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VAKARŲ EUROPA SUSIRŪPINUSI 

KOMUNIZMO ŠMĖKLA
Tuos rūpesčius ypač didina nepasitikėjimas popieri

ne detente, nepasitikėjimas Amerikos atsparumu agresy- 

vinei Sovietų Sąjungos politikai ir Italijos komunistų 

partijos galimas įsitvirtinimas valdžioje.

Vakarų Europą apkelia- ir varo nepaprastą antiko- 
vęs įžymus žurnalistas ir munistinę agitaciją, kurią 
laikraščių leidėjas W. Ran-dar žymiai paremia ir kata

likų Bažnyčia, bet yra dide
lė galimybė, kad socialistų ir 
komunistų koalicija šį kartą 
galinti laimėti vyriausybei 
sudaryti reikalingą daugu
mą. O tą galimybę dar didi
na labai sukta komunistų 
partijos taktika. Mat, jie 
skelbiasi dabar jau žengią 
tautinio komunizmo keliu ir 
būsią nepriklausomi nuo 
Maskvos, nor? dar visai ne
seniai buvo deklasavę "ne
palaužiamo solidarumo ry
šius su Sctvietų Sąjunga“.

Prieš rinkimus Italijos ko
munistai kartoja ir daugiau 
primityvius rinkėjus rami
nančių žodžių ir pažadų.

Jų ideofogos Vecchietti 
pareiškė, kad, laimėję rinki
mus, komunistai nereikalau
sią .premjero posto: ’jims bū
siąs priimtinas ministras pir
mininkas is socialistas.

dolph Hearst šiuo metu savo 
spaudoje pateikia susifor
mavusius įspūdžius, kurie 
atpindi dabartinius V. Euro
pos rūpesčius ankančios ko- 
muni tinės šmėklos akivaiz
doje.

Jo nuomete, nepasitikė
jimas Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų politinės įtampos 
"atlydžiu“ ten greitai auga. 
o drauge didėja ir baimė to 
"atlydžio“ metu stiprėjan
čių Europos komunistų par
tijų, nors jos viešai ir bando 
persirengti tautinėmis spal
vomis. Dėl to be rezervų pri
tariama Kissingerio formu
lei, kad detente tik tada lais
vajam pasauliui gali būti 
naudinga, jeigu Vakaraibus 
.-tipriai ginkluoti ir vieningi.

Bet Europos politikai ne
slepia nemalonaus fakto, 
kad ši Kissingerio ir Nato 
vadų aiškiai suvokiama tie
sa yra sunkiai įgyvendina
ma. Ir tai ne tiek dėl Euro
pos nepakankamo ekonomi
nio pajėgumo ar nepakan
kamo noro ginkluotis, kiek 
dėl nepatikimos pagrindinės 
sąjungininkės Amerikos po
litikos. Europiečiams atro
do, kad JAV-bėms jau ima 
trūkti valios atispirti sovie
tams ir karinis balansas 
krypsta Kremliaus naudai.

Europą kiek baimina ir 
Amerikos prezidentiniai 
kandidatai. Į priekį besiver
žiąs demokratų kandidatas

Bostono lietuvių tautinių lokių sambūrio vyresniųjų grupė. IS kairės į dešinę kiūpo: Aida šukytė. Rusa Jauniškvtė, Vida Čet- 
kauskaitė ir Audra Eikinaitė; sėdi: Jūratė Dambrauskaitė. Asta Baškauskaitė, Marytė Kizinkauskaitė, Juozas Dapšys. Lina Šim
kutė ir Rita čereškaitė; stovi: Nijolė Ivanauskaitė, Edmundas Leveckas, Brigita špakevičiūtė. Danutė Auštraitė, Vytautas čet- 
kauskas. sambūrio vadovė Ona Ivaškienė, Algis Baltušis, Danguolė špakevičiūtė, Daina Karosaitė ir Dana Račkauskaitė; Paskuti
nėje eilėje: Daiva Veitaitė, Vytautas Ivanauskas, Raimundus Bačiulis, Arūnas Šimkus, Jonas Bačiulis, Rimas Veitas. Edvardas 
Gavelis, Rimas Nenortas ir Antanas Kulbis. Trūksta Nijolės Ivaškaitės, Audronės Rastonytės, Liucijos Mickūnaitės, Tomo Rasio,

. Andriaus Baltos, Rimvydo Veito, Vytenio Veito ir Dariaus Ivaškos. Sambūris uoliai ruošiasi savo vakarui, kuris bus šį šeštadienį, . , . _ .
Be to, jie nesistengsią vie- birželio 12 d. 7 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėj. Vakaro pelnas skiriamas sambūrio kelionės j Penktąją tautinių rUTUlį pirmiMU/Cttl

St- Kairio paminklo 

projekto konkursas
Chicagoje š. m. gegužės 

21 d. jury komisija, suside
danti iš pirm. dr. Jono Va
laičio, sekr. inž. Grožvydo 
I azausko, inž. Kosto Bur
bos, inž. Algirdo Didžiulio, 
prof Jono Puzir.o ir PLIAS 
centro valdybos atstovų inž. 
Juliaus Lintako, inž. Stepo
no I škausko ir inž Juozo 
Rimkevičiaus. pagal kon
kurso tai ykles slaptu balsa
vimu iš 4 gautu Stepono 
Kan'o paminklui projektų 
nustatė pirmąją ir antrąją 
premiją, iš anksto nežinant 
art oriu pavardžių.

Pirmąją premiją $500 lai
mėjo arch. Albertas Kerelis 
ir inž. Bronius Masiokas, a- 
bu ? Chicagos.

Ant’ąją $150 premiją lai
mėjo diol. inž. Česlovas Ta
mašauskas iš Philadelphi- 
jes, Pa.

Paminklo statymo eiga 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
Chicagoje priklauso nuo 
prof. Stepono Kairio Pa
minklui Statyti Vykdomojo 
Komiteto ir nuo vi uomenės 
finansinės paramos.

Bus nauji Atstovų

ni užgrobti valdžią. O laiky- šokių Šventę Chicagoje išlaidoms apmokėti.
siąsi demokratinio parla
mentarizmo dėsnių.

Komunistai, esą, būsią Trupa arabų vienybė '17ftOO policininkų ir 
priešingi ir Itailijos pašalini-

.* (Nvto TT. • J-e dėl Lebanono
sieksią tokio? tarptautines 
padėties, kad nereikėtų nei girfjos kariuomenei 
Nato. nei Varšuvos pakto... kant <s į Lebanoną

12,000 sportininkų

Nuotrauka J. Stuko.

-i•ę '
i

Vakaruose ypač pastara- neva malšinti vidaus karo. 
sis jų pareiškimas sutinka- arabų tarpe kilo didžiuli 
mas su ironiška šypsena, sąnųšis, vedąs ligi jų vals- 
Žinoma, kad komunistai la- tybių diplomatinių santykių 
bai norėtų dalyvauti Nato pairimo.

Trmmv Cartor vra Fnmnai s^aPįuos? posėdžiuose. kur ,Kaip žinome, Sirijos pa- 
J mmy Carter yra Europai gvartomi kovo? pneą Sovie- ealbo, Lebanone šaukėsi 
visai nepažįstamas asmuo, tu S-gos aeresiia olanai na ? • • • BeDdn°ne >aUKesi ir dar mUu pramato™ ?pS.OTtoTK & SS DaC 

jo ateities užsienio politika, vos paktų, pakaktų tik vienų gjrjjos kaliuOmenei užimi- 
Europą gerokai neramina Sovietų S-gos kanmų paje- nėjant vis naujus Lebanono 

ir į prezidentus kandidatuo-'gų užimti visai Europai... ! plotus ir priartėjus prie 
jąs re publikonas Reagain, j Taigi, Europa su giliu rū- sostinės, kairieji mu ulmo- 
nes jo skelbiama užsienio į pėsčiu žvelgia į didėjančią nai šaukiasi Jungtinių Tau- 
politika galinti visiškai su- komunistų partijų šmėklą ir tų pagalbos, kaltindami Si- 
griauti detentę. atgaivinti u miglotą savo ateitį, kuri la- riją, kad ji okupuoja Leba- 
saltąjį karą ir padidinti ato-. fejau išryškės tik po Italijos noną. Bet kilo kivirčai ir
minio konflikto grėsmę.

Europos diplomatiniuose 
sluoksniuose kone visuotinai 
reiškiama nuomonė, kad
šiuo metu naudingiausias ” ’ ! Priedo— dar nepaprastai
laisvajam pasauliui būtų nrPriHfintn ' pagedo'santykiai tarp Siri-
dabartinis prezidentas For- ! jOs ir Egipto, ir abu kraitai

Argentinoj nuošalioje vie- ®vijo vienas kito atstovus, 
ir suprantąs maskuojamus tovėje nuautas buvęs Kairieji Lebanono musui
iXTF?irnn^kimUS’ * ' Bolivijos prezidentas gen. monai ėmė kaltinti ir JAV
pavojų Euiopai. J juan Jose TOrres. kuris bu- kad šios slaptai remiančios

R. Hearst pastebi, kad vi- vo nuverstas 1971 metais. Sirijos veiksmu , nors Kis-
sos V. Europos akys šiomis} ™ singeris ginasi, kad Sirija
Hionnmis vnnr nulr rai kiną i Argentinoje po preziden- ver4jas: ; Lebanona JAV

rinkimų.

Nužudė buvusį

tarpe pačių Lebanono mu
sulmonų. kurių vieni palai
ko Siriją, o kiti jai prieši
nasi.

Kissingeris išskrido 

į Pietų Ameriką
Valst. departamento . ek- 

įetorius Kissingeris rskrido 
Į Pietų Amerikos užsienio 
reikalų ministrų konferenci
ją Čilės sostinėje.

Numatoma, kad jis tenai 
pasiūlys sumanymą ūkiniam 
bendradarbiavimui pagerin
ti ir iškels žmogaus tei ių 
gerbimo reikšmę. Mat, žmo
gaus teisių laužymu yra kal
tinama perversminė Čilės 
vyriausybė, kuri persekio
janti komunistus ir kitus žu
vusio Allendes šalininkus.

Meksika atsisakė toj kon
ferencijoj dalyvauti, protes
tuodama prieš Čilė karių 
režimą.

Atidėjo socialistų 

kongresą

Dabartinis JAV atstovų 
rūmų pirmininkas Carl Al- 
bert pa kelbė, kad jis iš tų 
pareigų pasitrauksiąs, nes 
nes norįs likusią savo gyve
nimo dalį paskirti "mylimos 
šeimos“ reikalams“, nors

Socialistų internacionalo .jau buvo kilę gandai, kad ir 
kongresas turėjo Įvykti lie- .'js- 8aJ netiesioginiai, yra į- 
pos mėnesi Genevoje, bet įpainioję į . kongresmano 
"dėl organizacinių ir politi- Hays romantinę istoriją, 
nių“ prieža-čių jis atidedąs Alberto įpėdiniu greičiau- 
ir bus sušauktas gal tik lap- šiai būsiąs dabartinis demo

kratu frakcijos pirmininkas 
Thomas O’Neill iš Ca,mbrid- 
ge, Mass.

Nebekandidatuos ir sena
to demokratų vadas Mike 
Mansfield.

Nuo liepos 17 d. iki rug
piūčio 1 d. Montrealy vyks 
olimpinės žaidynės, į kurias 
suvažiuos iš įviso pasaulio 
apie 12,000 portininkų.

Rengėjai, norėdami Iš
vengti tokios pat nelaimės, 
kaip 1972 Įvykusios Miun
cheno Olimpiadoje, kur ara
bai užpuolė Izraelio sporti
ninkus, spoi tininkams ap- 
augoti sumobilizuos net 
17,000 karių ir policininkų.

Bet jau dabar sklinda 
gandai, kad teroristai irgi 
atitinkamai į-uošiasi taikią 
Olimpiados nuotaiką suar
dyti.

Keturi milionai 

ieškos darbų
Darbo departamentas pra

neša, kad. baigusis mokslo 
metams, apie 4 milionai stu
dentų ir mok deivių ieškos 
vasaros darbų. Tuo būdu lie- 
dos mėnesį JAV dirbančio 

‘Jaunimo būsią apie 25.8 mil. 
Tai 600,000 daugiu, negu 
praeitais metais.

Apie 64 procentai naujų 
darbininkų yra tarp 16 ir 24 
metų. Jiem reikalingas tik 
laikinas vasaros darbas. Bet 
1.4 miiiono baigusių moks
lus ieškos jau pastovių dar
bų.

Meksika uždarė 

įlanką

kričio mėnesi.

Matyt, laukiama, kol Iš
ryškės Europos politinė pa
dėtis po Italfjos rinkimų.

Susijungė dvi Spauda rašo, kad iškilu
sios kongre manų ir senato- 

unijos rių meilės istorijos labai su
gadinusios atstovų reputa- 

Susijungė dvi didelė- uni- ciją, o ypač pakenkusios jų 
jos — tekstilės ir vyriškų moterį kos ljiies sekretorių 
drabužių siuvyklų. Naujoji "geram vardui“.
unija turės per 500.000 na
rių. Jos prezidentu išrink
tas Murray H. Finley. PralūUŽė UŽtVOnką, 

Unija svarbiausią dėmesį
kreips į pietinių valstijų 30,000 be pastoges 
darbininkų organizavimą.

Meksika svetimiems žve-| ,
jams uždarė Kalifornijos į- PristūbdįįS VūiliU 
lanką, paskelbusi draudimą 
žvejoti ir kasinėti vandeny
ne arčiau kaip 200 mylių 
nuo kranto.

vežiojimą

Vanduo pralaužė Idaho 
valstijoje Tetom užtvanką ir 
užliejo plačius žemės plotus. 
Dėl to žuvo 6 žmonės, 53 
d ir <ro be žinios ir 30,000 li
ko be pastogės. Spėjama.

! Prezidentas Fordas sako, k?d tcki« aukM F18 ir dau- 
Portugalijoj birželio 27 d. kad rucšiamas į tat’ mo pro- ^au’ 

bus renkamas prezidentas, jektas, kuris suvaržytų teis- Medžiaginiai nuostoliai 
Kandidatų yra keturi: da- mo galią perdaug kišti į mo- siekia šimtus milionų dole- 
bartinis min. pirmininkas , kinių vežiojimą desegrega- rių. Pasirodo, kad vanduo 
Azevedo, buv. saugumo vir-' cijos tikslais. Jis ypač ne- jau kelias dienas palengva 
iminkas Carvalho, kariuo- Į leistų teismui perimti mo- graužėsi pro užtlvanko: pyli- 
menėi vadas Eanes ir kom. kvkhi tvarkymo, kaųr dabar mą. bet niekas į tai neat- 
parti jos narys Pato. i daroma Bostone. kreipė rimto dėmesio.

eržiasi į Lebanoną 
net nepainfoimavusi, 

Atrodo, kad visas šis ara
bų tarpusavio kivirčas eina

dienomis ypač nukreiktos į!
^Įw(.k“p po.™k"n,tjau
kurios vyriausybi* “kėdėn320 žmoni* . 

at feės komunistai, tenai į-, Krašte teroristų veiksmai tik Izraeliui į naudą, nes Iz- 
kopę demokratinių rinkimų dar padidėjo, įkėlus Pero- raelis į tuo įvykius savo pa
keliu. Nors Italfjos krikščio- nienei bylą dėl valtybės lė- šonėje palyginamai švelniai 
nių demokratų partija dabar, šų eikvojimo sayo reikalam, reaguoja.

tės Peronienės nuvertimo

<
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KOMUNIZMO PAVOJUS ITALIJOJE ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAIPRAŠO ATLEISTI 
KISSINGERĮ

1 *• *. -- on i Ekonominė krizė, išsiplė- ju smuiku, o kitos partijos •.Washin>gtone gegužes 20-1 > r j , r j .

LIŪDNASIS BIRŽELIS
Istorijoje tautos išgyventos nelaimės yra kaip ir pa-

dorožmogaus žaizdos. Pradžioj?jas labai skauda, vėliau — tusi pramoninėse Europos tik pritardavo.Si koalicija «-•
telieka randai, o dar vėliau - tik buvusio skausmo pn- 23 jenomis> įvyko Etmmų va,styb&e turbQt skaudžiau. įro>kaipa„0ropra-jGERO VEJOS - OKUPANTO MALŪNUI? - 

J (National Republican Heri- s*a> P8'*®*® Italija Politinės vesti kai kurias socialines] KAŽIN...

Mūsų tarpe dažnai nušne- klausimai išsprogdina fan- 
kama, kad išeiviai, nuvažia- tastiškąjį sovietinio "ro
vę penkiom dienom į Lietu- jau “ burbulą? Pats faktas, 
vą, gali užsikrėsti kcmunis- kad tame rojuje tegalima 
tinėmis bacilomis. Dėl to, normaliai vie' ėti tik penkias 
e ą, patriotams reikia tokių dienas — kai tuo tarpu per- 
kelionių vengti kaip velniui puvusių Vakaių valstybių 
kryžiaus. vaildžios panašių apribojimų

Mano ausiai tai skamba tarybiniams turistams nesta- 
neįtikėtinai. Bandysiu pasi- to — jau turi sukelti kiek- 
aiškinti. * vieno su savo protu dar ne-

• • • i atsisveikinusio žmogaus įta-
Jei skaitome komunistinę rimą. Ką tad kalbėti apie tą 

spaudą, girdime, kad Sovie-' visą galinga ii, netiukus po 
tija — Ui šalis. kurioje išsi- Spalio revoliuciįo prasiver- 
pildė ilgaamžė žmonijos žusį, nesustabdomą srautą 
svajonė. Girdime, kad jos faktu ir faktelių, pergyveni- 
liaudis, komunistų partijos mU ir liudijimų, rodančių, 
vedama, panaikino išnaudo- kad visos bolševikinių pro- 
jimą, išrovė nelygybe, jų pagandistų kalbos apie jei 
vietoj sukurdama — pirmu- ne tobulą, tai bent žmoniš- 
yk istorijoj! — giliai hu- ką, santvarką sovietu žemė- 

manišką, galutinai demok- Je» yia — melas, melas me- 
ratišką santvarką. Girdime,. ias...
kad Sovietijoje — viskas’
žmogui, viskas liaudžiai, • Dėl viso to man ir nuosta- 
kad visa žemė. visi turtai, vi- bus tas kai kurių mūsų žmo- 
si žmogaus prakaito vaisiai. niu su irūpinimas, kad išei- 
visos institucijos — valsty- rijos lietuvis galėtu vien tik 
binės, ekonominės, kultūri- tiumputė- kelionės i Lietuvą

‘vykę sukilimai. Muravjovo pakartos laisvės kovų aukos, lietuvių dalyvavo dr. K. ti dėl ekonominės politikos, jie galės tokias reformas pra-
Kražių skerdynės... Viską užklojo pilki laiko pelenai. Ir Bobelis, J. Talandis. A. Ge- ir todėl paskutinioji krikš- vesti tik bendradarbiaudami
•niekas šiandien nerauda, kad Jogaila pasmaugė Kęstutį, čys, K. Oksas, P. Ambrozė, čionių demokratų partijos su komunistais.

„Tarei taip ir reikėjo... E. Zuris, Z. Strazdas, Nova- vyriausybė turėjo atsistaty-
sitis, A. Zerr. ‘dinti.Lygiai taip pat paiengva tolsta nuo mūsų ir naujoji 

lietuvių tautos istorija, 
i. Net ir Birželis.

-Pradžioje buvę "baisusis“. vėliau — "tragiškasis“, 
dabar — "liūdnasis“, o ateityje gal bus tiktai — birželis.

Ir vėl — tarei taip ir turėjo būti...
Lietuva vėl tų pačių rusų okupuota.
Sibiro tremtiniai išmirė šalčiu, badu ar buvo gyvi 

išėsti utėlių.
Lai vės kdvotojų kapai apžėlė aukšta žole.
Jų motinos numirė i; sielvarto.
Išdavikai nutuko prie svetimos valdžios lovio.
Talentingieji parsidavė už ordinus.
Nenusilenkiantieji stabui buvo prigirdyti upėje, pa

stumti po traukinio ratais ar sukaustyti kalėjimuos.
O laisvieji ir "patriotingiausieji iš patriotingiausiųjų“ 

nuo .tavo puošnių rezidencijų stogų rodo vienas kitam 
špygas ir spjaudosi žalia tulžimi.

Be jokio sąžinės graužimo.
Be dilginančio kaltės jausmo.
Nieko nepasimokę is istorijos. »

M. VAUULAITIS

Paskelbus naujus rinki- 
, .i mus, komunistų partijos va-

ie^r^publikouų^m^ys:! Nauji parlamento riūld- dovybė paskelbė . programą, 
buvęs vidaus depart. sekr. lmai’ kurie birželio 20 R«al kūną Italijos komums-
R. Morton — Fordo rinki- dieną, kelia rūpesčio ne tik Ui atsisako nuo proletariato 
minė- komisijos pirm., L. iUlams, bet dar daugiau jos diktatūros, pasisako už dau- 
Smith — respublikonų par- sąjungininkams Vak. Ęuro- giapąrtinę sistemą ir kitais 
tfjos -pirm., šen. Ch. Percv.jpoje ir Amerikoje. Bijomąsi, atžvilgiais siekia sudaryti įs- 

kad Italijos komunistų parti- Pūdį, kad jie yra didžiausi 
ja, kuri yra didžiausia Vak- demokratai.
Europoje, gali gauti tiek bai-; Krikščionių demokratų 
sų, kad jai teks duoti vietą partija pasisakė jokiu būdu 
būsimoje koalicinėje vyriau- nebendradarbiauti su komu- 
sybėje. Tas sudarytų galvo- nisUis. Kardinolas Pome Ita- 
sūkį NATO partneriams, ku- jįjos episkopato susirinkime

tav KiiHi milUonTVai nais rie nenoret4 turėti reikalų pasiūlė, kad katalikai, kurie 
J U 1 ‘ P J ’ su vyriausybe, į kurią įeina remia komunistų partiją, bū-

komunistai. 'tų ekskomunikuoti. Bet Itali-
Spėliojimas, kad taip gaU i05 intelektualų tar-

atsitikti, pradžią davė praei- P* atsirado ir kitaip galvo
tų metų rinkimai į Italijos 600 asmeml «ruI’8'va'
savivaldybes, kai komunistei <*°vaujama vienuolio Ernesto 
netikėtai laimėjo daug vietų. Balducci, pareiškė solidaru

;ongresmanas Er Denvinski, 
kuris yra minėtos NRHGC 
tarybos pirmininkas.

Priimta daug rezoliucijų 
1 eikalaujančiu prezidentą 
nedaryti nuolaidų Sovietų 
Sąjungai, kad būtų ginamos 
paverstų tautų laisvės, kad 
JAV būtų militari! .kai pajė
gios ginti teisėtus reikalavi
mus.

Vienbalsiai nuspre ta pra
šyti prezidentą, kad pašalin- 

j tu Valst. departamento sekr. 
| Kissingerį.
» Dr. K. Bobelis dar turėjoTarsi Uip ir turi būti...

Ne, ne tik Birželis yra liūdnas. Visi dvylika mėnesių taf
yra ir tragiški, ir baisūs.

Tik — ne visiems.

. tis su senatorium Ch. Percy 
i ir kongresmanų E. Derwins- 
' kiu.
i Altos Inf.

Prileidžiant. kad politinės su katal.kais komunurtų nes, - anksčiau buvu tos įka .r ~J“1™
Darbios šių mėtų oartamento Partijos kandidatais į parla- žmogaus engimo įrankiais, niu! Juk laisvaiame pasau- 
ĮMUtijos SIU metų parlamento „areiškimas rodo.i Sovietijo^ šiandien tapo lyje niekas geriau_uz mus,
rinkimuose 

!gai tiek pat balsų, komunistų
Ssu kPoXnX komunistų partijai Itali” darbo liaudies turtu ir tar- tremtinius pabėgėlius neži- 
salsu. komunistu h j ,nauja tiktai jos gerovei, no ir nesunranta, kokia,

V. EUROPA ATBUNDA

•Kaip užsienio korespon
dentai rašo, ekonominės ge
rovės primigdyta Vakarų 
Europa komunistinės grės
mės akivaizdoje palengva

'partija pravestų į parlamenta tiktai eilinio žžmogaus porei- Kmro B’eb’nio vaizdžių žo-
augumu dar labiau didina 209 atstovus, vietoje ligšiol J°8 J1 turi žmonišką Veidą . jej g v'js0 ga]jma džiu. baisi "teroro ir vergi-

auganti komunistų partijos TELKIMES į TEIGIAMĄ turėtų 179. Krikščionių de-1 Krikščionių demokratų griebtis biblinio termino ir jos imperiia“ yra ta Sovietų 
pajėga Italijoje ir galimybe, VEIKLA .mokratų partija pravestų 240 partijos vadovybė tokių iliu- kalbėti apie "rojų“ žemėje, Sąjunga. Tasai mūsų žinoji-
kad ten komunistai net rin- ! atstovų (turėjo 267). Socialis- zijų neturi. Todėl partijos tai toks rojus, atrodo, nan- n?as mums yra į kaulą įau-
kimų keliu gali įsėsti į val-^ Sunki mūsų tautos vergi- tų partija turėtų 76 atstovus, gen. sekretorius Zaccagnini die jau pradėjo klestėti ir ge \ tapęs mūsų esybės neat-
dzios kė ę. jQg najęįjs reikalauja giau- vietoj ligšiolinių 61. Jeigu aiškiai pasakė, kad po rinki- yra nuolatos «vis entuziastiš- plėšiama dalimi. Ji mumyse

NATO konferenciioi Kis- deanin visai natriotiniu iėmi komunistai ir socialistai su- mu iokioc koaliciios su ko- kai tobulinamas Tarybų tė- kursto nukankintu brolių irNATO konf e ren c i joj Kis- dėsnio visų patriotinių jėgų komunistai ir socialistai su- mų jokios koalicijos su ko- kai tobulinamas Tarybų tė- kursto nukankintu brolių ir 
tokita-Lnklai- * p . singeris išreiškė ir JAV au- daibo ir didesnio vieni kitų siblokuos, tai kairioji koali- munistais nebus. Bet jis pa- ' yneje. ; seserų kraujas, budelių rū-

| gantį nepasitikėjimą sovie- gerbimo. "Pasaulio Lietu- cija turės beveik pusę vietų reiškė viltį, kad krikščionys Būtų visai natūralu many- išniekinto lietuvio
Pasitikę jimas vadinamąja i tais. , vis“, šiaip jau duodantis parlamente. demokratai galės vėl susitar- kad į šitokį rojų plačiai kūno vaizdas. U jei. mętų
ihaIti ojitrri^ir. nrUi+iUa • * vertingu informacijų iš T .ip- '•** j-’ __i. nt«i vpi#ii vartai tiTn/itatna iš slinktyje jis madetu ir kiek

VJVillV/JVA Ct VCll tącliczo VVX dUOltUf Z E z Vi T .......
ti dėl koalicijos su socialis- atsivertų vartai tun tams iš ^tyje jis nsovietų atlydžio politika 

regimai mažėja. Tai patvir
tino neseniai Norvegijoje į-
vykusi NATO valstybių už- _ e_____________ ______ ____,
sienio reikalų ministrų kon-’. daug ką svaibaus gauna iš kartais net ir su teisingumu, lijonai daugiau rinkėjų, negu žiūrima į dabartinę politinę naudotojiškos santvarkos Pat .
ferenciją. I JAV -visiškai už nieką. Štai -kas liečia Altą. Pvz., gegu- 1972 m. Didelis nuošimtis krizę šalčiau, negu užsienyje, replės. Bet čia mus įtinka, gramdanciai-- liudijimais.

.. ...... . A. kad ir šie pavyzdžiai • !žės mėn. numery "P.L.“ jaunų rinkėjų savo balsus pa- Italams politinė krizė— tai didelis siurpryzas! Socialis-! Todėl ir klausiu: kuris lie-
Nepasitikepmą sovietais 

ir Vakarų budrumą žadina 
aiškiai matomas Sovietų

knnrTntrnvi v^n^nTmiatvti Maskvo Pa<<‘ ^tas šmeižtas ugdo yra pastebima Italijoje, kur ties, patvs italai perdaug ne- viams, tėvynę palikusiems vergtame krašte pasėkoje 
Z rv„ F e ota SSkonbofe vis" vieningą veiklą, Lolat vyksta aštrūs tryni- sijaudina. ZinomaTitalų dien-: kenčiančią, o dabar besįver- pamušti visa tai. ką žino jo

centrą Šis centras sudarė i mums ^a*P reikalinga, masis tarp kraštutinių ele- raštis "Corriere della Serą" 21anpė aplankyti klestinčią,, protas ir jaučia širdis, ip ap- ... M tos prieža-^ies Vaka- į,a2ę \XiuteXtaT £ k a/tokie ėmimai ^ntų. kad alarmas ufeienyje;»a pabuvoh -
. -------- .... „„ka, , Wie prigide<iat pralenkė galimybes. ! O visgi ir atsiras

tuvių kultūrinei veiklai? tas faktas, kad ligšiol bu-| Nėra jokių davinių, kurie 
"Pasaulio Lietuvio“ Nr. 21 v**®08 valdžioje centro parti- rodytų, kad Italijos komunis- 

rasė, kad "Altą patalpas Jos P61* 30 metH nesugebėjo tų partija šiuose rinkimuose 
nuomoja F. savo .valdybos išspręsti daugelio socialinių pralenktų tikrai demokratiš- 
vicepirm. dr. V. Šimaičio“, problemų. Todėl per paskuti- kas partijas. Praėjusių metų

"DOVANOS“ SOVIETAM tuvių Bendruomenės veik- Šiais metais, dėl gyventojų užsienio, iš pasaulio dalių. į blėsti, tai j’i i naujo suzadi-
• los, kartai apgailėtinai pra- prieauglio, parlamento rinki- kuriose žmogų dar vis gniau- ■ name n sutvirtiname pačių

Iki šiol Sovietų Sąjunga silenkia su spaudos etika, muose dalyvaus beveik 4 mi- Bendrai paėmus, Italijoje žia kapitalizmo ar kitos iš- paskiausiu-pabėgėliu tekiais
, a -r liirtnai stangrinu rinlrnin noan viii nima i rlnRnrt i no ru-tli+inn t-nnbTD.Vnr. lia-t SUnk^a’S, lllUZl »aS tlU-

mr01,-SvV. -yK-5/aU vietų kariškos aviacijos nekalba apie karimo biudze- kont4rolei kurios jje { 
to mažinimą ekonomines ge- (,a,. H aj neW slįeb^ <. 
rovės sumetimais. rfren^i.

Prancūzija ėmė stiprinti i972 m. Vaistyk depar-
savo normalus kalines pa- patvirtino leidimą.
jėgas, kunos galėtų pasi- R į izines teki!
priešinti ir ne atominio karo \ —. nimo masinas maziausiems
a e^u* rutuliniams guoliams. Be

Krašto gynybos stiprini- šių guolių sovietai nebūtu 
mu susiiūpino ir Britanijos turėję atominių sviedinių, 
darbo partija, kuri net eko- kurie sprogdami išsi .kirsto 
neminės krizės spaudžiama j paskiras dalis, 
nesumažino gjnybos biu
džeto.

Savo krašto apsauga ne- 1972-73 m., o ir dabar sovie- 
ipaprastai susirūpino ir Nor- tai gauna glūdų palengvin- 
vegija. stebėdama sovietų tomis sąlygomis, 
didinamus karinius įrengi- Tokiomis lengvatomis ti
mus šiaurėje. , kimasi "prisijaukinti“ nepa-

Tą Europos rūpestį savo' sotinamą sovietišką mešką.

j. . . . ..ą . v? jei loa? vi^.gi J! aiMiasi-dienas, irtai tik nepaprastai. , aį. lima tja,. abejoti 
aprėžtomis judėjimo są^ygo- tu,.ime reika!c arba
mis. odei gi.taip. Kodėl ho.iltiškai kvailu, beviltiš- 
TaiybuvaHąia užuot sten- kai skvst0 proto a meniu.

5 '^SkS13 v a'ba su tokiu, kurio smege-
—....................... ............... .- - ... - - ... rto svečias pabūtų kuo ii- nys jau seniai prieš važiavi-
Tai melas, nes namas, kuria- nius dvejus rinkimus (1968 ir savivaldybių rinkimuose, tie-»^au> paprastai tik smarkiai ^5^1^ užteretos.
me Altą nuomoja patalpas, 1972 m.) buvo pastebėta, kad sa, komunistai padarė pažan- 
vra Onos Literskienės nuo--centro-kairės koalicijos par-1 gą. Bet tas dar nereiškia, kad 
savybė. Jai yra mokama tijos pradėjo nustoti pasitikę-* jiems pavyks tai pakartoti 
nuoma. Dr. V. Šimaitis ne-!jimo, o kraštutinės partijos parlamento rinkimuose. De- 
gauna nė cento. Panašiai y- pravedė daugiau atstovų. Ko-' mokratinės partijos vistiek 
ra ir daugiau.nepagristų įta-'munistų partija padidino sa-j turės didelę persvarą. Todėl 

Pagaliau čia tinka ir grū- J vimy*. Pagaliau, jei ir būtų;vo atstovų skaičių dviem, o. neatrodo, kad komunizmo pa
du pusvelčiui pardavimas kokių nuomonių skirtumų’nacionalistų (MSI) net tris-'vojus Italijoje gresia jau 

taip Altos n Lietuvių Bend-jęje^įmt ^viem. Bet imant ben- dabar.
Romėnės, tai čia Amerikoj. ų amovavimas
lietuvių savitarpio issiaista-! kutin^deiimtmetį bu. 
nimo reikalas, bet ne viso f r ; _ ‘ .
pasaulio lietuviams skirto ™ gana P3’“0™*' Tas1rodo'

POEMS WANTED

The MASSA( HCSETTS SOCIETY OF POBTS te com- 

pillinir a book of poems. If you have wr1tten a poem 
and wo«M likę onr seleetion to conaider U for pabli* 
cation, send vour poeai aad a aelf-addremed atanped 
eavelope to:

MASSACHUSETTS SOCIETY OF POETS 
230 Congrem SU Saito 200 
Boaton, Maanehnaotta 02110

kad gyventojai savo politinio 
nusistatymo kasdien nekei
čia.

Per visą pokarinį laiko
tarpį krikščionių demokratų 
partija, tarp keliolikos kitų 
politinių partijų, buvo galin
giausia. Tačiau ji galėjo suda-

Aryti vyriausybę tik koalici-
STEPONO KAIRIO ATSI- • • v* •MINIMII PIRMASIS TO. J°,e “ 1‘“Omi’ Part,Jom,s 
MINIMŲ FI KM Adis 1{Paprastai tai būdavo centro- 

jMAS "LIETUVA BUDO* gairės koalicija, kurioj daly- 
, JAU MPARDUOT AS, BET va vo krikščionys demokra- 
ANTROJO TOMO—"TAU, tai, socialistai, socialdemo- 
LIETUVA“ DAR YRA NE- kratai ir respublikonai. To- 
DIDELIS KIEKIS. kioje koalicijoje krikščionys

Kaina Į2.00. demokratai grodavo pirmuo-

leidinio medžiaga.
Mūsų jėgos nėra gausios,

jų neeikvokime savitarpio 
trinčiai. Dirbkime, ką gali
me, savo srityje pozityviai, 
vieni kitiems nekliudydami. 

I Altos Inf.

D. B.
•

TORONTO, ONT.

Veikli Tautos Fondo
atstovybė

Toronto apylinkės Tautos 
Fondo atstovybė nuo 1976 
m. sausio 1 d. iki kovo 1 d., 
t. y. per du mėnesius, surin
ko Tautos Fondui — Lietu
vos lai. vinimo reikalams — 
6,763.50 dol. Aukotojų sąra

giau, paprastai hk ^markiai ’Kiekvienu atveju, tokio 
apkapoja svečio pagėriau- niek|;elio nubvrėjimas patri- 
lama lankjunusi latką ir otiniai išeivijį; nereikštų > 
maisrutą? Kaip per toki kio nuostolio. Kokia nauda
jsr • . • « • a R «• * mūsų pastangoms, mūsų ko-zinti su plačiais tafybines vaj •- hipelio, kurio politinis 
baudies atsiekuna's, pajusti nugarkaHulfe subliuška per 
įkĄsmulkmenų tą gerovę ir, kia5 diena?,, 
laimę, kuna dabar džiaugia- .. ... .
si kiekvienas lietuvis nuo i. b>.°*,au «*' ?
ministro iki daibininko ar!‘»i-S kurie ne šiaip sau smil- 
kolflkiečio? Kaip užteks 0 musM tarpe
jam trumputėlės savaitėles] S”''enlanlleJi ^l’?nto dar- 
Drisirainlcioti įspūdžiu ir ži-P?Jun.}“al'. Fta5 ll, ’.le. ***
nių apie tą nuo*ąbią san- Ąlse,.kc9 ,r Mikuckiat - yra 
tvarką kad galėtu erižęs sa-j ,la^au getiškos negu pa- 
vo asmeniška patirtimi pa- ?<>1-
•idaliati su draugais, tebesi- !n5 "lk a. >nk remias, ne 
kamuojančiais ekonominio uek ,sla??al:
nepritekliaus, socialinės ne-i?02"?.^10 7T,r’a’?: k'e"rte- 
twbės. politinės nriesoau- relsklm'!91- 'lesu anelia-

rimu per smaudą. valdžioj 
ištaigas, minčių pasikeitimo 
forumu” i pasaulio sąžinę.

Lie-

dos *s1vgose? Kodėl Tary
bų valdžia praleidžia šitokią

ara- puikią progą — per turistų -. ..... . , -__Tiesa, jei mes. gnze iššas ilgas, aukota nuo 2o0 . *ankymąsi tuvos ar ir čia kritike su iš
dol iki 1 dol Yuatiruros na- skleisti žinią apie Lietuvos f J. , ar ir aa^untiKe su is aoi iki i aoi. i patingos pa-... .. ’ . T ietuvos atvažiavusiais sve-
garbos veltas šios Tautos liaudies atsiekimų gausybę.
Fondo atsto. ybės atliktas P™* 
darbas ir pasišventėliai dar- Na, užteks ironijos. Kiek 
bininkai. gi reikia žmogui proto «-

(E) prasti, kad jau vien šitie

čiais, būsime perdaug ple- 
pū? ir per att.irai pasisakysi
me, ką matėme ir ką girdė-

(Nukelta į 3 psl.)
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WORCESTER, MASS. miami į Sibirą pabaltiečiai 
— lietuviai, latviai ir estai, 

Šaulių koncertas - banketas bus paminėtas birželio 13 d. •
Gegužės 29 d. Worceste-i 10:30 vai. ryto bus pamal-; 

rio Maironio Parko namuo- dos Dievo Apvaizdos bažny-

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

TAUTINĖS GRUPĖS LIETUVOJE

se jvyko Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos ruoštas kon
certas - banketas. Prieš pra
dedant koncertą, kuopos 
pirmininkas A. Zenkus, pa
sveikindamas daugiau nei

čioje. kuriose su mūsų orga-į 
nizacijomis kartu dalyvausi

nepri- 200 koncerto dalyvių, pasi- 
■ džiaugė, kad jų yra i? toli-Nuo viduramžių Lietuva Atstatant Lietuvos 

buvo svetinga kitų tautų klausomybę dėl sumanu* apylinkių, „et Bos-
atetvtams. Dar Gedimino .r valstybes steigėjų politikos,, *
Vytauto laikais Lietuvon bu-tų etninių grupių piliečiai į vertina soli>lę" Giną Cap- 
vo kviečiami apsigyventi ki- nemažai pasidarbavo Lietu- kauskienę jį Montrealio. o 
tataučiai amatininkai. preky- vos labui. i tajp pat į,, akompaniatorę
bininkai ir kariai. Vėlesniais viena toki atvejį vaizdžiai i Olgą Keršytą, kuri pirmą 
laikais prie jų prisidėjo dva- aDraJo žinomas lenkų pubu.j kaitą su šia iškilia daininin- 
sininkai, mokslininkai, valdi- c-sta ję okulicz C’Pomiętnik' ke atliks šio koncerto prog- 
ninkai ir kitų profesijų žmo- Wil‘nski -t London, 1972, p. i >am9-
nės, kurie tiek padidino etm- 7, T- k k d 1917.1920; Pirmojoj daly solistė pa- nių grupių Skaičių, jog per “įdainavo K. V.Banaičio Oi,

1923 m. gyventojų surašymą nebuvo j žydų “era “ekur V.^KlovosMo-
Lietuyoje jau buvo rasta net d ypatingai anglo-j^ute® dva'^yf įJ^n0_
keliolika tautybių. svorį |arp j

tautinėje politikoje. Todėl 
lenkams susidarė sunkumų 
Paryžiaus taikos konferenci
joje. Tuo tarpu lietuviai buvo

tautybių.
Be Vilniaus ir Klaipėdos 

krašto, Lietuvoje 1923 m. bu
vo 84,2S< lietuvių, 7,6' < žydų. 
3,3% lenkų, 2,5'' rusų, 1,4'

latviai ir estai. Jas rengia {diena papiastai yra 
Religinė Šalpa.

12 vai. dienos bus Iškil
mingas minėjimas - akade
mija Kultūros Centro alėje.
Čia kalbės ir kongresmanas 
Maihin Esch. Rengia Papal- 
tiečių Komitetas.

Antrojoje dalyje — O J 
Metrikienė Dainos, muzikai 
ir gėlės (žodžiai Pr. Lem- 

I berto) Gudauskienės Jau-!

Sumainė žiedus

Vytautas P. Kaunelis ii 
Mary Kathleen McCarty ge
gužės 22 d. Redeemer baž
nyčioje sumainė žiedus.

Vaišės jvyko Italų salėje. 
Jose dalyvavo gausus jau
nųjų giminių, draugų ir pa
žįstamų skaičių-'. Vai-ių 

. programą tvarkė Šauliu 
’ Kaunelis.

A. G.

IR ŠVIESA, IR TIESA...
BOSTONO AUKŠT, LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

MOKSLO METŲ PABAIGTUVES

Mokslo metų pabaigos Be to, Lietuvių Bendruo 
tokia menės Bostono apylinkės 

pat linksma, kaip ir senoivi- valdyba kiekvieną abituri- 
nės rugiapiūtės pabaigtuvės, entą apdovanojo dar dviem 
O ypač — jeigu dar ir der- stambiais Prano Naujokai- 
lius yra gausus, šiuo atveju čio redaguotais Lietuvių li- 
— jeigu abiturientų ir gal- teratūros istorijos tomais, 
vos netuščiavidurės... 1 Įteikiant dovanas, žodį tarė

Ir reikia tikėtis, kad Bos- ir LB Bostono apyl. pirmi- 
tonas tokio jauno derliaus šj ninkas Antanas Matjoška.
Kartą tikrai susilaukė. į ‘das nepaprastas do- 

šia proga tektų dar at-

, naitienė ir Gediminas Ivaš
ka.

Taigi, tikėkime, kad šis 
lietuvybės židinėlis neužges 
tol, kol Bostone bus bent 
keliolika gyv ų lietuvių, o 
vienuolikai abiturientų, iš
tvėrusių vienuoliką lituanis
tinio mokslo metų, nuošir
džiausiai linkime ir ateityje 
išlikti aktyviems lietuviško
jo jaunimo organizacijose!

BAIGIAMOSIOS KLASĖS 

ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Gerbiamas pone Direkto-
kreipti dėmesį, kad Bostono ^^“"’nuoaSS riaU’ gerbiami m&k>fto-iai-
Anl/ tneninii T ifivmic>li»ia *

ačiū.Auk,, tesnioji Lituanistinė 
mokykla šiemet baigė net

mieli tėveliai, svečiai ir mū
sų mokyklos mokiniai,

nu Knygų dovanomis buvot §iQmįs dienomis mūsu ^.t* mokslo metns. Musų'^pd^į ir paža„Ja2^.±T”*i
Pa^an- draugai amerikiečiai ir net

vokiečių ir kiek mažiau iat- apdairesni: jie buvo įsteigę! nystės žodžiai (tekstas J 
vių, baltgudžių, totorių, ka- žydų reikalams ministeriją, j Aisčio). E. Laumenskienės 
raimų, čigonų ir kt. jr j taikos konferenciją pa-J Tyra meilė (žodžiai A. Si-

Pagal 1970 m. surašymą kvietę adv. Rosenbaumą. Į dabraitės). J. Stankūno 
tautinė gyventojų sudėtis 'Tas jiems išėjo Į naudą“, — į Mergaitė (žodžiai Mairo

nio) .
Trečiojoje

Lietuvoje žymiai pasikeitė, sako K. Okulcz, — Paryžiuje 
Dabar lietuvių yra 30,1'', žydų komitetas palaikė ryšį j 
rusų 8,6%, lenkų 7.7'', balt- su Rosenbaumu, stipriai rėmė į ramos dalyje buvo pasauli- mokymu: 
gūdžių 1,5%, žydų ir ukrai-. lietuvius, ir užtikrino, kad i kompozitorių kūriniai, 
niečių po O,8'<, o kitų tau- plebiscito atveju visi žydai 
tybių nuošimtis liko panašus pasisakys už Lietuvos nepri-

solistės prog-

KODĖL MES ŠIOJ SRITY 
ATSILIEKAME?

L Tamo’. au kas Tėviškės 
Žiburiuose gegužės 20 d. ra
šo. kaip kai kurios kitos 
tautinės grupės rūpinasi sa
vo jaunimo tautišku auklėji
mu ir gimtosios kalbos iš-

išeivijos sąlygomis, tai gra- ffiausieii moksle atskiru kia-7 žus ir ilgas lietuviškosios moksle atsKiių Kia patys iletuViai kelia klausi-
dvasios ląstelės amžius, iš-l4 . A imus:
ffvventa* jaunimo ištverme ! Mokyklos direktorius An-, Kodėl mes turime lankyti ® t™ų patriotinėmis pa- tanas ^darnas iietuviSkas mokyklas?
stangomis ir mokytojų pasi- a^estatus ir dovanas, kiek-1 Kam tas vargas reikalin- 
aukojimu. Ir tuo džiugiau,: vle?^ abiturientą atitin a- gas?
kad kadaise buvę šios mo- mai pasveikino. Danguole Į O gal čia gy venančios tau- 
kyklos mokiniai šiandien į Spa-kevicJ^e i abiturientų »tybė.? turėtų sutirpti bendra- 

vardu tarė padėkos žodį, o'me amerikonizmo puode? 
Tėvų komiteto pirmininkas, į tai galima atsakyti, kad 
inž. Algis Zikas padėkojo savas mokyklas mes lanko- 
tėvams, mokytojam? ir mo- me dėl to. kad žmogui yra 
kiniams už ilgų metų ištver- labai svarbu pažinti ^savo 
mę ir gražias pastangas U- praeitį, salvo etninės grupės 
saugoti lietuvybės gyvybę, kultūrą. Ar jis būtų italas, 

To paties sekmadienio portorikietis. afrikietis ar 
vaikare Tautinės S-gos na- lietuvis, — be savo tautos

ją jau atveda savo vaikus, 
o kiti, baigę JAV universite
tuose studijas, patys čia mo
kytojauja. Taigi, sakytume, 
kad mūsų lituanistinė mo
kykla jau semia energiją 
pati iš savęs.

Žinoma, ir Bostono Litua
nistinę mokyklą dalinai vei-

G. Čapkauskienė būvo pa
lydėta ilgais ir kaistais plo
jimai?. Ji ir akompaniatorę 
buvo apdovanotos rožių 

Nei viena Europos valstybė : puokštėmis.
tautiniu bei religiniu požiū-i Vaišių pradžioje pampi
nu nėra vienalytė. Kiekvie-Į jos klebonas kun. A. Miciū

klausomybę.

j kia tas pat dėsnis, kaip ir vi- muose abiturientei ir jų tė- praeities žinojimo žmogus 
”Jos visą laiką siunčia sa-’są mūsų išeiviją: lietuviško-1”ai surengė šaunią atsisvei- yra nieki?. Neseniai įžymūs 

vo vaikus į tolimų, kraštus į sios kilmės burnų skaičius kinimo vakarienę, kurioje psichologai tyrinėdami pri-

į buvusį.
Kaip matome, kai kurios 

tautinės grupės po karo pa
didėjo dėl sąmoningos sovie
tų politikos, kitos (kaip len
kai ir baltgudžiai) — dėl pa
sikeitusių rubežių. Vieni iš 
jų skaitytini imigrantais, kiti 
— tautinėmis mažumomis, ar kus jr ateityje. Todėl galvo- 
etninėmis grupėmis. Prie pas- jant apje būsimą nepriklau- 
tarųjų priskirtinos lenuų, somą Lietuvą, reikia spėti, 
baltgudžių, dalis rusų, žydų, kaęj jos tautinė gyventojų 
latvių, totorių, karaimų ir ki- sudėtis bus panaši į dabarti- 
tos etninės grupės, Lietuvoje nę, t. y., iš penkių lietuvių 
gyvenusios per šimtmečius, vienas bus kilęs iš kurios nors

Lietuvos Statutas senes- etninės grupės. Su ta minti
niais laikais ir Lietuvos mį turėtų apsiprasti ir išei- 
konstitucija nepriklausomy- vija.
bės laikotarpyje garantavo' T. x ,
toms tautinėms grupėms tam! *s turimu informacijų at
tiktą kultūrinę ir religinę !rodo’,kad dabar dauguma ki-
autonomija. Todėl tos tauti- tataucų gyvenančių Lietu-

__ - „ , . . . - i voje. solidarizuoja su lietuviųnes mažumos bei etnines gru-: . , . ... ,
- . , , . .. sickiu atstatyti nepnklau-pės visuomet buvo lojalios r

Lietuvai, ir daug
prie krašto gerovės

nos 
esama

savo gimnazijas. Kai kurios didėja, o lietuviškų širdžių 
jų net pačios savo lėšomis — mažėja. Dėl to ir mokyk
las išlaiko, kai tuo tarpu loję šiemet tebuvo tik 98 
mūsų Vasario 16 gimnazija mokiniai, kai ankstesniais 
yra Llaikoana vokiečių vai- metais būdavo 120 ir dau- 
džios, tik neipilnu trečdaliu giau.

dalyvaivo apie 100 bosto- ėjo išvadą, kad žmogus, 
niečių. Čia lituanistinę mo- pažįstąs savo tautos praeitį, 
kyklą baigusieji atliko link»- yra daug pastovesnis už ki
mą programą, buvo pa;akj- tus. Žmogus nežinąs savo 
ta kalbų ir bičiuliškai pri- kilmės, yra neramus, nesu-

_________________ __ įleistos kelios valandos. pranta,kuriai visuomenei jis
valstybės pakraščiuose į nas sukalbėjo invokacijos lietuviams prisidedant prie ° Paskutinieji VIII sky-Į Pabaigtuvių proga Tėvij priklauso.

tautinių mažumų, o' maĮdą ir šauliams bei aplaf- išlaikymo. Pavyzdžiui, riau: keliamieji ir VII-VIII komitetas ir abiturientų tė-. Tas savos kultūros pae
viduje — įvairių etninių gru-! ma* publikai tarė keletą ukrainiečiai vien Kanadoje klasės baigiamieji egzami- 
pių. Taip buvo praeityje, taip į prasmingų žodžių, raginda- savo lėšomis išlaiko 4 gim- nai įvyko gegužės 29 d., o 

mas stiprinti . lietuvybę ir nazijas (2 Ontario proginei- abiturientams atestatų įtei- 
Lietuvos laisvinimo darbą. joje jr po vieną Manitobos ir kimo iškilmės — gegužės 30 

Šokiams grojo vietinė ka- Albertos pro(vincijo.-e). Len- dieną 8:30 vai. ryto šv. Pet- . . w
pelą. Dalyviai linksmino-i kaiJAV-se išlaiko net 20 ro parapijos salėje. Pamal- veik nebuvo meninės prog- .... •
iki vėlyvo vidurnakčio. Vi- gimnazijų. Vengrai vien iš dos — 10 vai. ryto. 
sos dainininkės atsivežtos Kanados kasmet apie 30' Bostono Aukštesniąją Li- 
plokštelės buvo išparduotos, mokinių siunčia į savo gim- tuanistinę mokyklą šiais

K. šmns.

CLEVELAND, OHIO

naziją V. Vokietijoje, o už metais baigė net 11 moki-
:mus mažesnė tautinė grupėj nių. Tie laimingieji yra: 
j latviai j V. Vokietijoje esan-j Rįma,
^ląsavoginmaają siunčia » AuM Elena Benevi- 
, Kanados apie 20 mOkln,ų.“ Darim
; L. Tamcfeauskas kelia R ,vaiki J#una.
! klausimą, kodėl mes iki šiolI • • • •• e • »»1 • V • * *•

vai vertingais suvenyrais nimas yra nepaprastai svafr- 
apdovanojo ir lituanistinės bus ypač Amerikoje, kur 
mokyklos direktorių Ant. gyvena daug įvairių etninių 
Gustaitį. grupių.

Tik gaila, kad šį kartą be-; x , ,,® 1 O lietuviškoji mokykla
mumyse Lietuvos 

pažinimą — jos kalbos, isto
rijos, literatūros. Žinoma, 
lankant lietuvišką mokyklą, 
kartais norisi ką nors kita 
veikti: ar dalyvauti ameri-

Skaitytojų premija 
Vyt. Alantai

Gegužė, 23 d., minint Dir-|:aiP.Pavil’įuti.,’iakai žiaTė> 
vos 60 metų sukaktį, rašyto-|me, ' ?.av0 valk>i JitoiMtmi

. ____ _____ ___________ _ jui Vytautui Alantai jo kny-įauknekreipėme dė-
L p":lde)oivės būtų sėkmingesnė, jeigu &i skaitytojai už jo romaną; n!es'“ J. 3?0 . 1®
res kėlimo. 1 anksto būt nusistatyta dėl' Šventaragis įteikė $750 pre-į voTus^skla^dėl'mokinhi 

Utninių grupių teisių ir Jų miją, Premijos sumanytojas XSsfs'da^1 del mok>nl« 
(vaidmens būsimoje laisvoje ir i ^uvo Garliauskas. o

, somą valstybę. Kova dėl lais-

ramos, nes mokyklos choris
tei ir kiti jos vykdytojai tą 
dieną būvo išvežti į skautų 
renginį...

1975/76 mokslo meteis 
Bostono Aukšt. Lituanisti- .... ...

R!- nėję mokykloje darbavosi klec!«. Parengime,
šie mokytojai: Jūratė Lalie- Ja,unes^‘3-. “VT®?
nė, Paulina Kalvaitienė, Re- ^ad>«"l televizijoj vaikis- 
nata Žakevičienė, Jorūnė programos Bet gale eiq 
Gimiūtė. Aldona Lingertai.lv.,e”u?I.lko3n?et,i Ja« tikrai

. „ .. , . .tienė. Giedrė Budrediienė,i,.’,mta,>irrtln,fvom<*yto:
$imku», Danguolė špakevi-i Da.bl*ilienė, Eugeni- ger^s'a-s Pastangas. Ir as
čiūtė ir Lina Waingortin. Į ja Rastonienė, Jonas Valiu- ">?"»“•.kad ?brtunen-

Nors ir kiti egzaminus iš- konis, Liuda Senutienė, My-; .a1’ v.ela^ gyvenime dar 
laikė gerai ar egzaminų ko- kolas Drunga, Juliu. Gaide-1 Jauęaujyertmsnne jų no- 
misijos nenuvylė, bet visų j lis, Antanas Gustaitis ir, Jo-! mums miisų se-
dėstytų dalykų "labai gerai“, nui Valiūkoniui susirgus, n0810S tėvynės pažinimą ir

kytė, Arista Navickaitė, 
Audronė Rastonytė, Arūnas

GERO VĖJO? __ OKU- demokratinėje respublikoje.'^ sudėjo šie asmenys:
‘Jeigu mūsų veiksniai rastų! Po$100:StefanijairKa- 
Ibendrą kalbą su tų grupių at-! Baliai.^ Elena ii Anta- 
i stovais išeivijoje, ir prie pir-'nas
'mos progos padarytų atatin-į P° $^0: Pranė Balandie-

A A karna vieša pareiškimą, ti-!jome, tai musų tarpe gyve
nančios Kremliaus ausvs ga- , ... - • , iin.-n iziuuou.o, KJVCSOCH
li šitai pasigauti ir tuo būdu ^ar r>z ogesnes ir ova e , Ąn(j,^us RHūdžiai, Jolanda 

Lietuvos nepriklausomybes ijr Mykolas Kiziai, Ema ir 
butų sekmingesne.

PANTO

KAŽIN?
MALŪNUI? —

(Atkelta iš 2-tro pus ne, Gediminas Balanda, E-
kriaušiai etninės grupės butui >*na ir ^.Baubliai, Fe- 

1. C„. -,Z, bksa. Blauzdys, Stase ir

pakenkti geriems Lietuvos 
žmonėms. Tik todėl ir reikia 
būti atsargiems.

Šitas atsargumas, deia. 
mūsų "profesinių patriotu“ 
dažnai parimamas už -išsi
jungimą iš laisvė.' kovos, už 
nusilenkimą okupantui. Jie

D. B.

NAUJOS RŪŠIES 

IMPERIALIZMAS

i Stasys Garliauskai, dr. Bi 
s l utė ir Bronius Gimiai, Jū
ratė ir Marijus Sajauskai, 

j Vincas Žebertavičius ir X.Y.

Minės 1941 m. birželį

Tragiškasis Birželis, kadanepagalvoja, kad. jei grįžęs! JAV viceprezidentas Ro- užkaltuose gyvuliniu^ va. 
is viešnagės turistas neskel- (kefelleiis, kalbėdamas \o- p-0nU0se buvo mariniai tre-.. ... i?* 11 gonuose buvo mariniai tre«bia viešai savo patirčių ir kieti joje. Frankfurte, griez- 
garsiai nepasmerkia sovieti- tai pasmerkė naująjį — so' — 

vietinį — imperializmą. Jis
sakė, kad senasis imperia-* gas. Rockefellerio kalbos 
Hzmo laikotarpis negrįžta- \ klausėsi Vakarų Vokietfjos 
mai pasibaigė, bet gimė prezidentas ir kancleris.

nio režimo, jis tai daro ne 
todėl, kad būtu tuo režimu 
susižavėję?. Jei mes iš tiki-ų- 
jų vedame rezistencinę lovą 
su Lietuvos okupantu, tai ir 
čia galioja darbo pasiskirs
tymo dėsnis: vieniems rei
kia šaukti ir rėkti, kitiems, 
dėl nesunkiai suvokiamu 
priežasčių — tylėti. Sapienti 
sat.

(Bus daugiau)

Tą gimnaziją baigę yra 
pilnai paruošti studijuoti 
bet kuriame universitete. 
Gimnazijos direktorius yra 
pareiškęs, kad iš 34 moki
nių, kurie per paskutiniuo
sius penkerius metus iš š, 
Amerikos atvykę mokėsi 
gimnazijoje, nežino nė vie
no. kuriam Š. Amerikos 
ghnnazijo nebūtų iškaičiu
sios šioje lietuvių mokykloje 
išeito kurso.

Be to, ten mokytis ir pigu, 
nes už išlaikymą ir mokslą 
mėnesiui tereikia mokėti tik 
70 dolerių.

Taigi, kodėl nesiunčiame 
ten savo vaikų mokytis nors 
vienerius metus?

naujas ir sudėtingesnis —į Vėliau kalbėjęs kancleris
___ T2-_________________ J._______________ 2 I naUvo^a Losi!ovietinis. Jis rei-ikiasi 

riose srityse — ideologinėje 
diplomatinėje, finansinėje, 
politinėje ir karinėje. Kovai

GAISRAI NEW YORKE 

IR TOKIJO

Gyventojų New Yorke yra

’! jos meilę.
Tad ačiū jums. pone

ir Lina Wain- f minams Ona Girniuvienė. į rektoriau, ir viriems bi
I Jiems Tėvų komitetas pa- siems mūsų klasės mokyto-
’ i varno, n Valvraiėinnoi vali ia

pažymiais mokyklą baigė Į VlII-jį skyrių perėmė ir pa 
dvi abiturientės: Danguolė ruošė keliamiesiems egza-|
Špakevičiūtė 
gortin.

Čia reikia pažymėti, kad 
Danguolė špakevičiūtė yra 
grynai lietuviškos šeimos 
atžala, o Liuda ir dr. Ernest
as Waingortin savo šauniai! 1

reiškė nuoširdžią padėką. I jams: p. Kalvaitienei, jau iš 
Mokyklos Tėvų komitetą I Bostono išvykusiai p. Žygie- 

sudarė: pirm. Algirdas Zi-/nei, p. Budreckienei, trejus 
kas, sekr. Lilija Kulbienė.. metus mus mokiusiai p. 

Tiižid. Regina Martinonienė • Ambraziejienei, amžiną ąt-
iiib«- t;««- ♦ ZSi m* nariai Birutė Mitkienė irJilsį, p. Makaičiui, p. Senu-duki-ai Linai patys jkivepe, R R Kondratie^ei ir
savo motinos .r senelių kal-l j kitų kgIo

komitetą įeina: Lilė Ivas-’ Nuoširdus ačiū!bos ir kultūros meilę. Tai 
tikrai retas pavyzdys mūsų 
.šeivi koje visuomenėje.

Lilė Ivas-; 
kienė. Marytė Goštautienė,

i ‘Norma šnipienė, Birutė Ba-'Šios pažangiausios abitu- r
i ientės buvo apdovanotos ir
specialiomis dovanomis'* 
D. Špakevičiūtei Skirmantė 
Kondratienė su atitinkamu 
žodžiu įteikė buv. šios mo
kyklos mokytojos Reginos 
Makaitienės skirtus $50 buv. 
a. a. mokytojo kap. Algio 
Makaičio atminimui, o Linai 
Waingortin teko mokyklos 

Navazelskio 
prisi-

New Yorke minimui paaukotas įgravi-

įvai-! Schmidtas pabrėžė, kad 7.8 miliono, o Japonijos sos-'rėmėjo Petro Navaz 
inėjejyra būtina JAV karo pajė- tinėje Tokijo— 8.7 miliono. lituanistinė? mokyklos

gas ir toliau palikti Vokie- Gaisrų pernai
tijoje ir taip pat būtina su- buvo 54,214. o Tokfjo —tik i uotas auksinis žiedas, 

su šituo nauju grobuonišku! stiprinti JAV ir Europos 7,842. Vgnegesių New Yor- šių malonių mokyklų* 
imperializmu reikia sustip-valstybių bendradarbiavi- ke yra 11,192, o Tokijos - mecenatų pavyzdį galėtų

, rinti Vakarų valstybių paiė-*ma 17.094, įsidėmėti ir kiti tautiečiai.

Danguolė špakevičiūtė

LAIKAS

Kas taiai laikas, kurs trumpina mūsų gyvenimą 
ir artina mūsų likimą?
Laikas yra kaip amžinoji jūra, kuri skaldo akme
nis į smėlį, 'smėlį į dulkes ir dulkes į nieką.
Laikas — nebesustojantis malūnas, kursai mala 
po truputį, bet nė vieno grūdo nepraleidžia.
Laikas yra Tas, kurs viską griauna, kaip parazi
tas viską ėda. kursai suės mus, ir, kai nieko nebe
bus, — patsai save.

Dariui K. 1 valka
(Šių metų Bostono lituanisti
nės mokyklos abiturientas^

f
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DIDŽIIOJI BRITANIJA !H. Wilsonui. Tuos labai aukš- 286 ŽMONĖS SU 
SVETIMA ŠIRDIMI

Ką tik gavome| NAUJI ENERGIJOS 
ŠALTINIAIįtos kokybės tekstilės gami-| 

nius, ”Ganex“ lietpalčius, I
Dar palyginamai 

niai vieninteliai pramonei
spausdino kelias spalvuotas »XJe. 1 d“ Pirm4 kart, ligoniui; įsoj vartomos energijos šalti-
nnntrm.kasRhuv min nirm I Nesenai vienas populiarus tano svetimų sirdj. Iki 197opiai buvo vejas, vandens je-

ij uri • P i Londono d:enraštis rašė kad metų galo buvo takių širdies ! ga. akmens anglis ir žibalas.
Haroldo Wtlsono jau pakinkoma
tZkų^aišto  ̂ dide!C atsarga visumet kuriemsligoniams tai pada- saulės eneitfja, išnaudoja-
irauKų paaisKinama, aaa jas, ryta pakartotinai. Šiandien mi jurų potvyniai įratoslu-
padarė fotografas Joe Bulai-, ' . . .' iš 286 žmonių, kuriems buvo I giai. jūros paviršiaus ir gilu
tis, turįs mažą atelje Londono J,s Juos dov anodavo užsienio jsodinta 9vetjma širdis, 50 minio vandens temperatūros 
priemiestyje. Prieš aštuonetą svečiams, lankiusiems min. frxrt7tl •„ tvirtumo# w

Pasižymėję lietuviai
Londono ”The Suday Ti- Portfelius ir kt., galima gauti Jau sukako 8 metai, kai 
es Magazine“ V. 23 at- ne t*k Anglijoje, bet ir užsie- Pietų Afrikoje dr. Berahar-

yra gyvų, jų tarpe ir 56 me- skirtumas ir kt.
metų jis pradėjęs fotografuo- pirmininką. Tokiu būdu Ga- amžiaus moterį- iš Wis-! 
ti Darbo Partijos kandidatus, ncx gaminiai išgarsėjo ir už- consjno valstijos, ikuri su į 
o prieš Kalėdas pakvietė jils*enyJe> padidėjo jų ekspor-. 3Vetima širdimi gyvena nuo nymų yra naudoti kurui jū- 
D. Britanijos min. pirminin-1 tas» ir Sir J- Naganas nusi- 1968 metų. ! ros žoles, kurios per dieną

pelnė aukštų titulų. i _ . a - i , užauga net 2 pėdas. Sako-
Dabar Lordas J. Raganas' .Pra^ka parode, kad pu-. ma, jeigu užveistame tokių 
■« nirmns I.nrrfn Rflm., “ tok»i mlle P“’. iū1OS žolių 140 milionų ak-

Britanijos min. pirminin 
kas į Downing Str. 10 Nr. 
padaryti jo šeimos ir bendra
darbių nuotraukas.

H. Wilsonui atsistatydinus, 
J. Bulaitis buvo pakviestas 
padaryti istorinę nuotrauką, 
kai J. Callaghanas buvo ka
ralienės kviečiamas sudaryti 
naują min. kabinetą.

Žurnalas pažymėjo, kad J. 
Bulaitis yra lietuvio siuvėjo 
sūnus. Jis pasakęs žurnalis
tui: ”Aš visumet dėviu kos
tiumą. Manęs niekad nepa
matysite su džinsais ar ilgais 
plaukais“.

j bus pirmas Lordų Rūmų ats- mais trimis mėnesiais po o-

Vienąją naujesnių suma-

, jūros žolių 140 milionų ak 
rų plotą ir tuos augalus patovas, gerai mokąs lietuvi,, Racijos. Stanforfo univei,-=nw^^— 

P° s,teto duomenimis, u visų,me tiek enepgijos> kiek -jos
;ten opeiuotų iki 2 metų >s-iduoda vkos JAV natūralios 
•gyveno 37>. Vienas gyve-Įd •
; na jau septinta- metus iri J
‘ penki — penktus. Iš gyvųjų J Pastaruoju meta St. Louis, 
53% galėjo grįžti į darbą, j Chicagoje, Los Angeles ir 
34% galėjo, bet negrįžo. I kituose miestuoje yra įmo- 

Po 6 metų ieškojimo pa- . ., .. ,. . nių, kurios energiją gamina
galiau lenkai surado Katy- ^Amžiaus riba širdies jso-
no paminklui vietą. Ken- ‘dinin}° operacijai yi a 0O-0 
sington ir Chelsea savival- metai, nes senesni seiga ai- „
dybė davė nutikimą pa- tari jų skleroze, turi au stą. dej^s naudos, 
minklą pastatyti Gunneabu- kraujo spaudimą.
ry kapinėse Ealinge. į Jau yra sukuria ir dirbti-

kalbą ir 
Lietuvi“.

skaitąs

PROTESTAS DĖL 
KATYNO PAMINKLO

iš deginamų šiukšlių ir kitų 
atmatų. Tuo būdu švarina
ma aplinka ir dar turima di-

De vinto j i pradalgė, lite** 
nese-i ratūros metrai,tis. 389 psL, 

kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis Pamarys,—*
Henriko Tomo Tamašausko • 
Mažosios Lietuvos stadija, 
263 psl., gausiai iliuriruota,. 
su 71 puslapio vietovardžių, 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lithuanians in America,
parašė dr. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

Kinija — Azijos milžinas,
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- 

•, na $2.00.
i An Immigrants Story,

Tenka pridurti, kad Jou- Bet... pasakyti lengviau, nė širdis. Mėginimai daromi
zas Bulaitis yra lietuvių se-įnegu padalyti. Sovietų am- su veršiais. Kai kurie jų su

- ,wi jnos emigracijos pasižymėju-. basada prisiuntė Kensing- dirbtine Girdimi išgyvena po
— O kuo ji yra yra išskir- bių tą mėnesį tik Žemaičių į sio vejkg;o petr0 Bulaičioiton ir Chelsea burmistrui kelis mene ius. žmonėms

tinas iš kitų., tavo nuomo- ir Lietuvos zemese temoznalsQnus Jo tJvas at . . An. ne)abai draugišką laišką, dirbtinės širdies dar nededa, ““ f""?“"
ne?............................ jra tl- ' * igliją šio šimtmečio pradžioje protestuojantį prieš pa- bet netrukus _ gal galėsime •

Pnmiausia. Maiki, tuo, | Visa tai yra, tėve, tik'jr sėkmingai vertėsi siuvėjo
kad šį mėnesį išpuola ilgiau- graži senovė, kuri jau nie-(amatu išaugino vienuolika 
šia diena ir trumpiausia j kada nebegrįš, kaip ir tavo ’ vaik kurie dabar dirba ivai.

' jaunystė. Visus tuos įvykius

— Ar tu žinai, Maiki. kuo vome į krūmus ieškoti pa
eitas mėnuo yra uvožnas? i parčio žiedo... Tokių grožy-1

naktis. riose profesijose. Visi gerai
— Tau pensininkui, tai I ir žmones laikas jau seniai ka|ba lietuviškai' 

neturi didelės reikšmės, nes, • nuplukdė, ir mus pasitiko,
kiek tik nori, gali miegoti; visai kitos dienos. Šiandien! Antras Juozas, kurį pamė-
dieną ir naktį.

— Bet ar tu užmiršai, kad
•is mėnesis yra skirtas ir vi
sų skaisčiųjų ir šventųjų vy- n*,mo žaidimais.

ir birželio mėnuo yra mums go Haroldas Wilsonas, yra iš 
atmintinas ne tiktai šven- Lietuvos kilęs J. Raganas, 
taisiaį; ar nerūpestingo jau- Už nuopelnus eksporto srity-

minklo pastatymą. - savo širdį pakeisti dirbtine
Paminklas — juodas obe-, su Ja dar pratęsti savo

iiskas — turėjo būti ati-^venim^- 
dengtas 'šių metų ragsėjo 18 Dr. Bemhard sako, kad 
d. Vienintelis įraša?, turįs;daibar bandysiąs prie pasil- 
priminti 14,500 Katyno miš-'pusios žmogaus širdie.: pri- 
ke nužudytų Lenkijos kari-' jungti beždžionės širdį, kuri 
ninku, yra “Katyn 1940“. j padėsianti pumpuoti kraują. 
Už to įrašo sovietų ambasa- Tada žmogus gy ventų su 
da ir užkliuvo. Katyno miš-:do iem širdim.

rų pacestavonei
— Ne uprantu, apie ko- tau įsiznaimmti?

kius vyrus tu čia kalbi? Ar 
turi galvoje ”Tėvo dieną“?

— Tokios šĮ.entės, Maiki, 
Lietuvoje nebūdavo, mano 
čėsais tėvo niekas atskirai 
nepašlovindavo, nes visi ži
nojo. kad ir geriausias tė
vas, pas Iciką miestelyje už
gėręs gyvatinės, nebūna nei

GYVAS DIEVAITIS

Nors komunistai varo an
tireliginę propagandą, bet
pats komunizmas ilgi yra p'

i• • i • v i TI

by Alėjas Vitkauskas, 192. 
psl., kaina $3.75.

Lietuvių literatūros isto, 
rija, II tomas (apima ĮSOT
INS m. laikotarpį), parašė;

anas Naujokaitis, 582
, i • • • ZI”?”eS i kaina $10. Graži dovanai
beiąly^niai iketi partijos kiekvicnam 
apreiškimais“, ne mintimis (Keleivyje dar

,, .. .... galima gauti ir pirmąjį to-',neniddysti nuo jos Įsakų ir kaina n#: 
garbinti .partijos wentuo- j j -e 27 autori 
sius“. Be to. tun būti gar-! f kjtokio
binamas ir partijos vadas-|kfll7įos bei straipsnių. Tarp 

dri

! je prieš dešimti metų H.
— O kuo jis kitu galėjo Wilsonas suteikė jam ”Sir‘

titulą. O dabar, pasitraukda-
- O ar tėvas užmiiiiai, mas « ™n; Pai

kai! birželio 15 dieną rusų H W.lsona% pristatė ka- 
bolševikai okupavo Lietuvą, rabenei pakelti Sir Joseph 
kad tuoj pat suėmė šimtus Koganą Į lordus (lite peer). 
geriausių Lietuvos žmonių į y ^rdas Raganas, pergyve- 
ir sugrūdo į kalėjimus, kad nęs Lietuvoje nacių okupaci- 
kitų mėty birželio mėnesį jos laikotarpį, atvyko į An-

s nemina nei .bolševikų saugumas bj karo, ir pradėjo dirb- 
.s, ne mm a nei sueme jau dešimtis tuktan- tenise 

kaistus, nei šventas, ir daz- čių jote stambu
vaikų ir senelių, ir gyvuli- £££ 
muose vagonuose juos įsve-:, . _.F * *
žė į Sibirą, iš kurio po dau.įke ' lietuviai. J,s gamina l.et- 
gelio metų tik retas gyvas |Pa'®,us- kurie labai patinka

kas tais metais buvo sovietų į 
rankose. Tuo tarpu jie tei
gia, kad lenkus išžudė vo
kiečiai 1941 m. Prisiųstame 
laiške nfoma, kad pamink
lo organizatoriai bandę ”at- 
gaivinti biaurų Goebbelso 
propagandos melą ir tuo bū
du nuslėpti nacių prasikal
timą“.

AUKŠČIAUSIAS,
SUNKIAUSIAS,
MAŽIAUSIAS

žemiškasis dievas. Toks die- D3?katiniuju įdomūs 
yas Sovietai Sągungoje yra vinco Maciūno apie rašyto-; 
Leninas, buvo Stalinas, o|*a Vaižgantą, Bronio Railoą

apie Magny restorano vaka
rienes, i kurias rinkdavosi 
prancūzu rašytojai, poetai, 
■kritikai, žurnalistai ir kt.

Lietuviškoji skautija, pa-.
ra'ė Petrą- Jurgėla. Tai

dabar sistemingai ”dieveja“ 
Brežnevas. Kinijos komu
nistai tari savo dievą —Mao 
Tse-tungą.

Bet bene vaizdingiausias 
komunistinio dievo pavyz-

nai pats arklys savo išma
nymu parveža jį namo su 
sugurinta raudona nosimi.

— Tai apie kokius skais
čiuosius vyrus tu kalbi? I nugrįžo. Štai, kuo dabar žy-

— Vaike! Nugi birželyje mus birželio mėnesis!
išpuola skaisčiausiojo Anta- — Maiki. ta man sugrau- v. Mikšys, Worcester Ma., 
no, š vento Krikštytojo Jono. dinai visą Juk p. Mičiulis, Columet, III..,
PftTi’ Ų Ta tuos dalykus raandien buvau y. Montvilas, S. Boston, Ma.,
Povilo dienos! Ar tai yra ne- ,visUkai primilię!r. Na, o ta- 
•vcznas dalyka-'. 'da ir mano sesers anūkus į

— Aš čia nieko ypatingo Siberiją išvežė, ir nė vienas
neįžiūriu. J jų nesugrįžo... Saiko, sniege

— Užtatai, kad tu neži-; sušalusius kaip malkas pa
nai, kaip tų šventųjų (pagar- laidojo ir valdžia net kry- 
bavojima? apsireikšdavo žiaus pastatyti neleido...
Lietuvoje. Jeigu tau nors Nešnekėkime daugiau, Mai- 
vieną rozą būtų tenai tekę ki. ba man ašaros jau ir akis 
švęsti -vento Jono naktį, tai aptamsino...
tu visą čėsa tokios linksmy
bės neužmirštumei.

— O kas ten būdavo ne
paprasto?

— Šiur. Maiki. Ka;p mož
na užmiršti vainikų pynimą, 
jų srkritną uždėjimą ant Jo-

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $10:
N. Šležienė, Norwood, Ma., 

nų dura a’’ kupaliojima miš- Vidūnas, Worcester Ma. ir 
ke? Kain možna užmiršti tasi^ietavių Fondo Detroito Va- 
menraites kurios visur fpa- jflUS komitetas.
marindavo zenkianv? O 
kad tu. Maiki. būtumei ma
tės. kaip sodžiaus jaunimas 
Joniniu nakt?

T. Yankauskas, Dorchester,
Ma.

Po $3:
P. 2ilinskas, Anglija, M. 

Petrauskas, Dorchester, Ma. 
ir V. Vitkauskas, Saskach., 
Cenada.

Po $2:
I. Kazlauskas, North Bay, 

O; .t., A. Vyšniauskas, North 
B{ y, Ont., P. Janavičius, So. 
Btston, Ma., O. Tiškienė. 
W jrcester, Ma., V. 2idžiūnas, 
Wjrcester, Ma., F. Stankus, 
Hartford Ct., S. Rackevičius, 
Chicago III., M. Junevičienė, 
Hartford, Ct., J. Pipiras, 
Worcester, Ma. ir N. N. To
ronto, Ont.

Po$l:
J. Brajus, St. Catharines, 

Ont., T. Paulaitis, Toronto, 
Ont., T. Subačius, St. Leon-

. ................... ' dys yra Šiaurės Korėjos ko-i 832 psl. su daugybe iliustra-
.Ąukseiausiu žmogus yra, diktatorius ^imas^OT k,urioie

laikomas Robert Wadlow, Son^ jam pavaizduota Lietuvos skau-
pastatytas 15 pėdų aukščio ve]kla nuo 1917 metų. uo 
paminklas. Visi daiktai, ku- dienu. Kama $12. Ji yra 
riuos jis paliečia viešuose' ^’.a d°'ana ne skautų 
pasirodymuose, apdengiami i bičiuliams.^ 
baltu vualiu arba stikline; Atspindžiai ūkanose, — 
makštim. Duotas įsakymas 'Vytauto Alanto novelės, iš- 
kiekviename autobuse pa-! leistos Bostone 1976 metais^ 
likti dfvi pirmąsias tuščias 1^60 egz.. 376 psl., spaudė 
vietas “Kimo dvasiai“. Tai • Liet. Enciklopedijos spaus- 
turi reikšti, kad jis nuolat; tave, kaina — $6.00 
yra žmonių tarpe, tviska ma-, The Brothers Domeika, 
to ir girdi. ! Liudo Dovydėno apy-aka, į

anglų kalba išvertė Milton
Kalbama, kad Kimas ser

ga vėžiu ir rudnasi savo sū
nų paskelbti įpėdiniu.

kuris mirė 1940 metais. Jo
I ūgis buvo 8 pėdos ir 11.1 co
lių. Šis milžinas svėrė 491 
. varą.

Bet pačiu sunkiausiu pa-
Turint galvoje atlydžio 

politiką, abejojama, ar Ka-
• ii- x x 1 •Ji I paviu runniau^iu

lyno paminklui statyti leidi- sau]io ' a pripažinįas
mas nebu atšauktas. Uzs. p , t į. j H vg.
reikalų ministerija galinti g R .
pareikalauti ipatenkinti Sov. ■ . . 1į, . L j *i • tai buvo laidojamas oiam-Sajungos ambasados reika- J
lavimą.

(“Europos Lietuvis“)

VLIKO IR ALTOS 
PASITARIMAS

nui transportuoti skirtoje 
dėžėje.

Mažiausias ič suaugusių 
žmonių buvo olandė, vadi
nama “Princese Pauline“. 
Sulaukusi 19 metų amžiau-, 

j ji mirė Nevv Yorke. Ši “prin-
Amerikos Lietuvių Tary- , oe. e tebuv tik 23.2 eolui 

bos pirmininką? dr. Kazys aukščio ir svėrė apie 7 sva- 
Bcbelis, nuvykęs į rytines iais* »
valstijas, turėjo pasitarimą .
su Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin- Tarp draugu ieškok tų, 
ku dr. Kęstučiu Valiūnu. ' kurie daugiau už tave iima- 

Aptartos tolimesnės bend- no.
ro darbo gairės. > R. Šumanas

CHICAGOJE “KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI “PARAMOJE“ (2534 W. 69th St.)

Stark, išleido Liet. Enciklo- 
pedijo^ leidykla 1976 mer, 

' tais, 238 pis., kaina —$6.00;

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETV ŠIOSE GRUPĖSE:

Liepos
Liepos
Rugsėjo

14 — >1045.00 
28 — >1045.00 
1— >925.00

Rugsėjo
Rugsėjo
Gruodžio

16 — >725.00 
30 — >750.00 
22—>875.00

Po$5:
A. Jurka, Tasmania Aus

tralija, P. Martinkus, Char- 
ii. nakn parugė,e ar Iottesville e,., M. SmailiSi 

Pamrvie rur-km-davo>m..chicago, III., D.. Bakienė.
ka’/n mes anbnk ji ••okda-'.-.l4 o m xj vvem, kaip i"ke1davoni i pa-‘““hm, Ma F. Baronaitis,,ė.us, Nashua, N. H., K. Sa-
danges ant ilgea kart,•eauž- ®!nt’roo,k/iOnt-1Z y«ke’iP0™’’ “a 'r H
deeta stebule, kaip su savoi^“ 8. V“**’ 5* •’ 1®ud“n’ V. 
išsirinktom mergaitėm šoki-iskanske’ Olyphatt. P* . V.. Viaiema aukotojams nuo- 
nėdavom per ugni. daryda- Klern^®» Arlington, Ma., I. širdug ačiū. 
vom burtus, o paskui ėida-lJansonienė» Osterville, Ma., Administracija

ard, P. Que., F. Valentukevi

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

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

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60 
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu New Yorke.
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ 

RIBOTAS!
VIETŲ SKAIČIUS

aukoju

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

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

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės i
TRANSATLANT1C TRAVEL SERVICE 

Senth Boston, Mass. 02127 
393 Wsnt Broadwav, P.O.Ros 116 

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė 
Air fares sahjact to changes and governament approval.
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Vietines žinios Priimtas į M1T
Jonas Aleksonis gerai? 

pažymiais baigė Bostono

NAMŲ DARBO ATOMO 
BOMBA

MOONMSSMMOeiNMI

kolegijos aukštesniąją mo-i Anglijos policijos žuma- 
w'kykią ir priimtas į garsųjį le JAV kriminologas John 

; M IT, kur studijuos inžine- Wolff rašo, kad šiuo metu 
•teioristams nebėra labaiVisur nebesuspėja I Skambins Pops koncerte nią.

; i
Onos Ivaškienės vadovau-i Vyta: Jonas Bakšys Pops;__

jamas tautinių šokių sambū- simfoninio orkestro koncer- ; 
ris turi tiek pakvietimų, kad'te biiželio 22 d. Symphony =
nebesu pė ja/vi ur dalyvauti., Hali skambins pianinu ,

. ... . .. , , ;Geishwino Concerto in F,! Birželio 12 d. So. Bosto- tų 3 kartus stipre ne, negu 
Birželio 13 d. JIS dalyvaus Ist movemenU |no L;etu.il} piliečių d-josiyiumetaisnumestojįjHi-

Pro\idence, o bnzelio-7 d. ■ 1 salt je Bostono Lietuvių Tau-

KALENDORIUS

i sunku pasigaminti atominę 
, bombą. Ji atsieitų tik apie 
; $20,000.

Tokia naminė bomba bū-

kiAthcl rengiamuose JAV 2001 V..Bakšys ^belanko auką- žokj Sambūrio ban-
metų sukakties minėjimuo-, tesmąją mokyklą, o muzi-ij. 
se. Liepos 3 d. jis šoks Lie-į kos mokosi konservatorijos; 
tuvių Dienos programoje paruošiamojoj muzikos mo 
Kennebunkporte. i kykloj.

losimos miestą Japonijjoje.

IŠĖJO NAUJAS 

”T£VYN£S SARGAS“
Birželio 12 d. Šv. Petro 

parapijos salėje Tragiškojo 
Birželio minėjimas, kurį 
rengia LB apylinkės valcly- 

’ ba. ....
, Rugpiūčio 8 d. Romuvos Tėvynės Saigas“ 1976 m.

Praeitą savaitę mus ap-; Aleksandrui Griauzdei pa-įnarke Broektone Minkų ra- Nr. 1 (134). Tai paskutinis 
lankė Veronika ir Vladas, sjūli Antanas Jucg į Jijo gegužinė. ; <’■>■. Domo Jasaičio redaguo-
Kulbokai, pakeliui iš Flon-: J . ,, .. i Ru? ėio 26 d. So Bostono ta numeris. Toliau žurnalą
dos į savo vasarnamį New.g?rv;.C®nte1?]1 Mass“ lb"l Lietuvių Piliečių d-jos salė-Redaguos Petras Maldeikis. 
Hamp hire valstijoje, ir My-Isirase Keleiv>- ’-;e Tautos šventės minėji- Leidžia Lietuvių Krikščio-’

TA_, ,. A . ... imas — koncertas, kuri ren- nių Demokratų Sąjunga. Šis
Dėkojame A. Gnauzdei n į lb apylinkės valdyba. ’ numeris turi 144 psl., kai- 

?kaityto-> Spalio lo a. So. Bostono- na $4.99.
•Lietuvių Piliečių d-jos III i Svarbesnieji dabai

Reti svečiai

kolas Šimaitis, 
Putname 
skristi pasidaryti
pą.

gyvenantis 
s sparnus 
po

Surado naują skaitytoją

Ką tik išėjo politikos ir 
socialiniu nieksiu žurnalo

Euro- sveikiname naująjį 
1 ją A. Jucėną. įse-

j aukšto salėje Laisvės Varpo' jusio numerio straipsniai: 
I mdens koncertas. i Grėsmė ir ryžtas (A. Kasu-

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 

1976 M. KELIAS I LIETUVĄ

/ lt £
r

R ;’>< 16—24 ...........$779
Spalio 14—22

Brangaus mūsų Bičiulio

muz. ZENONO NOMEIKOS

gyvybės skausmingai raudai ir jo vargonams amžinai 
nutilus, gyvenimo kryžių karžygiškai nešusią žmoną 

Janiną, dukterį K r i s t i in ą -ir visus artimuosius 

iš gilumos širdies užjaučia

Felicija ir Julius Gaideliai 

ir Stasys Liepas

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonas kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas .................................. 6.—

■Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 VV. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282 2759

' RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki
tatikių ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niaia nuo 1 iki J .30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
.oe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptu | 
Baltic Floriate sėlių ir dova* 

Įj nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wsy. So. Bostone. Telefo
ne AN v0489. Ten gauna-

ir R Ateivis

Dažau ir Taisau
.. Kataro li lauko 'r viduje.
► ’ Lipdau popierius ir tarzai 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudo i u tik genančio

flMdttagą
JONAS 8TARINSKA.S 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
TsL CO 5-58M

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ I LIETUVĄ

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

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

Rugsėjo 30—Spalio 8 . .$ 779 
............. $779

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

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys Miunchene

Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $i099
t

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, New Yorko ir Montrealio l^ifthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:

Algirdas Mitkus
8 VVhite Oak Road

(■
Jlaičio). Marksizmas ir mo
ralė (V. Juodeikos), Anei 
rašto, anei druko (prof. A. 

i » Še.'plaukta) ir kt. Yra Balio 
j Minės JAV 200 m. sukaktj Sruogos, Putino. H. Lukaus- 
1 Šitą retą Šio krašto sukak- kaitės eilėraščių, lietuvių 
tį lietuviai minės birželio 13 politinių kalinių sovietų ka- 

i d. 4 vai. .pamaldomis lietu- Įėjimuose sąrašas, Vliko, 
vių bažnyčioje, o po jų aikš- Altos veiklos apžvalga ir 

; tėję prie valstijos rūmų šok- nemažai kitokios informaci- į Išnuomojamas kambarys ne-' 
1 Bostono lietuvių tautinių šo- jos. Žurnalo admini tracijos geriančiam vyrui 56 Thomas »

PROVIDENCE, R.I.

Newton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

BALTIC INSURANCE AGENCY 
\sdėja: Reda M. Veitas 

Tel. 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingu atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

«r
Galaxy Tours A Travel 
141 Linden Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

’Į DRAUDIMO AGENTCRA 

Atiteka įvairių rūiių
draodimus

Kreiptis sena adrese:
BRONIS KONTRIM 

bM Broadwav
Se. Borto*. Mass. 02127 

Tet AN

. kiu sambūris, danuos Brock- adresas:

oooooooaeeooooooeaoooooeooeec
IŠNUOMOJAMA KAMBARYS ,

Park, So. Boston, Mass.
.tono lietuvių choras ir kt. Antanas Balčytis, 6819 
Į Vėliau bus lietuvių parapi- So. Washtenaw, Chicago, į 
jos salėje vakarienė. IH. 60629. i

(26)

f IŠNUOMOJAMAS BUTAS

J. DIRSOS ĮPĖDINIAMS
} Neseniai Amerikoje miręs!
j Jonas Dirsa, taipgi žinoma-* Anglų-lietuvių kalbų žo ! kambarių butas, apšildomas ga- 
jkaip John Dirsen, 1971 me--dynas, V. B?raVykas. nauja’zu.
tais surašytu testamentu sa-j aI(‘a- apie JLObb žodžių i Teirautis bet kuriuo metu tė
vo turtą yra užrašęs brolio ->90 p£*.. Žaibu $S.3O. 'lefonu 269-2231 arba 269-9703.

1 Steve Dirsen vaikams, ku- l ietuvių-aaglų kalbų žo i
lynas, reuagavo Karsavi- 
laitė ir Slapontrsk;», apie!
>7JM'O žodžių 511 psl., Kai

Zi 7QfivTlBl i ®os^on® 5*/2 Grimes
3-čiame aukšte išnuomojamas 4

I a____ a____•„ a__ a________ »?aj_______ ____ I

8

8

asęs
vaikams, ku

lių pavardės testamente pa
žymėtos sekančiai: Vincas 
Dirsen. Paul Dirsen ir Regi-1

i na Dirsen. Jų gyvenamo ios j na $8.00. 
vietos nenurodytos, bet iš j 
test’amertto turinio atrodo, 
kad įpėdiniai gyvena oku
puotoje Lietuvoje.

Patvs ieškomieji arba apie 
iuos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yor
ke adresu:

Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd St,
Nevv York, N.Y. 10024.

Argi sūnau būtų surasti 
/ieną naują Keleivio prenu. 
me.atorių? 0 juk kiekvie 
nas naujas prenumeratorius 
-tiprina laikraštį.

SLA

(26)

”G A R S O BANGŲ* 
PROGRAMA

Si radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet.

%
$

SLSIVIENIJIUAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Iki 1789 metų Bostono 
viešųjų mokyklų durys mer
gaitėms buvo uždarytos.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

* Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

10Q dolerių 00 centų 0100.00
įsiverps bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

•ro pažemfhio šildymo (baseboard) sistemą

- TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER S METUS!

PaaHHyms taigimi l»7« «. Ifep, M <

Fortūna fufl co.™
OilBuroers CITGO HeatingOHs 

Paroj* 470 Adams St Quincy, MA 02169
kambarys <36-1204 So. Shor* 7734949

Atidaryta 24 valandas

8LA—jau 80 metų tarnnvia lietuvių
jc daugiaa ta.p SZrrfNlS MlLfONUS 
oarlama

SLA—didžiausia Uetuvlų (rateraaltoš orgaaisaeija — 
duoda gyvybšB apdrinką Ir Mooje padargą, kari yn 
pifi. nes S USI VILNĮ J IMAS neieško pekm, o teikta 
patarnavimus aavitanmšs pagalbos pagrindą.

SLA— ju turi daugiau, kaip Uta so pono
kapitalą, tad jo apdrands tikra ir saugL Kieki 
Uctovis čia gntt gauti hslrią klasių 
apdrandM nuo f100.00 Iki 01C.OOO.OC

SLA—jttmknui duoda garą Tanpsmąją
dovaent Inasram e, kad jaunuolis gantų 
aukitojo aukšta stadijoms ir

SLA—duoda Y AMAMS ir jamuoltaais takai pigią TBRM 
apdraudą: uf 01.000.00 apAraodos Uk 00.00 
čtamsteam.

SLA—ARC1DENTAL1 APDBAUlkA 
amžiaus i
Ulbų ir draugijų aartanua. Ui 01,000.00 
lia apdraodos mokartis 0C.OO | austas

SLA—kuopos yra daugumols lietuvių kolonijų. KraipkMa 
• kuopų ve<kijua, ir tfe plačiau 
samvienijtBM daraus.

Gausite apausdiates 
parašysite:
Utknantan AMsnss sf 
007

SAVA1TRA3TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoįa sbaiiylojus »pi< pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda oaug ir įdomių nuotmuaų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku -skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LiETirVA“ yn. dtnamlšk’u, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei Mė*n. 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. H8P IC-I, CANADA

i. • a.0 a • A <

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para., ”2URNALISTIKĄ“ 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j „Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug į įžymių mūsų spaudos dar- 
įliustracijų, kieti viršeliai, j buotojų. Kaina $6.00.
< v na $12.00. > .

Baly. Sruoga mum •«»>--30 metų Lietuvos laisvė? ko.
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 

kaina

minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. 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, Stepo 
Kairio, 480 ^el., kai-

na $2.00.

liustraciju, 500 psl., 
$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 

Vincas
Rastenis. 350 psl., kaina $10

DIENOJANT, Kipro Bie>
dnio. 464 psl.. kaina....$2.0<>

PENKTIEJI METAI, Kip . .ro Bielinio, 692 puslapiai. 5Pa“da.' ,?aru0^ 
kaina . <2 00 ”aate",!‘ ssn Bsl

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yje.

Mele gint>• Mikasės lail* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

s 4
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Mirė V. Čepulioni. PRALEISKIME VAKARĄ SU ŠOKANČIU JAUNIMU!

i
i
t
t

. i

Vietines žinios
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Tragiškųjų birželio dienų minėjimas South Bostone 
rengiamas šeštadienį, birželio 12 d.

6^30 vai. vak. bus šv. Mišios už lietuvių tautos kan
kinius lietuvių parapijos bažnyčioje.

Tuoj po pamaldų parapijos salėje — paskaita ir me
ninė dalis.

Pamaldas laikys ir paskaitų skaitys kun. L. ANDRIE- 
KUS.

Meninę programų atliks solistė BIRUTĖ ALEKSAI
TE.

Visos lietuvių organizacijos kviečiamos dalyvauti su 

vėliavomis.
Bostono LB Valdyba

| Birželio 5 d. mirė Valenti
nas Čepulionis, gimęs 1875 

j m. gegužės 21 d. Žiežmarių
So. Bostono Lietuvių Tautinių šokių sambūris, kuris 

jau 39 metus dažnai gražiai atstovauja lietuviams įvai- 
ruose amerikiečių renginiuose, ruošiasi dalyvauti ir Penk
tojoje lietuvių tautinių šokių šventėje rugsėjo 5 d. Chi-

Į Ameriką jis atvyko 1904I ca9°jc* ■ •
metais, ilgai gyveno Roslin-f Tos brangios kelionės išlaidų lėšoms sutelkti sambū- 
dale, paskutiniuosiu,' kelio- • ris rengia
liką metų Bo. Bostone..

parapijoje, 
1102 metus.

taigi jau ėjęs,

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

I
i

Velionis buvo senas Ke-{ 
leivio skaitytojas. Kiek ži
nome, jį. amžiumi tepralen
kė vieneriais metais tik Jo
kūbas Jonuška. dabar gyve
nantis Matulaičio senelių 
namuose Putname.

VAKARĄ 

1976 m. birželio 12 d. 7 vaL vak.

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje.

Jo meninę programų atliks pats sambūris ir solistas 
BENEDIKTAS POVILAVIČIUS, kuriam akompanuos 
komp. JULIUS GAIDELIS.

Velionis Paliko liūdinčius j Kviečiami atsilankyti ne tiktai šokėjų tėvai, giminės
artimus giminaičius Angelą jr draugai bet ir visi seninai drauge šokusieji su savo ar- 
Tomaskevicienę, Oną Mic 
kevičienę, Sofiją Streimikie

. I
ii

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 268-1035 

— SKAM LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvienų 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės 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. li. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

------■•==;*•:=----------»------------B—

Ūmaisiais.

Praleiskime vakarų su jaunimu! Jis laukia jūsų!

Stalus (10 asmenų) iš anksto galima užsisakyti Bos
tone tel. 268-1108 (Jurgėla) ir Brocktone tel. 583-4072 
(Baškauskas).

Komitetas

nę, Anelę Amlbrozienę, kuri 
ir globojo V. Čąpulionį,

Jiems reiškiame gilią už 
uojautą.

Palaidota? N. Kalvarijos 
kapinėse birželio 8 d.

v 1

SLA 2 apskr. suvažiavimas; Ši pranešimą 
SLA antrosio.f apskrities

suvažiavimas į vyks birželio Vleumu- -
20 d. So. Bostono Lietuvių i Po SLA suvažiavimo įvyks j 
Piliečių d-jos salėje, 368 W. i A.L.T. Sandaros I-si.os ap-Į
Broadway, So. Bostone, j skridęs suvažiavimas. Pra- J* Valiukonis vėl ligoninėje 
Pradžia 12:30 vai. some vėčius ir ir toliau su-j

Apskrities valdyba kvie- važiavime dalyvauti. ninės jau buvo perkeltas i.mnesnamo.
čia visas 2-sios apskrities . _ . .. _ sveikstančiųjų namus, bet1
kuopas dalyvauti. Atskirų *»aJerclene» praeitą savaitgalį vėl grą-J Linkime visiškai pasveik-,ny. minint 1941 m. birželio
kvietimų nebus siunčiama. SLA II ap. sekretorė žintas į Camey ligoninę. ti.

Keleivyje
oficialiu

Grįžo iš ligoninės

T . . .. . Antanas Mažiulis po akių
Jonas Valiukonis iš ligo-j qperacijos jau grįžo iš ligo- 

bet

E. Juciūtė kalbės N. Yorke

Sibiro kankinė Elena Ju
ciūtė birželio 13 d. kalbės 
New Yorke Kultūros Židi- 

. ny. minint 1941 m. birželi 
I mėnesio trėmimų sukaktį.

I

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS.

Tel SW 8-2868 !
1

yra vienintelė oficiali ist>.*-J 
ga Worcescery. mūri siunčia 
Mantinius tiesiog iš Worces

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis, čia kai-

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai. 

Siuntiniai nueina greitai ar 
tvarkingai.

Čia galima gauti jvainau. 
•ką importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi 
vedžioja. žmogaus — be ydos.

o E. KARDELIENĖS DAINŲ

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

K. i. ALBaMA 
i» EAST BUOAn-VA* 
OOUTV BOSTON. MASS. 
TELFFONA8 AM 8-414S

Ben;* mm JU,«r» Dalai 
PvpMru* 8i«Bom

Stiklai Laa 
Vto^Ua ntikaaeaya

Relkmeny* plankariaaia 
Ytokfe a*t*ft«* diaiktaf

Peter Maksvytis
&Bc3der

<9 Charch Street 
«. MUtoa,

AtHaka
to ir projoktaHno darbas tt__
ka Ir ridoje, gyvenamą naam Ir 
Korio pastatą, pagal JOe< roke* 
iarim*> laokita rieodos £l I m 
feodą ratroro,

Tekrfemmt 998-8475

Telefonas: AN 8-2806

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

ĮPĖDINIS 
OPTOMSTR1STA8 

Valandos:
non 9 tai ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maaa

TEL AN 8-2124

. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMBTRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 pakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAT
SOUTH BOSTON. MASS.

*********************************
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine.
, 95 Rosemary Street 

Norvvood, Ma. 02062
TeL 762-6732

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina 66.00.

Paštu

Laisves Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ
^jgoooaoooeoooooooooooooocooooooeaoooooooaoooooeeoar Į

Ę J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

tfttai vaistas, išpildome lydytojų ra 

esptus tr turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit Į Uetoviiką vaistiaų.
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

TMsfvnm AN 8-8898

Nno • vaL ryta IU 8 vai v„ lisl jres ėventadieeims Ir sekm. 
Moooooooooeooooooaonooeooeooooeooooooooooauoauuun

Sekmadieaiab 11-12 vai.

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Broekton, m— 02402. ToL 580-7200 

********************e******e*******aaaa*aa*aaaaaaoaaanouuuuuuoououuou»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS '

__ _  460 West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

290?, 7^" rstaon a

AYEAR

cartificatM-SIOOO mMmuin

M & T OIL CO., Ine. 208&r$L%_
’ npoiitSIOOOM

AYEAR

841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis .ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ite

268-4662

6£11-6L% AYEAR

l-2a-vwrnnn< 
•anificam SIOOOi

AYEAR
rsuon

54^-5^

lfw rtotrii rvBUMvoni ••įtviing Tnftift rww wvto^ 
OOrtificstm Sllev* prsmstura withdriwoh on stringi 
esrtiftcato funds pcoridsd rato of intsrsst on amount 
wttMrswn it rtduesd to tbspsnbook rstt (Stttts yosr) 
Snd 90 dsys intvttt it forfsitsd.

AVBAR

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi noo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jan 109-tnoaias motos

Šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigadoa.

Reikalo sa tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Tartas (Assets) yra virš 2274,990,000

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 West Broadvray, P.O.B. 116 

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

Visų skyrių vedėja Aldona AdomoaM

•^tgCTngangg

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

VVorcester, Mass. 01604 
TeL 7983347

Tisniai iš Worcmterio stma- 
Įčiam hririoa siuntinius į Uotu. 
vą ir kftus Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sadaromi B

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ
ir Intam Rusijos

PristntyoMs (raitas lt

man

avų audito ir pramonės gami* 
šių Tviimo vietojo Įvairių via. 
tiaėa gamybos ir importaotų 
proklų ii kitų kraštų visai io> 

kainooiiB. Bo to, siaaėia- 
no auistą, ptaigm ir gobto o8 

I mkytk jų gamybos prekes, čia 
somokisito plaigaa, o giminia 
tm vietojo galėa paairinkti o8 

j mkrtao prekoa.
Taipogi tarpialakaajame per 

tam tikras jriaigm atsikviesti 
Ha pas mvo | svočias 

attaiam sprigyveaimoi. 
viama atliekamas grei

tai ir aųtteiagaL Atsilankę fstti- 
ktaritų Vedėjas A. SckyrbmUį

muatouais karnomis.
Galima užsisakyti rabUų 
certifikatim, autoaaobilžamt 
šaldytuvus ir paa. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

8 vaL ryto iki 2 raL 
Katonais

susitarimų

389 W. Broadvray 
ŠOk Boston, Masu 

ToL 2684NM6




