ALT Inf

AMSTERDAM, N.Y.

Lietuvių kultūros paroda

Ryšium su JAV 200 metų 
nuo gegužės 30

na daugiau draudimo 
žemės drėbėjimo

Geri žodynai

KNYGOS JAUNIMUI

rinkdavoii
prancūzu rašytojai, poetai, 
kritikai, žurnalistai ir kt.

Lietuviškoji skautija,
ra ė Petrą; Jurgėla.

Ugnie* žirgas, 7 pasakos į 832 psl. su daugybe iii'iliustta-
išsaftdfciI jaunimui, parašė Sonė To- cijų knvga. kurioje 

Nenumatytiems reikalams. marienė, didelio formato, pavaizduota Lietuvos skob
tu ve’kla nuo 1917 metų Ikiišleista 2,913.85 dol. Į šias iš

laidas įeina vienam studen
tui, vasaros metu dirbusiam 
Vlike, mokėtas atlyginimas. 

Konferencijoms išleista

poteriauti, kad taip nebūtų, 
kaip ten paraf-yta.

— Tai

— Tėve, pirmojo pasau- 
. , linio karo metu vokiečiai 

kas gi ten tokio • panaudojo nuodingas dujas, 
baisaus buvo parašyta. į yjuo .prancūzai labai nu-

— Nu. va, ir nežinai! Nu
gi, apie Tominę bombą!

— Tai tu kalbi apie tą 
straipsnį, pavadintą “Ato
minė gerovė, vedanti į ato
minę pražūtį“? Tiesa, tenai 
minima, kad mokslininkas 
Dennis Hayes gą dina, jog 
ir terori. tai gali pasidalyti 
atominę bombą ir pradėti 
savo reikalavimus diktuoti 
net galingai valstybei.

— Nu. tai ar tau nebaisu? 
Kas gi bus, kai visokie va
gys, moterų rubavotojai ir 
paleistuviai pradės vaikščio
ti dienos šviesoje po Brod
vėjų, prie kelnių diržo prisi
rišę po atominę bombą? Juk 
tokie bomai mums be laiko 
padary svieto pabaigą.

— Taij) gal jau nebus, tė-

kentėjo, bet vistiek nepasi
davė. Antrojo karo metu 
taip pat buvo bijoma, kad 
viena ar kita kariaujanti ša
lis nepavartotų nuodingų 
dujų, ir kariai buvo aprū
pinti net priešdujinėm kau
kėm. Bet nuodingų du’jų net 
ir Hitleris nepanaudojo 
fronte, nes žinojo, kad tada 
amerikiečiai ar anglai iš lėk
tuvu galėtų išnuodyti visą 
Vokietiją. Reikia manyti, 
kad dėl tokios pat baimės ir 
avisaugos niekas būsimam 

kare nepanaudos ir atomi
niu bombų, nes kiekviena 
valstybė žino, kad ir ji nuo 
tu bcmbų gali nukentėti, kai 
prid’as pradės keršyti.

— Nu, tu, Maiki, mane 
lyg ir nuraminai. Dovanok, 
dabar eisiu prigulti, nes visą

klubo patalpos palaiko lie
tuvių kultūrinių organizaci
jų buvimą. Pakeitus įstatus 
ir klubą pavadinus Lietuvių 
Namais, būtų praktiška: ta
da visos organizacijos suda
lytų sambūrį, kuris eitų Lie
tuvių Namams į visokeriopą 
tr’iką. Antraip — galima su
jaukti dalbartinio klubo 
bankroto.

Taigi, mieli Hartfordo ir 
apylinkių lietuviai, kai da
bartinis klubas virs Lietuviu 
Namais, visi įsipareigokite 
s: vo darbu ir pinigu juos 
’a’kyti savais namai-. Tada 
b ? abejonės, tie namai ne
bus apleisti ir bus visų lietu- 
v ų pasididžiavimas.

Alfonsas Burneika

iliustruota, 194 psl. kaina
$4.00. i siu dienu. Kaina $12. Ji Jffa

mintys'^?,!’ovana ne tik skatth’
; bičiuliams.

Atspindžiai ūkanote, 
Vytauto Alanto novelė** 
leistos Bostone 1976 met

Pdytė Geležytė, parašė, lw0 376 p,]., 3pat__ 
Sonė Tomanenė, iliustruota.' Ljet Enciklopedijos spttfe- 
24 psl.. kaina $2.00. ■ kaina — $6.00

PAPILDOMA GRUPĖ J.LIETUVĄ Skambuti*, Vinco Joniko’ The Brothers Duua**k.
Išvyksta iš Bostono ir New Yoi.ko BIRŽELIO 16 d. i ai?'^iai’ 70 psI- kaina ~ 1 iut'° iyd™°

oip-ipi m « a . anglų kalbą išvertė MUtoft
Elementorių*, autorius Ig- Stark, iš’eido Liet. EncIIlO- 

nas Malėnas, 110 psl., kai- pediios leidykla 1976 me
na $3.00. ' tais, 238 pis., kaina —$6.00.

iki birželio 6 d. čia rengiama 3,396.57 dol. Tarp jų ir Vliko 
Lietuvių kultūros paroda, pirmininko dr. Kęstučio Va-

ir grįžta BIRŽELIO 30 d.
Kaina $1,086.

ve. nes atominės bombos [naktį nuo rūpesčio ir bai- 
prie kelnių diržo prisirišti • mės negalėjau akių užmerk- 
negalima, o, be to, bombai t ti. Kai tiktai gatvėje kas su-
sprogus. ir tie teroristai žū-įdunda, tai man rodos, kad 
tų. Atominė bomba yra neį-j jan tominė bomba. Gut bai!
sivaizduojamo galingumo.' —Ramaus miego, tėve! 
Sprogusi ji sudegina ar ra-'
dioaktyviomis dulkėmis pa-’ __________________
liečia didžiulius plotus, visą;
gyvybę užnuodindama ir. Kitu* mokyti—visi mėf- 
naikindama. •tame, bet tave pamokyti —

— Vot, dėl to ir nėra jo-> tik ratas susipranta.

Gyvenimo keliu,
jaunimui, parašė B. Zume
ri', premijuotas veikalas, į 
212 psl., kaina $3.00.

Kadangi laiko beliko mažai, tai prašome registiuotis 
kuo greičiausiai, atsiunčiant $100 užstato.

Pasinaudokite šia proga aplankyti Lietuvą dar šią 
vasarą.

Smuike nių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:
TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 We*t Broadw«y, P. O. Box 116 
South Boston, <Ma**. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė

EKSKURSUOS I LIETUVA
ii

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETĮĮ MOSE GRUPftSE:

Liepos
Liepos
Rngsijo

14 — $1045.00 
28 — $1045.00 
1_ $925.00

Rugsėjo
Rugsėjo
Gruodžio

16 — $725.00 
30 — $750.00 
22 —$875.00

Atvira* paklausima*
Hartfordo LB apylinkės 

valdybai

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba per vie
tos lietuvišką radijo progra
mą prandė, kad motino 
pagerbimą ji ruošia savoje 
parapijoje, šv. Trejybės 
bažnyčioje. LB čia pagerbs 
gyvas ir mirusias motinas 
šv. Mišiomis, o po to motinų 
pageibimas įvyks dar para
pijos salėje. Kvietė visas > 
motinas ir lietuvius daly-*

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 

Praiome iikirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

aukoju $

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine. 
61-14 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378 «

Dvi naujos grupės su Varšuva (4). Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1130.00 

Prie iių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo 
mu mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės i

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICB 

Srntb Boston, Mass. 02127 
$0$ Wsst Bresdasy, P.O.Box 11$

TMsTsmb: (017) 208-8704

Savininkė: Aldona Adomonlsai 
Air fares subject to changes and govemament approval,



Puslapis penkias KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietines žinios
BOSTONO SPORTININKAI — ČEMPIONAI

Gegužės mėn. S ir 9 die- Kiek silpniau pasirodė 
nomis Toronte. Kanadoje. Bostono Giandies B klasės 
įvyko 26-sios metinės šiau- krepšininkai, laimėdami iš 
lės Amerikos -ietuviu kiep- r, tuenių komandų 5-ją vie- 
; .nio ir tir. kinio pilmeny-j tą. šią komandą sudarė: A. 
bės. Puikiai jas t.arkė žai-i Karosas. R. Bačiulis. A. 
dynių vyr. vadovas Algis Kleinas. V. Veitas. E. Aušt- 
Nausėdas, užraukdamas ras. T. Leveckis ir jų trene- 
spoitinii kus iš Bostono. Chi- ris L. Dabrila.
cagos. Cicero. Detroito. Rc- 
chesterio. Londono. Hamil
tono ir Toronto.

. gražų bendradarbiavimą, o nintelis sykis, kada man te- 
i tėvams. — kad suprato rei- ko matyti nuogą vyrą bend- 
kalą ir nepagailėjo už jų ke- labuty, tai buvo mano kam- 

Cionę sumokėti po SSo. Gai- baryje prie uždarų durų.“ 
,1a. kad ios spoito šventės \Velles!ey kolegija mums 
■.engėjai neatleido nuo ko- artima tuo, kad joje aukštą 
mandinio mokesčio atvyks- ispanų kalbos departamento 
tančias komandas iš tolimes- vedėjo vietą užima prof. dr.

Sta vs Goštautas.nių vietovių, kaip buvo pa 
dai via nėr įuostas žaidvne 

e ir Xe\v Yorke.
V. E.

Ckicagt

LEWIS SKELBIA SAVO 
KANDIDATO RA i

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS 1 LIETUVA

iii &

liečiu d-jo. krepšininkai, su 
‘reneriu A. škabeikiu prieš- 

Fagal Nausėdą, dalyvavo akyje, vėl parsivežė perei- 
41 Kiepšinio ii ž2 tinklinio namąją taurę, laimėdami fi- 
kcmandcs. susidedančios iš nale prieš Chicagos Neri 107 
bei niūkų, meigaičių. mote- -94 rezultatu. Paminėtina, 
ių ir vyrų. iš viso netoli SoO kad šeštadieni prieš Toron- 
s poitininku. tam kuriu buvo to Aušra laimė io rezultatu 
ir aukštui veiiinamų uni-; 3 51-100. taigi, kartais ir
versitetu komandose. ; mūsų Celtics tiek tašku nei-» » • - .

veikia surinkti Aš asmeniš-

Arthur Pati ick Le\vis, pa- 
$o. Bostono Lietuvių Pi- skelbės kandidatūra i vieti-

\IO

Kaip j; 
vyje minėta.
Ivvavo 4 k.maudo

Kp1p:-’
P\ t,™ > u o i geram bičiuliui E:e sau:: s bostono aa-'. r- , j

l ia elando nore iau duoti

nuskvnė dvi 
vieną antrą ii

Pradedant

pumas 25 taškus foru prieš Besto- ' vesis p ichiatriniu ligoniniu. 
'rinas-Neris rungtynes: gerai.i našlaičių ir senelių būklės

Šie metai pradėti laimingiau
So. IL stono Lietuviu Pi- 

liečiu d-jos gegužės 20 d. 
susirinkime fin. sekr. Ado-’ 
mas Di uzdi.. pranešė, kad 
balandžio mėnuo baigtas su 
Si.647 pelno, o šių metų pir
mųjų Keturių mėnesių pel
nas — $3,900. T iki masi, kad

auKstesmojo . teismo mėnesiai bus taip pat
įastininkus. skundžiasi ilgu pelningi.
bvlu užviikinimu dėi admi- ... . xni tracines netvarkos. a?°?0 19,3 a"

nysxaita. Ji buvo nariams 
k a i los pagaliau pa- išdalinta, o svarstoma bus

siekia teismą.— sako Lewis. kito mėnesio susirinkime. Ji
— liudininkai dažnai iau rudo. kad 1975 m. baigti 
primiršę tai. kas Įvyko prieš su $13,740.98 nuostoliu. Pla- 
septynerius metus. Tai truk- tjau apie ją parašy ime kitą 
do teisingumo vykdymą“. kartą.

Le\vis. į profesijos psi- Susirinkime buvo pagerb- 
chologas. yra daug dalba- tes 3 miiusios narės ir priim-

viena penkta.!, ,
• į Kad

jauniais. Bos-; pralaimėjęs.
nedaviau. nes būčiau pagerinimui. Nors tik priva- ninku

nariais 3 vyrai.
D-jos globojamos krepši- 

mandos treneris

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ I LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ J 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Viena savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
l naktis Frankfurte

R-.p-fjc l«—24 ...........$779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ...$779
Spalio 14—22 ........... $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj, Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys Miunchene

Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $i099

Į kelionės išlaidus įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavimas, 

autobusais transportucija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, Nevv Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J .30 vai. die* 
.ią. Perduodama: Vėliausių 
našauKnių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptu | 
Baltic Flcrists relių ir dova- 

<nų krautuve, 502 Ė. Broad- 
; wcy, So. Bostone. Telefo
* nas AN v0499. Ten (rauna*
• tr M

I

Dažau ir Taisau
. Namus ii lauko r viduje.
’ Lipdau popierių* ir uisa> J 
viską, ka pataisyti reikia.

Naudotu tik geriau.-via 
msdilsca

JONAS 8TARINSKA*
220 Savta Hill Av«. 
I>>reh«ater, Maaa.
TsL CO 5-5854

«*r*e*******«******************** 4
i.

tono LSS Grandies C klasės; Neris virš savo lygio žaidė 
(iki 14 metų) krepeininkai, Bostoną- pamiršo šešta- 
keliavo iki finalo be pralai-G'iienio stilių.
mė jimo. tirs. iinaie suklupo • Bostono LSS Grandies vy- 
pries Cmgago^ Neit, iezUi-paj tfnklininkai. pirmajame 
ratu lOo-oO. | rate pralaimėję prie.' To

Gal kam kils klausimas, ronto Aušrą ir Clevelande 
kodėl u ks taškų skirtumas? Žaibą, laimi prieš Orleano- 
Vžklau-ta Grandies C ko- Nerį. Antrajame rate. susiti- 
mandes vadovas VI. Eikinas kę vėl su Aušra. — laimi i: 
atsakė, kad aukštesnio nei oatenka Į finalą prieš žaibą.
6 pėdų Neries žaidiko su 5 Sekmadienį po įtemptų var- 
pėclų žaidiku neuždengsi, žvbų Bostonas laimi pirma 
Sako. reikės kitiems metams rietą rezultatu 15-9. 15-13 
Bostone ieškoti 14 metų lie-’Tenka pastebėti, kad Bos-j 
tuvio krepšininko 7 pėdų tono tinklininkai finalinėse1 
aukščio. 5Iūsu C komanda rungtynėse parodė, kaip ga- 
tikrai nustebino visus, i'ko- Įima laimėti rungtynes gy- 
vedama iš astuonių koman- nvba. o ne puolimu ir be A 
dų antrąją vietą. Garbė "vy- Kuncaičio. Už Grandį žai- 
ram “ s peilininkams— A. ė: R. \ eitas. A. Šukys. L. 
Kulbiui. broliam Štuopiams. Dabrila. V. Austras. A. Ska- 
E. Skabeikiui. A. Ivaškai, beika ir žaid^kai-treneriai 
R. Ivaškai. T. Eikinui. jų E. Austrą r ir Vyt. Eikinas. 
treneriui A. Skabeikiui ir Grandies vaidvba dėkoj? 
vadovui VI. Eikinui. ' visiems sportininkams už

Nežinau, ari tus pilietis, jis yra pats savo Algis Skabeikis piane'ė a-
1 X -.-VI .-X 't .X ■, 4 XX 1 . . * •> ♦ < —t • O 1 X - “J- XX* X t- .XX L- _ 1 _   1 •

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

urniciatyva suiasęs ir įteikęs pie komandos laimėjimą 
Alassachusetts eimeiio na- Toronto spoito žaidynėse ir 
riams daugiau nei 150 pro- perdavė d-jos pirmininkui 
ektų įstatymų pagerinimui, antrą kartą laimėtą gražią’

Dėi Le\vib kandidatūros taurę. Jei komanda laimėj, 
i teismo raštininkus su Ke- ir kitais metais, tai ta taurė* . . . . . .
leivio štabo nariais kelis išsiliks komandos nuosavy-Į v,en* n*u« J ,pr® !
kartus kalbėjosi jo kampa- bė. . į melionų? O juk kiekvie ,
nijos šefas, vyriau lojo pro- Buvo kilę ginčų dėl lietu-,na# nauja* prenumeratorių* 
kurero sūnus Francis J. Bei- vių kalbos vartejimo. Nuo-*ttiprina laikraitį.
lotti. jr.

GANDAI IR TIKROVĖ
Dideli prestizą turinti 
llesley mergaičių kolegi

ja neseniai tapo kontraver- 
riies obiektu. vienos tuden-

Galaxy Tours & Travel 
141 Linden Street 
VVellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

PBAUVIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairių rūAių 

draudimus
Kreipto senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
h98 Bmadurav

So. Borton, Mass. 02127 
Tet AN 8-17^1

r##»»oe#«#e**##***^#*>*******»**

ri

Argi sunau būtų įuraati j

stabu, kad narių tarpe yra! 
vienas kitas negerbiąs lie-į
tuviu ka Ibos

M w ♦ NORI SUSIPAŽINTI

1 Norėčiau susipažinti su ne se- 
: nesniu kaip 65 metų vyru, ne-, 
i girtuokliu. Esu 58 metų, turiu 

Birželio 12 d. So. Bosto- namu< ir automobilį. Prašau ra- 
ės tė.ui triukšmingai pasi- no Lietu.ių Hliečių d-jos gyti;

.-kurdus, jeg kolegijoje mo- salėje Bostono Lietuvių Tau-

KALENDORIUS

Komasi paleistuvystes. 
Kaip ir daugelyje

tiriu Šokiu Sambūrio ban-
KltU ketas.

r o J.B.G.. 614 E. Dowland, 
I.udington, Mich. 49131.

BALTIC INSURANCE AGENCY 
1 >dėja: Reda M. Veitas

Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEO1VNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

M

universitetų, taip ir We!les-1 Birželio 12 d. šv. Petro 
.ey Kolegijoje jau senokai narapijos salele Tragiškojo 
bendrabučiuose panaikinti Birželio minėjimas, kurį 
lankymosi su.aržymai. Da-įrenčia LB apylinkės valdy- j--
bar vyrai gali lankyti, mote-! ba? ..b r‘d,,° *•* .
ų bendrabučiuose 24 va-! _ ............ . n 1,uol4,n*, I
ardas na-a Rugpiucio > d. Romuvos stoties WBUR 90.9 FM;

, .. ’paike Brocktone Minkų ra- banga nuo 1:30 iki 2:00 v. Nestebetma. Kad šitokia' »,. . ... .. . <L)o gegužine. popietpadėtis ne tik purtina atsi-i

GARSO BANGŲ* 
PROGRAMA

• SAVAITRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoja aaauytojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda oaug ir įdomių nuotmunų ir atvirai pasilaka 
apie visus mūsų visuomeniniu.1 bot kullūrinin* klausimus, 
lame rasite įdomiu skaitytojų laišku jkvrių. kuriame laukia
me abipusių pa».is;ikymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška musų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbio bei Meni. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. HSP IU4, CANADA

i m a-a e • s m e i

fl į likusius“ studenčių tėvelius, -J * f --------- • -----V.
M į bet duoda staro ir visokiemsri c aro ams.

Pvz.. šnekama, kad \Vel- 
lesley bendrabučių korido
rių se kasnakt esą galima! 
užtikti belakstan: nuogu 
vyri kilis. Tačiau viena stu-j 
der.tė ši gandą gręžtai pa
neigė. sakvdarr.a. kad

i
’vie-

SLA SiJSiVIEMJIMAS
UETUV1Ų

AMERIKOJE

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para., ”ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. į "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psk, daug į įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai.. buotojų. Kaina $6.00.
K i na $12.00. i . , • „ t u.

Balys Sruoga musų atsi-<30 metų Lietuvos laisvės ko.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fue! Co.
, padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsi ved u s bet kurią spaudžiamo karšto vandea.- nr šiito 

oro pažeminio šildymo (haseboard) sistemą

> TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūlymas baigiasi 1970 m. Kepm M d.

FORTŪNA FUFL Co.t»c.Į
Ofisas ir
parodos
kambarys

Oil Buentrs CITGO Htating OHs 
470 Adams St. Oumcy. MA 02169

Boston 4361204 So. Short 7734949
Atidarvla 24 valandas

SLA—jau SO motų tars^r** Uetovlų
jo daugiau su>p Sr^TYNIS fciUONUS dolerių 
Buriama

SLA—didžiausia ttetuvtų CratarnallnO crgaateseljs — 
duoda gyvybis sųdsaaoų Ir ligojo patogų, kurt yra 
piffL nes SUSrvnmJtMAh nnMka pftm, o tokia 
patarnavimas m*Hararės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris ss 
kapitalų, tad jo spdraadt tikra ir 
totu vis Aa gab gurt paMų klasių 
spfrsodM BOS 1100.09 Iki S1C.300.CC

SLA—jatahnai duoda garų Taspsmąjų Apdraudų — 8a. 
doirment Isssr—is, kad jauaooBa gantų pinigus 
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradUal.

SLA—duoda \ AIKAMS ir jatmooHama lakai pigių TERM 
apdrsodų: oi 01.000.00 apdraudos tik 08.00 mokas*

SLA—AKClDIOTALt APDRAUDA aaudto* tortai 
rmtia— asaMaknu rskumsndnojama Betsvflkų 
klubų tr draugijų aariamA US SUMOJO akddmta 
Hs apdraudas motaato BC.00 | matas

SLA—kuopos yra daugumoje Bstuvių kofcmljų. KtopkUb* 
• kuopų vetkljua, ir 6a

' minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 

! psl., daug iliu-tracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepe* 
no Kairio, 480 ^k, kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro B»* 
dnio. 464 psk. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Ki|>

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i- 
liustraciju, 500 psk, kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas

Mmr Vato, M.T. |ųųųi

Škirpa, 583 psk, iliustruota, 
į Įrišta, kaina $15.00.
į Lietuvių išeivija Amerikoj,
i parašė Stasys Michelsonas,• _ A - •

TO Eitlinio, 592 pualkptai, g’8“da.i P”™**, ,Vi"c“ 
<(alna . $2 00 j Rastenis. 350 psk, kaina $10

Sukilimas Lietuvos suve-! Neseniai išėjo iš spau- 
renumui atstatyti, dokumen.) dos Janinos Narūnės knyga 
tinė apžvalga, parašė buv.! VAIKYSTĖ. Rašytoja apra

šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psk Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
vyje*

Melagingas Mikasės lail* 
gausiai iliustruota, 500 psk,1 kas, parašė Jurgis Jašinskas,

• Lietuvos nepapra-tas pa- 
i siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys

I kaina $4.00. 169 psl., kaina $1.50.

1
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PADĖKA

Vietines žinios
li Baltijos tunto sueigos

• landoje. Didžiausias ačiū
t, .j T .. .. -daktaro žmonai M. Krisiu-Romualdas Jasmnas >s- kįnienej.,. „ M k tjenei 

gyvenęs Uoje lauinybeje laidotuvi (|a!yvj/pavai. 
s.ecio lemenus astuonenus a . .* ^‘tanui
metuS,ge£u?es2(lien?Bke- An(|1.?,ioni ; u- ,

, n™. ‘ “>*“3 e„V,±- P^a. na. im, prie stalų.
. ..... . ’ Jis gjveno pas t-ąyo globė-,
L. Kihulienes^naujas^d- jug ’\Įarytę jįr Bolių Micpo-’

Dar kartą visom ir visiem KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU’ 
nudHrdus ačiū!

0 tau, broli Romualdai (GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
Jašiūnai, iki malonaus pasi- *
matjmo. Lauk mūsų,—mes ‘ KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
irgi netrukus pareisime pas
tave į Amžinybės Tėviškę. NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Gegužės 1 d. Tautininkų 02173 ivai“> Broc!kt®ne- seniau
namuose įvykusioje tunto į^fona"’ 861.1465 K* gyv.®nfs £?’ Bolone. Jo,
sueigoje skautės atsisveiki-i T ““:.',s buvo vaišės tė- 18 L“bm0 ^?p*yc!?S'! B«tone jo turime gerų barį. Ji, dažui (ražui at-
no su tuntininke s. Dalia So- : So. Bostone, gegužės J^e- gjovauja lietuviams įvairiuose amerikiečių dideliuose ren-

ną palaidotas Forest HiUs w uoliai da,yMuti PenUtojoje lietuvi
(kapinėse, greta žmonos Va-;* . a-. -. z*.* .

Ačiū ir profesinį darbą j leri jos kūno. i tautiniM Ventėje rugsėjo 5 d. Chicagoje
1 Tos tolimos ir brangios kelionės išlaidų lėšoms su

REMKIME ŠOKANT] JAUNIMĄ! __ c □E=t

, . o rx t- o 1 -i • ! vėliam? ir skautėms,deikiene. S. Dalia Sodeikie-: 
nė sėkmingai ir ištikimai va-Į 
dovavo Bostono skautėms j 
porą metų ir birželio mėn.'. 
pradžioje
atgal j Kalifoi 

Sueigo pr
Ilona? kun. Janiūnas per ....... , . . , ,
skaitė pritaikytą maldą, o . natūroje balandžio 26-301mierns uz dalyvavimą ser- 
skautės Motinos Dieną gra-; d.d. reikšmę, tam reikalui J me,nys.e.lr kidotuvese. Taip
ž;ai paminėjo dainomis, ei-1 paaukojo 150 dolerių vertės pat visiems nudjirdus aciu . .
lėraščiais ir rašinių pyne. * profesionalini dal ba. j uz. ge lr U? ^reikšta; ra- ji, jau yra pasiruošęs minėtai šventei, kaip gražiai moka 
Jos taip pat įteikė kiekvie-f io <.,-,1 v;rv»i įJakatai bu-' minancias. užuojautas. Ypa- šokti mūsų tautinius šokius. Galės trankiai pašokti ir visi 
nai mamytei po baltą gėlę.' V() ; įatvti i vairiose State i tjn,gu f uosydumu dėkojame vakaro dalyviai, o, kas norės, galės pasitenkinti vien gar-

n . . . ..... į Hou<e - :eto<n knd i Lietu-' faK^1U1 , Knsiukėnui už j jojomis vaišėmis.
Baigiantis-sueigai, išvyks- Lle™' pasakytus koplyčioje šviesių

tančiai s. D. Sodeikienei vi-' vlll -a\aites renginius pn- mjn^ų laikinojo atsisveiki-' Solistas Benediktai Povilavičius suti-j 
so tunto vardu skautės įtei-Į b’ amerikiečių pufo- rjrno žodžius Dėkojame ir1 ko vakarą paįvairinti savo gražiomis dainomis. Jam akom- i
Mė prisiminimui drožinį ;hkos Dato t,e į>akatoi Vėk^iunS jo maTipanuo,komp. Julius G.įdėlis.
Koplytėlę ir puo&tę gelių.lblsl muziejuje. į lonu dvasina natarnavima a# •• » w• • •-Su gėlėmis sutiko ir naują! ------ f Jonų nvasrnj patarnavimą! Ateikite visi — ne tiktai šokančiųjų tėvai, gimines
tuntininkęs. Laimą Kiliu-! Niekados niekas nesUkun-'koplyčioje ir ’kaPinėse prieJ ir draugai, bet .ir seniau šokusieji su savo artimaisiais, 
lienę, kuri jau daugeli metų! dė, kad buvo perdaug myli- duobės. Maloniai dėkojame: Pripildykime salę sausakimšai! Jaunimas mūsų laukia! 
yra stipri atrama Bostono! mas. Juozui Lubinui už nuoširdų Neapvilkime jo!
skaučių gyvenime. i L. Tolstojus jo patarnavimą liūdesio va-1 KOMITETAS

aukojusiam Likę liūde yje Romualdo

R 4

vat vakare

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje.

Jame kelios dešimtys gražaus jaunimo parodys, kaip

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

UETUVISKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055 

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORIŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandines kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

r;— fr

H

<■
1

w-J c . «jl» ? U 31. L C Lx3r. Aai 
CJPLEY SOUARE 
BJ5T0K 17,MASS. 021

SO. BOSTON, MASS., 1976 METŲ BIRŽELIO - JUNE 1 
: 268.3071 Second-ctaM postage paid st Boston.

ŠIŲJŲ”

GIN£TIS.
Iškylančio* viešumon prezidentų ir kongreso narių 

^seksualinės išdaigos“ gerokai palaužė tauto* pasitikė

jimą savo „iškiliausiai* piliečiais“ ir jų darbai*.

KELEMS
THE TRAVELERZ .--------- = - LITHUANIAN WBEKLV

Kaip matome, prieš niki- Sėkminga Pabaltijo
mus prezidentiniai ar kong-

f^l v T* 5V d >• <
ėda įa

LKhaanina Weskly 
(Ezeept for 2 weeks in August) 
PobUnbef <a 80. Boston, Maaa 

8teee February 9, 1996
KELEIVIS

486 Esat Broadvray 
Sonth Boston, Kasa 0212V

Atskiro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Mi’bury St.

ffORCESTER. MASS.
Tet SW 8-2868

yra vienintele oficiali istai- 
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio j Lietuvą ir ki*a* Rusi- 
joe valdoma* sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti -vairiau* 
aną importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o L KARDELIENĖS DAINŲ 
tas. 1 vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardware Co.

SartaiaUs ». J. ALBANA i2» EAST BBOAPVVA? 
aourn BC&TON. MASS. 
TELFFOMA8 AM 8-414S

Bąajrnun Mrora Datai 
Popierc* 8Ubom

Stiklą* Laa
Vla-'k.le reikmenys

Reikmenys plaukertans 
Visokie rsiePes datttaf

Peter Maksvytis
6BeMsr

49 Choreli Street 
& Milton,

AtHefca
te ir proJektartmo 
ke Ir aMuje, tyre 
Mario 
tariąs, tani

vakare.
Tefcfeaaai 498-8476

darbas tt ta 
sam ir
reik

, Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

|P«DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandue:
nūn 9 tai ryto iki & vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

( žmogaus — be ydos.
eeseeeeeeeeeeseeeeeM

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwoo<b Ma.

TeL 762-6732

•••aaaaaMaaiaaaMaaaaMaaaaaaaaaaa

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
falinaa gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Karde* 
lienes įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu
rfjtfr j ji er f r t rr r rr —e—<

'aeeeeeesesi»eesMsee«isieee*eeeseeisese
TKU AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

: 0VT0M1TRI8TI
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia&eniais—uždara

445 BR0ADWAV 
! SOUTH BOSTON. MASS. 

ėseee*erereeeeeeeeeees<se<s<ees«eeee»

laisves Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriaasias žmogaus drangas

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC lž WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mus. 02402. TsL 584-7209 

*****************************e**e*r^#»rmeaee#eeeeeeeeeeee<eeeeeeeeeee

1$■-? J he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistus, išpiklome gydytoją rs 
esptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jsd reik vaistą — eikit ( Uetuvižką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Msfsnat. AN 8-0020
Nus 9 vaL ryte iki 8 vaL vw išskyrus Šventadienius Ir sakau

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mae*. 02127

B Krosnies'aptarnavimas 
O Automatinis'ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo'įrengimas

S k ambink ite

268 -4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS  ̂ “

460 West Broadvray, South Boston, Mama. 92127 
Skambinkite 268-2500

SMEAT

p csnificMuSH

208^®?.
tapom sioooi

AVIAIB

5.47^5'^
• W9uwno9w biik ui ly «ib$b nMB
esrtfficates sdoar premature wiihdrawsls sa sartam 
cartificata ftmdS proridsd rast sf bnarast ea amount 
urttMraan 8 raducad ttf tftepusboek rsu (Skftayeel 
■no VU OByl hUBTMI b> TOnBllBCU _

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:39 
’aL »• ’*“»•

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Matas. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vat ryto iki 
5:30 vai. vakaru. ŠEŠTADIENIAIS . 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi riuo {dėjimo 
dienas kas ųtasmy r >»;»» ;•

Bankas veikia jau 109-toosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigaitis.

Reikale sn tarnautojais gaBam susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,990

Trans-Atlantic Travel Service
.Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

C/O

Trans-Atlantic Trading Co

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

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

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

įeso kandidatai mu3 visada 
kalba gražiausiu, žodžius, 
spaudo rankas, glosto ir bu
čiuoja vaikus, fotografuoja
si su savo šeimomis, o bedie
viai net viė'ai suklupę mel
džiasi. kad tik rinkėjai pa
tikėtų, jog čia prieš savo a- 
kis regi patį doriausiąjį iš 
doriausiųjų žmonių pasauly. 
Deja, kartais kiek kitaip ta 
pavyzdingiausioji asmenybė 
mum i apsireiškia vėliau, kai 

’jau mūsų balsais tvirtai įsė
da į valdžios kėdę.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Woicester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiestai iš Worcssterta siun
čiam Įvairins siuntinius į Lieta, 
vą ir kitos Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
avoį maiste ir pramonės gaari- 
nią. Turime vietoje Įvairią vie. 
tinėa gamybne ir importaotą 
prekią iš kitą kraštą visai ie- 
BMaris kaiaoetis. Be te, siunčia
me maistą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
įsa ristoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame psr 
tam tikras įtaigas atsikviesti 
giminei čia pas sava 1 svečios 
ar aaolatlaiam apsigyvtaimaL 
Patarnavimas atttskaaum grei
tai ir sąriniagaL Ataikaką >Utl- 
Ktatata Vedėjas A. Schyrtaaki į

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
1S BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos

Pristatymas greitas kr 
garantuotas

Galiota užsisakyti rublių 
certifikatus* automobilius* 
šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vak ryto iki 5 vai- 

o ėofey atsčia it 
nuo 8 vaL ryta Rd 2 vak 
Kitomis valandoasb 

susitarimą lelefc
389 W. Broadvray 

So Boston, Mase. 02127 
Tek 268-0068

Va, pastaruoju laiku spau
doje iškilo visokių pikantiš
kų istorijėlių apie buvusį 
prezidentą Rooseveltą. Mat. 
šis pavyzdingas l.eimos ir 
tautos tėvas net kelerius me
tus slaptai naudojęds ir 
"atsargine žmonele“, kuri 
tos garbės negalėjusi nuty
lėti. Tokiomis pat sensacijas 
mėgstančios spaudos žinio
mis, amžiną atilsį, prez. J 
Kennedis btfvęs ne toks pa
stovus nusidėjėlis, nes jam 
tūlą Mary tik kartais atves
davo į Baltuosius Rūmus... 
Bet visa tai jau istorija, ku
rios faktus gal kada patik 
rins mokslas.

Amerikjos visuomenę la
biau sujaudino, ikai labai 
svarbaus Ways and Means 
komiteto pirmininkąkong
resmanas iš Arkanso Wilbui 
Mills pradėjo viešai siautėti 
su abejotina restoranų "mū
za“, pi-asigėrė ir prarado 
rinkėjų pasitikėjimą.

Na, o kadangi geri pavyz
džiai patraukia, tai kongres- 
manas Wayne Hays, 28 me
tus atstovavęs savo rinkėjus, 
mūsų pinigai ;i įsitaisė "sek
retorę“, nors ir menkai te
mokančią rašyti, kuriai bu
vo sutarta $14,000 metinės 
algos už patrauklų seksą...

Bet kongresmano Hays 
rinkėjai, matyt, yra geres
nės nuomonės apie savo at
stovą negu spauda. Jį. par- 
vykusį į Mirusiųjų Dienos 
i ikilmes savo miestelin, gy
ventojai sutiko gana šiltai. 
Jis ten vėl bučiavo vaikus, 
pagyvenusias moteris, žadė
jo daug gėrybių, jeigu bus 
perrinktas, ir fotografavosi 
susiglaudęs su savo žmona.

O pa (kutinę sensacija — 
iš kongreso "norįs“ pasi
traukti ir "speaker’is“ Cari 
Albert. Esą. Washingtone 
gyventi nusibodo. Priedo— 
Time žurnalas rašo, kad C. 
Alberto kabinetas buvęs 
naudojamas kongresmano 
Have ir jo sekretorės Eliza
beth Ray bei kitų linksmos 
valandoj mėgėjų orgijoms.

Be šių seksualinio pobū- 
džo įvykių, kongresmanai

konferencija
New Yorke Columbijos 

universitete įvykusi Penkto
ji Pabaltijo studijų konfe
rencija sutraukė iki 400 da
lyvių.

Į ją buvo atvykę moksli
ninkų net iš Europos, Aust
ralijos ir Japonijoj kurie 
domisi Pabaltijo problemo
mis.

Japonų prof. Iširo Kato 
skaitė paskaitą apie Čiur
lionį. v

Susitarė apriboti 

bombų dydį

Pakels siuntinių 

muitus
Į Lietuvą siunčiami dova

nų siuntiniai ir šiuo metu

M ii M « kt , ’, M 14-A s
m iV

EUROPA PRADEDA PABUSTI 

IŠ DETENTES SNŪDO
Europos saugumo instinktą žadina nepaprastai didė-

yra apdėti nežmoniškai di“ j»nti. Sovietų S,jun JO. ginklavimąsi, ir detentė. priedan-

deliais muitai i, be besočiam ga varoma komunizmo propaganda, 
komunistam dar ir to nega
na: nuo birželio 15 d. jie Vakarų Europą Helsinkio Į šai "atlydį“ labai reklamuo- 
dar žvmiai pakels muitus ir deklaracija kurį laiką buvo i ja, bet pogrindy daro tai, 
sumažins siunčiamų prekių gerokai primigdžiusi, nes I kas nesuderinama su jo dva-
kiekį. sapnuoti taiką ir ekonominę

Faktiškai tas pakėlimas gerovę ne tik pa kil iems 
veiks jau nuo šios savaitės žmonėms, bet ir valstybėms 
galo, nes siuntinių bendro- yja daug maloniau, negu 
vės turi turėti laiko siunti- žiūrėti realiam pavojui į a- 
niams iki birželio 15 d. pa- kis. Deja, ši vilko ir alvinų

Viršuje — Hsrtfortlo tautinių šokią sambūrio ”Aitvaras“ vado
vai: viso sambūrio vadovė Kotryna Marijošieąė (viduryje), bėr

sutartis 'jau ėmė prarasti 
hipnozo galią, ką paliudijo 
NATO valstybių užsienių 
įeikalų ministrų konferenci
ja Norvegijos sostinėje, o

iui* iii ir pasiųsti.
Chiccgo’je sukurtas net 

atskiras komitetas su Kas
paru Radvila priešaky, ku
ris rūpinsis, kad JAV vy- «r §vje,esTlių y.
liaus) be imtųsi miciatyvos valstybininkų bai-
a)} augoti savo piliečiams saj 
nuo sovietų valdžios išnau
dojimų. Apie dabartines Vak. Eu-

į epo pažiūras į vadinamąjį 
"atoslūgį“ plačiai rašo vie-

Lietuvoje nuskendo dikato redaktorių Kingsbu- 
įy Smith.

Jis sako, kad visa laisvoji 
Europa šiandien jau įsitiki
nusi, kad Sovietų Sąjunga

16 vaikų
Gegužės pradžioje Nemu

ne, netoli Viešvilės, nusken-Penktadienį prez. Fordą? | •. . VKloT^ _ P>uU„ Mšu J.rkevi
me^?R^nXls ^Maskvi^ ApaHoje — samb.rio iokėj.1. Ptačiaa .pie tai raioma 3 psl. <)© 8-12 metų amžiaus 16 visiškai negyvena detentės
metu Brežnevas Maskvoje, Netraukęs A. Driko u„u-’...................u? dv™, „ a ™li ™
pasirase sutartį, kun abi
valstybes įpareigoja neda-;
ryti didesnių'kaip 150 kilo-; .. .
tonų atominių sprogdinimų olFl/fl palCIigVū 
nekariniams reikalams ir*
leidžiama vienai šaliai tik- užima LebūnOIUį
rinti kitos šios rūšies veiks-į
mus. Iki šiol komunistai to- „ .. .. . T uPraeitą savaitę į Lebano-

Prokuroras Levi 

neis į teismą
prokuroras Pirmosios VaržybosGeneralinis

vaikų, kurie gyveno tenykš- dvasia, o, šį žodį garsiai mi 
čiuose ivaldFikuose vaikų nedarna, tiktai pučia Vaka- 
namuose.

į Kaip ta nelaimė 
neskelbiama.

i

įvyko,

kiai kontrolei prešinosi.
Nėra abejonės, kad .-ovie- tančių Sirijos karių 

tai tikrins JAV šios rūšies tankų. Dabar tenai yra jau! persvarstyti priverstino mo- 
sprogdinimus, bet kaip sek-Į apie 22.000 Sirijos kariuo-
sis Amerikos specialistams menės.
sukontroliuoti sovietų dar- „. .. ... T ,Sirija saivo pajėgas Leba

none su tiprino kovojančių

ną įžygiavo dar pora tūk '-'Levi buvo pasiryžęs kreiptis 
ie- tančių Sirijos karių ir 601 i Aukšč. tei. mą ir prašyti ūrieja f gūią

kinių vežiojimo klausimą. Pirminiai prezidentinių 
Tas klausimas ypač aktua- kandidatų rinkmai baig is

bus, parodys tik ateitis.
150 kHotonų bomba yra 7

kartus stipresnė, negu 1945^ ,ir.
m. nuvestoji į Hirosimą.

Sovtetijoje trūksta 

peilių ir sakučių

rams klaidingą saugumo 
jausmą.

Štai. Noivegijos ministras 
piimininkas Odvar Nordli 
Hearsto spaudai suteiktame 
pasikalbėjime pareiškęs:

"Mes jau nesame šiandien 
tokie linksmi, kai žvelgiame 
į detentę. Nors sovietai vie-

šia... Mes turime įžvelgti re
alybę ir neįsisapnuoti į situ
aciją, tarai rytoj pasaulis bus 
labai ramus ir geras. Tikroji 
detentė galinti būti tik tada, 
kai >visos Rytų ir Vakarų 
politinės problemos bus iš
spręstos. Iki tol yra reikalin
ga stipri NATO sąjunga“.

Panašiai Lcndcne pareiš
kęs ir Britanijoj užsienio 
reikalų ministras Anthony 
Crosland:

Mes negalime ignoruoti 
aiškiai regimo fakto, kad, 
garsių detentės žodžių prie
dangoje Sovietų Sąjunga 
pastaraisiai : metais nepa
prastai styrina saivo karines 
pajėga; Sovietų požiūris, 
kui į išreiškė Brežnevas ko
munistų partijos suvažiavi
me, detentės sąvoką labai _ 
susiaurino ir apribojo. Jo 
manymu, detentė turinti su
daryti tik patogesnes sąly
gas taikiu būdu plisti komu
nizmo ideologjai“.

Kingsbury Smith dar di
desnį nu ivylimą detente iš
girdęs Vakarų Vokietijoje, 
kuri "Helsinkio palaima“ 
nuo pat pradžios mažiausia 
pasitikėjo. Čia vengiama 
kalbėti apie karo biudžeto 
mažinimą, ir tik pačios kal
iausios ir teroristinės gru
pės dar vis gieda seną gies
mę, reikalaujančią JAV ka
lius visiškai išvesti iš Euro- 
po i

Didėjantis sovietų ginkla
vimąsi?, vadinamų "tautinių 
komunistų partijų“ verži-

lus Bo tone, nes priverstinis birželio 8 d.
stoetXdnuadidi”° ra' •lki ao1 Kemokra^ pusėje Deržimordos sumušė
sinę neapykantą. pirmauja buvęs Georguos

Deja, matyt, politikierių gubernatorius
paveiktas, prokuroras pas- Jau sunP'

a kuriniu momentu į teismą vus; *une 112 JI balsuos de- . .. .« .
tuo reikalu kreiptis atsisakė. mokiatW konvencijoje. Tą; Iš Sovietų Sąjungos gqzęs' maais j valdžią Italijoje ir 

skaičių jis tikisi dar padi- Islandijos sportininkų vado- kitur, o taip pat galimo "ne- 
Sirijos kariuomenei kai į Dabar Bostone ir kitur dinti iki 1,250. Kad būtų vas skudžiasi. kad sovietų - -

kuriose vietovėse lebanonie-; būkštaujama, kad karingieji konvencijoje išrinktas pir- milicija jo sportininkus su- 
mokinių vežiojimo prieši- mu balsavimu, reikia 1,500 ėmė. uždarė į kalėjimą ir su
rinkai gali imtis teroro balsų. j mušė. Jiems nebuvo leista
vyksmų ir ii, ntt, su- Jefeu kandidatas irm,: susižinoti net su I Handijos 
trukdyti net JAV 260 metų k!M<AaUll„iant ne£,, ambasada Maskvoje, 
sukakties minėjimo iškil

prašoma, o kairieji ir Pale; 
tinoš partizanai šj Sirijos į- 
sikišimą į Lebanono vidaus 
karą smerkia.

Zi'Sk^rats^ svečius sportininkus

čių taipusavio piautynės pa
... . .x , . .. ! vyko apraminti, bet praeitą
Ne kas kitas, bet pačių so-1 sostinėje dar

vietų žurnalas "Ekonomu1
českije voprosy“ rašo, 
gyventojams trūk ta neru-

. , žuvo 185 žmonės ir apie 400 
k. buvo sužeistų.

atominio“ sovietų užpuoli
mo baimė ėmė žadinti Va
karų Europą iš helsinkinio 
sapno, nors ji privengia ir 
ir buvusio "šaltojo karo“ at
gaivinimo.

mes.
di jančių peilių ir šakučių. Izraelis pareiškė, kad jis 
nes ministerijos, kurioms ta Lebanono įvykius seka ir 
gamyba pavesta, gamina to- j imsis atitinkamų veiksmų, 
kias takutes ir pelius. ku-1 jeigu Sirijos įsikifimas pra- Ispanija tripėUū
riems reikia mažiau darbo, dės grėsti Izraelio saugumui. 
Gyventojų poreikiai joms 
nerūpi.

Tas pat žurnalas rašo, kad l yorįe mjrė 
yra televizijos aparatų, bet;

naudojami.
Pirmadienį New Yorke 

■ ■ i ■ ■■ ■ ■ — 1 m}rė buvusio generalinio
! prokuroro Mitchellio žmona 

ir Martha, pagarsėjusi savo

i rinktas, tai atstovai gali lais- Jis sako, kad reikia gerai 
j vai balsuoti už kitus kandi- (pagalvoti, ar Islandijos vals- 
datus. tybės sportininkams verta

Respublikonų .pusė’je F<J- Į980 "?.6tais vykti į. Maskvo- 
! das turi 777 atstovus, o Rea- ’> ™osiama pasaulinę Olim- 
ganas — 641. Reikia turėti, Plad4-

i 1,130..demokratijos kelin
' Taigi kol kas dar nėra aiš- r>‘ rmj 

Nors L panijo , parlamen-! ku, kokie kandidatai į Pre- ^m^ 1 el AVIVO 
tas dar tebėra seno franki- ridentus bus partijų išstaty-
nio raugo, bet, vyriausybės ti lapkričio 9 d. rinkimuose, 
spiriamas, jau nutarė leisti'
politinius susirinkimus, ku- _ .
rie 1939 metais buvo Franco Seū. Kennedy UlOKū 
uždrausi.

$190769 mokesčių

aerodrome

Izraely Tel Avivo aerod
rome iš Olandija-* atvykurio 
keleivio bagaže sprogo stip-

o , . . . .__ _ _ oitftz. vu ri bomba, kuri užmuCė patįPagal naują įstatymą, po- , , . . . r .
litinės grupės, išskyra* ko- « * , vpnnpfiv ke elV!'saUįJU™ a?en ą 11
munistus. gali susirinkti už-', 1 ?.e~ \ibagažų pareikalavusią a-
darose patalpose, apie tai įl,’ ' Jotiniu ’mn.• (Maryti. Dešimt kitų asme- 

vietos administra- _'L ^^2, ^Inų buvo sužeista.

Vėliau paaiškėjo, kad ke- 
’eivis turėjo padirbtą pasą ir

dažnai pakakinami dar
kelionės išlaidų falsifikavi- šiurkščiais atsiliepimais apie 
mu, kyšių ėmimu, rinkimi- Nixono administraciją ir net 
riu pnigų pasisavinimu, ne- savo vyrą, su kuriuo Water-
reikalmgomis kelionėmis gate bylos pasėkoje i-sisky- pranešus vietos administra- iįį'į:į’aįmįjįįjį’”«įčjot7į9 
užsienin ir nana-iais nusi- rė cijai pnes /2 valandas. Vie-i
kritimais. Tad visa tri kiek demonstracijos leidžia-1 Sakoma, kad didižausią
toli nuo šnipinėjimo kieno Ji mirė vėžiu, vieniša, ne- mos, pranešus valdžiai prieš Į Kennedžio pajamų dalį su- 
nors naudai? : aplankyta net artimųjų. 10 dienų ir gavus leidimą. Įdaro jo tėvo palikti fondai, dar daugiau sprogmenų.

Neįsileido sovietų 

delegacijos

Valstybė/ depai tamentas 
nedavė leidimo atvažiuoti 4 
ovietų profesinių sąjungų 

atstovams. Prieš jų atvyki
mą pasisakė darbininkų uni- 

! jos AFL^CIO vadas Meany.
Juos pernai rugsėjo mė

nesį buvo tpasikvietusios ke
lios darbininkų ir prekybi
ninkų oiganizacijos, lankiu
sios Sovietų Sąjungą.

Tuo Valstybės departa
mento žygiu labai pasipikti
no ovietų spaudos agentū
ra Tass, skelbdama, kad tai 
esąs "Helsinkio akto laužy
mas. kliudymas pasikeisti 
idėjomis ir informacijomis'46




