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LENKŲ ŽURNALAS APIE IŠEIVIJOS Kissingeris tarėsi 

IR LIETUVOS LIETUVIUS > Vorsteriu
Stebimasi lietuvių veikla išeivijoje ir lietuvių atspa- JAV valst. sekretorius dr.

. . . ... Kissingeris V. Vokietijoje 8
rumu sovietinėje okupacijoje. valandas posėdžiavo su Pie-

Paryžiuje leidžiamas len- ' Sėjoje“ ištisai išspausdinta Atskridęs i ton"
kų kalba žurnalas "Kultu-1 Mieroszewakio - Bromkės j or9teriu- ...
ra“ š.' m. gegužės numeryje diskusija
išspaus lino ilgoką savo ko
respondento E. Žagielio lie
tuvių veiklos išeivijoje ir o- 
kupuotame kraite aprašy
mą. Čia duodama aprašymo 
ištrauka.

"...Ir kaip čia nepavydėsi 
lietuviams.“ atsiduso lenkų 
"Dziennik Związkowy“ ko
respondentas, patyręs, kad 
lietuviai suoiganizavo jau 
trečią jaunimo kongresą, šj 
kartą Argentinoje. Pirmasis 
buvęs Jungtinėse Valstybė
se; antrasis pradėtas ten 
pat. o užbaigtas Kanadoje, 
o kuskutinysis — su Kūčio- 
o paskutinysis — su Kūčio- 
mis ir Naujųjų Metų sutiki
mu — buvo kilnojamas: Ar
gentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Iš Kalifornijos 
išskrido milžinas lėktuvas, 
pasiimdamas 251 kongreso 
atstovą, o iš Australijos lie
tuviai už 50 tūkstančių nu
samdė specialų lėktuvą.

Sekantis kongresas pla
nuojamas surengti Europo
je. Kiekvieną kartą pasiren 
kant kongresui naują kraš
tą, turimi du privalumai: 
vienas, tokie sąskiydžiai pa
traukia ne vien oficialius at
stovus. bet ir turistus; ant
ra, jaunieji lietuviai, daž
niausiai vaitoją savo gyve
namojo krai-to kalbas ir 
silpnai kalbą lietuviškai, y- 
ra priversti vartoti visiems 
bendrą lietuvių kalbą, nes 
kanadietis nemoka portuga- 

o

daną, Kissingeris pareiškė, 
kad jam parvykę Vorsterį jti- 

Primenama praeitų metų kinti ka(j vaMžios perdavi- 
birželio mėn. Stockbolme į- mas p Afi'i'koje ir Rodezi- 
yykua Baltų Instituto kon- joje 1uod j daugumai 
ferencija, J kūnų neatvyko ( RofIezijoje iš 6 milio. 
delegatai is Lenkuos ir baltuiu tėra
Vengrijos, bet kalbėjo japo- neišvengia-
nas apie kylanti jo krašte J
susidomėjimą M. K. Čiurlio
nio kūryba, o prof. Stražas 
i’ Izraelio — apie Lietuvoje

mas ir geriausia tai darvti 
•^laipsniui ir taikingai. Be
liko ne’s«nrestas klausimas,

esančią medžiagą, liečiančią ^ain ta^a ^us <rj’^ma a'n’ąau 
Lietuvos Tarybos 1918 metų; ?cti Palšųjų mažumos teises, 
veiklą.

Todiau lenkų žurnalas ap- PogįdŽiaujū septyni 
rašo naują pogrindžio leidi- į * »
nj "Aušrą“. Tai esąs nepo-! j’j; ••
Iltimis leidinys, jis nesąs nu- ®***ICJl 
kreiptas nei prieš rusus, nei! ~ ,
prieš komunistus, nes leidė- • TA ^O1XV) sunian3j,JĮu» 
jai turį viltį, kad ir Lietuvos Dorado. Beach kurorte (Pu- 
komunistai. padorūs patrio- e^° ^c_°\ vyksta 7 vaisty
tai, jj remsią. Duodama ir bių •virf.ūnių konferencija. 

Aušros“ citatą, kad— "lie- J°je dalyvauja, be prez. G. Roatono AukitesnMsiot* Lituanistinės Mokyklos šių metų abitu*

PASAULINEI BAŽNYČIŲ TARYBAI
VADOVAUJA KGB GENEROLAS
Tai gen. Borisas Nikodimas — vienas įtakingiausiųjų 

šešių fos organizacijos prezidentų. JAV tikintieji, šio or

todoksų "dvasininko“ vedami už nosies, komunistų tero

ristiniams sąjūdžiams kasmet suaukoja šimtus tūkstai- 

čių dolerių.

Kaip "National Enųuirer“ 
bendradarbis Denmis Neeld

Tomis pat žiniomis. Pa
saulinė Bažnyčių Taryba

š. m. biiželio 29 d. numery, nuo 1970 m. yra parėmusi 
l ašo, apie 35 milionai ame-Į apie milionų dolerių Kubos 
rikiečių, remiančių Palaidi- ir Sovietų Sąjungos palaiko-
nę Bažnyčių Tarybą, savo 
aukomis remia ir komunistų 
revoliucinius sąjūdžius, pa
tys to net visai nežinodami.

Mat, vienas iš šios Tary
bos šešių įtakingiausių pre
zidentų. aimerikiečių saugu

mą Angolos Liaudies Išlais
vinimo sąjūdį, komunistų 
teroristines grupes Portuga
lijos Gvinėjoje, Rhodesijo- 
je, Pietų Afrikoje ir kitur.

Kaip JAV Saugumo Ta- 
lybos direktorius, buvęs A?

mo įstaigų žiniomis, yra ne jineT^^' diplomatas Mask-
tik auk-to bažnytinio laips- v°Je V,et-

name Edridge Durbrow pa-nio popas”, bet drauge ir 
užsimaskavęs sovietų KGB 
generolas Borisas Nikodi
mas. Tai tvirtina ir insų or- 
todcksų Bažnyčios centro 
New Yorke tvadovaujantis 
dvasininkas George Grabbe.

reiškė, —
"Borisas Nikodimas yra 

neblogesnis Bažnyčios tar
nas, kaip ir patsai velnias, 
tik jis dėvi bažnytinį dia- 
bužį.. Pasaulinė Bažnyčių 
Taryba, o per ją ir didžiulis„ : O žinomasis antlkomunisti ......................

tuvių tauto išliks gyva. jei Fordo, Prancūzijos prezi- rientai. Iš kairės į deMnę sėdi: Anita Hodges, Lina WainKortin, Įnig veikėjas kun dr Carl i skaičius Amerikos tikinčių,
sąvo kultūra bus pranašesnė dentas, Britanijos, Italijos, mokyklon dfefciorius Antanas Gustaitis, Danguolė žpalseviėiūtė; Mclntire-Wro pareiškime jų yra vedami už nosies Į to-
už pavergėjus“. i Kanados. Japonijos pretnje- stovi: Audronė Rastonytė, Ramunė Jauniftkytė, Arūnas Šimkus, ^Ro:

Straipsnyje yra ir daugiau • ir V- Vokietijos kancle- Rimas Auitras, Elena Banevičiūtė, Arista Navickaitė, Darius K. =
informacijų apie dabartinės ns* Ivaška. Nuotraukoje trūksta pbituriento Rimo Ambraziejaus. ! u
Lietuvos gyvenimą ir lietu-' Pi’OZ. Fordas, atidaryda- Tai gyvybingos sielos jaunimo būrelis, kuris aktyviai dalyvauja 
vių veiklą išeivijoje.

Meilužė sumurzino 

prez. J. F. Kennedį
"National Enųuirer“ laik

inas konferenciją, pabrėžė, tautinių šokių sambūry, skautų, ateitininkų bei sporto organiza* 
(E) kad didžiosios pramoninės rijose, domisi Lietuvos problemomis ir lietuvių kultūrinėmis ver-

valstybės turinčios ateities tybėmis.
Į ūkį rikiuoti, o ne vien tik jį 
| sekti.

Ši ekonominė konferenci- Fi/aa Gerulaitis
! ja yra pernai Paryžiuje vy

Nuotrauka Algirdo Ziko

pagal KGB instrukcijas ir 
yra pats galingiausias žmo
gus Pasaulinėje Bažnyčių 
Taryboje. Jis visą Taiybos 
veiklą derina su Sovietų Są
jungos politika“.

kią sritį, kurias jis visai ne- 
. . I išmano. Tikintieji visiškai 

darbuojas! | nesuvokia, kad dalimi jų pi-

kusios konferencfjūs tąsa. laimi 
Deja, nesitikima, kad ji

rastis birželio 29 d. laidoje, ką nors sensacingo nutartų. §juo metu Anglijoj Wimb- 
išspausdino sensacingus Ju-1 Konferencijos išvakarėse letone vyksta pasaulinės te- 

v — dith Exner atsiminimus, prez. Foidas dar pagraude- niso žaidynės. Lietuvis Vi
liokai. o Argentinietis*— ka’P J* nu° 1960 iki 1962 no Kuba. kad ji nesikištų į tas Gerulaitis jose nugalėjo 
angliukai. Be tradicinių gra- met^ ”myilinėjosi“ su prez., Puerto Rico vidaus reikalus,. buvusį JAV teniso čempio- 
žių rezoliucijų, buvo priim- John F. Kennedy. Ši buvusi j nekurstytu tenai neramumų, ną Arthur Ashe. 
tos ir praktiško pobūdžio re- Sinatros ir Mafijos gal- nes susilauksianti kietos ■ Boston Globė laikraštis 
zoliucijos — informacijos a- v-os Giancana meilužė atvi- JAV reakcijos. (labai ilgame straipsny apra-
pie Lietuvą lietuvių gyvena- t ai ir smulkiai vaizduoja, ! 4^.^ VP Jer£ai.
mųjų kraštų kalbomis reika- kaip ji su J.F. Kennedziu j y • • tį pavadindamas lietuvišku
lingumo, įyšių palaikymo Las Vegas susipažino ir kaip \ v ; Būtu Brooklyno.
taip emigracijos bendruo- vėliau "darė meilę“ net Bai-, . . ».
menių klausimu ir kt. • (uosiuose Rūmuose... Į teiSnUl gOllĄ

T oliau žurnale kalbama Į tą šios gražuolės "seksu- i pi-ez. Fordas įteikė kong- pateko
apie Vliko seimą, kuriame alinį rojų“ veržęsis net irjresui įstatymo projektą, ku-i . ,
dalyvavę apie 42 politinių šen. Eduardas Kennedy. | riuo norima suvaržyti teismo; I UUmpUMą 
partijų ir grupių delegatai, bet minėto "Afroditė“ tadagalią įsakinėti mieštoms pri-1 .
apie Vliko bendradaibiavi- dar jį palaikė geltonsnapiu, verstinai vežioti vaikus į to-! “iii Jankūnas Eugene, O- 
mą su Lietuvos Diplomatine neturinčiu tokio oatvrimo limas mokyklas, kad teismo regone, iššoko į aukštį 7 pė- 

įsakymai šitokiu būdu integ- ir 5 Vj colio, pralenkęs 
ruoti mokyklas galiotų ne il-, kRus du genausrus JAV-bių 
giau kaip 5 metus ir kad to- ^ortininkus. Todėl B Jan-

Portugalai išsirinko 

prezidentą

mą su Ldetuvos Diplomatine neturinčiu tokio patyrimo 
tarnyba, apie Eltos informa- šiame mene kaip ‘jo brolis 
cijas ir jų svarbą. • prezidentas.

Primenamas min. S. Tradicinės dorovės akimis, kflnas pateko į JAV olimpi-
zoraicio memorandumas J. ziunnt. ae Judrth meiles kl,° vežiojimo butų imtasi, 1.—^^

tik kralPtutimais atvejais. n* *OTnaT>Q4 
kai jau nebėra kito kelio. ' Rodant televizijoje buvo

Tautoms dėl sovietų trypia- darymo“ atsiminimai visiš- 
mų žmogaus teisių Pabaltijo ( kai sumurzina "nacionalinį 
krantuose ir pabaltiečių de-i herojų“, turėjusį būti tau- 
monstracijos Australijoje |aj pavyadingu šeimos tėvu.

Ęraeitą sekmadienį Portu
galijoje buvo renkamas pre
zidentas. Išrinktos gen. An- 
tonio Ramalho Eanes, gavęs 
63' > balsų.

Tai tvirtos rankos asmuo, 
kuris kietai malšino komu
nistų sukėltas riaū-es. Ma
noma, kad premjeru jis pa
skirs socialistų vadą Soares.

Komunistų kandidatas 
Octaci’o Pato nesurinko nė 
8'< balsų.

Italijoj komunistai 

antroje vietoje
Biiželio 20-21 d. vykę Ita

lijoje rinkimai esmės nie
ko nepakeitė. Krikščionys 
demokratai paliko pirmoje 
vietoje, surinkę į atstovų rū
mus 38.7'£ balsų, o komu
nistai — 34.9r/r ; į senatą

Išėjo seniai laukta 

knyga
. Jau išspausdinta ir netru

kus pasieks parduotuves 
prof. dr. Vandos Sruogie- 
nės-Daugirdaitės parašyto 
knyga "Lietuvos Steigiama
sis Seimas“. Autorė čia su
glaustai ir labai ryškiai iš
dėstė atkurtosios nepriklau
somos Lietuvos kovas vals
tybei apginti, intensyvų pa
siruošimą Steigiamajam Sei
mui rinkti, rinkimų eigą ir, 
svarbiausia, didžiuosius Sei-

nigų yra remiami kruvini te
roristiniai pasaulio sąjū
džiai, o ypač Afrikoje. Pa
sauliniai Bažnyčių Tarybai 
priklausančios 28 Amerikos 
atskilų vaidų Bažnyčios bei 
sektos tik pastaraisiais me
tais šiam teroristiniam rei
kalui jau yra sudilusios apie 
664.000 dolerių. Taigi, apie 
penktadalį viso savo biu
džeto. Savo aukomis Tarybą 
remiantieji naivūs amerikie
čiai tiki, kad jie ręmią "pa
saulinę taiką“, o f? tiesų jie 
palaiko tik komunistų reika
lus,“ — sako minėtos Dur- 
brow.

Jau seniai atitinkamos 
JAV įstaigos atkreipė dė
mesį į įvairių čionykščių re
liginių sektų bažnyčių nau
dojimą komunistinei propa
gandai ir net pasiruošimams 
teroro veiksmams. Gudrūs 
komunistų agitatoriai, prisi
dengę bažnytiniu rūbu ir 
titulais, išsijuosę savo tikin-mo atliktus daibus. Bšryš-

m®to V?SI^ Lietuvos tiesiems skelbia "Lenino e- 
pihečių politinis subrertdn- vangeli ją“ ir net planuoja 

suaidyti Amerikos 200 metų

prieš Waldheimą. kuris įki
šęs į stalčių 17 tūkstančių 
lietuvių katalikų memoran
dumą Jungtinės Tautoms.

Reikia manyti, kad tie 
faktai yra tikri, nes kitaip: ambasadoje 
Kennedžių giminė turėtų

* kelti laikraščiui bylą.

matyti, kad Jankūno unifor-
Bražinskai JAV-bių 1™^° papuoaa Uetuvos

— 39'

Straipsnyje pabrėžiama, 
kad Simas Kudirka pasakė 
daug tiesos amerikiečiams 
apie sovietus, .primenamas (riausybės teismas 
Algirdo Landsbeigio "Kon-’vieną savanorį karį 
timente“ tilpęs straipsnis.! kieti ir tris kritus suiaudyti 
pavadintas ”0rwell ir Kaf- ui jų veiksmus Angolos ii- 
ka tebegyvena Lietuvoje“ ir • laisvinimo kare.

Angolos revoliuci;

Oro piratai pagrdbe Air 
Draugas birželio 25 d. iš- France keleivinį lėktuvą, Icu- 

spausdino šitokią žinią: tris turėjo skristi ii Tel Avi- 
”Vakar gauto žinia, kad' vo j Paryžių. Lėktuve buvo 

vy- ’ Bražinskai, tėvas ir s&ius. J 286 keleiviai, jų tarpe gana 
atvyko į Amerikos ambasa- į daug izraelitų ir keli ameri- 
dą Ankaroje ir parėdė, į kiečiai. Rašant ihao žodžius, 
kad jie tol iš čia neišeis, koi
negaus leidimo iš Turkijos 
išvykti į kurį kitą kraštą“.

pirmieji
į • ( mu

Socialistai tesurinko į at-j 
stovų rūmus 9.6rzr, į senatą 
— 10.2% balsų.

Vadinasi, vieni krikščio
nys negalės sudaryti vyriau
sybės, o su komunistais, jie 
skelbė, nedarysią koalicijos.

mas: tada balsavo 90% tu
rėjusių balsavimo teisę.

Knyga gausiai paveiks
luoto ano meto (1917-1922) 
įvykiais, reikšmingomis vie
tomis ir asmenimis, susiju
siais ne tik su seimu, bet ir 

antrieji vjsu valstybiniu gyveni-

Turmio santrauka yra 
anglų kalba. Knyga turi 
apie 262 psl.. Tautos Fondo 
leidinys, kaina $6.50.

sukakties minėjimus.

Dail. Vaclovas Žilius 

jauJAV-bėse
Dail. Vaclovas Žilius, ne

pakęsdamas okupuotoj Lie
tuvoj jc kūiybos varžymų ir 
aplamai komunistinės san
tvarkos, pagaliau išsiveržė 
į Vakarus. Birželio 24 d. jis

tremtai lėktuvą buvo nu- 
tupdę Ugandos sostinės ae-, buvo numatytas liepos 4 d.
rodrome ir vedė derybs». | JAV sukakties proga.

Kviečiami visi knygą tuoj • su žmona Ida iš Romos at- 
užsisakyti, kad paskui ne-; vyko į New Yorką. 
reikėtų > ieškoti pa^w- Ku,. jig apgigy.

Erdvėlaivio Vikinf nu»i- zYL.. ; vens> dar nežinoma, bet ru-
leidfam. Mane atidiL. Ji. cek,u s,’J8tl SIU0 adre8u’ !denį jau numatyta Čiurlio- 

ELTA, 29 West St, Nevr nio galerijoje ’jo kūrinių pa- 
York, N.Y. 10019. ^ .'roda.



Puslapis cntn.3 kciwi v iš, SO. aūšTūN

u*. •*

Nr. 2b, 197b m. birželio 29

„MŪS U NUSISTATYMAS PABALTI JO NUO OLIMPIJOS IKI MONTREALIO ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

ATŽVILGIU NĖRA PASIKEITĘS”
(Vieša* žvilgsni* i slaptu* Britanijos archyvus)

Po kelių savaičių, tiksliau,
nors surinkti iš kitų šaltinių.

•Antras rūpestis — apsau
ga. Šiais įvairių teroristų 
laikais tai nelengvai spren
džiamas klausimas.

Kaip jau minėta, bus . u- Ar tok ne Simas Kudirka kanta dabartinei gen. Pino- 
telkta 17,000 policininkų ir bus prasitaręs, jog mūsų cheto fašistinei-diktatūrai, 
karių. Apsaugos reikalams jaunimui didesnis pavojus Tokia aistringų simpati- 
numatoma išleisti net $100 užsikrėsti komunizmu bestu- jr emocjjų ppok-tė yra 
milionų. Vadinasi, kiekvie- dijuojant Paryžiaus — nei daugeliui būdinga šiais lai- 
nam sportininkui apsaugoti Vilniaus — universitete? Ir kais, ir nieko čia nebūtų per
skirta $8,000. 1908 m. visai va, nereikėjo ilgai laukti, iki fjaUg bkiro ar didžiai nuo-

. ___ . . Londone vykusių žaidynių mūsų akiraton pateko ir sa- stabaus. Ryškūs pasanlėžiū-
tadicna. Ten deglas pateks Į ap-augai nebuvo išleista nė votiška ši-os maksimos iliust- rinjaj tėvų ir vaikų konflik- 

į specialią urną, kur elektro- j $5,000. O žaidynių tvarkai racija. Leiskite šia proga pa- tajp pat njekafį nebuvo 
1 ninis keitikli:' pavers lieps-1 sudrumsti kandidatų yra sikliauti elegantiška Bronio jabai etas rei^invs. Stali- 

tėvo su- 
Uolaus 

os poeto 
sūnus Tomas

Žaidynes Montrealy
nuo liepos 17 iki rugpiūčio p , tvarit, j
1 dienos. Montrealy vyks viet, Olimpinėug-
XXI-sios olimpinės žaidy- • J .. HVisi savo kovoje ieško stiprių draugų ir parėmėjų. nės> kuriose dalyvaus apie ^iJtoTr«

Kartais net nežemi'Jkųjų. Senovės arabai kautynėse šaukė- ; j 2,000 geriau ių sportinin- • hS?'f JLu
£ ^laChą, bŪti^j^ininkukojas ir ; kų-mėgėju. 6 juos saugos a- sausas g?kų pliies

,. ... . , pagalba. 520 graikų bėgikų
visą savo “tikėjimą. viltį ir meilę“ buvome, o kartais, at- ,l^nkl milionai amo- estafete atgabens liepsno- 
rodo, dar ir esame sudėję į galingąsias Vakarų demokra- j J11^- ? dar daugiau jas matys janų deglą j Atėnų olimpinį
tojas — mūsų žemiškąjį Alachą-sąjungininką.

Bet — deja... Ir dar kaitą — deja.
Suprantama, kad, nuvertindami 

ištikimuosius draugus“ ar skeptiškai s 
mūsų vadovaujančių veiksnių
būti pakaltinti, jog tuo mažiname___ v_____________r
tomizmą ar tiesiai skleidžiame defetizmą. O gal net pa- ?£er0.3 .^7?°.. 
tarnaujame priešui... Bet esame įsitikinę, kad nepagrįstil1 nmai -a iniai • 1® ia 
sviestos ateities pranašavimai, skambus šokiai ir poetiškos rie nu.
prakalbų frazės gal laikinai ir kelia žmogaus dvasią ar 1^ar toliaU 
stiprina kovoje savimi pasitikėjimą, bet šių dienų brutalia
jėga, baime, goduliu ir melu paremtoje realioje politikoje 
ne visada Šios “moralinės vertybės“ lemia istorijos kryptį.

Savo maldose linksniuodami kilniausius idealus, mes ’ 
iki šiol net per dažnai esame buvę liudininkai tikrovės, 
kaip melas laimi prieš tiesą, vergija prieš laisvę, o apskai
čiuotai pirklių naudai yra taipininkų pardavinėjamas ide- ’ 
alistų heroizmas ir net gyvybės aukos.

Tad nėra ko stebėtis, kad nepakankamai “šventi“ 
vadinamieji “mūsų demokratiniai sąjungininkai“.

Ir štai jums pamokomasis Didžiosios Britanijos ne"! bėgimą ^er^adiono^T 

malonus pavyzdys. , Vėlįau jų programa buvo
Va, pastaruoju laiku, po 30 metų, jau yra viešumai j plečiama ir laikas pratę.tas 

atskleistas slaptas Britų užsienio reikalų ministerijos ar- ’ iki 7 dienų, 
chyvas, kuriame yra ir 1945 metų dokumentų, liečiančių Laimėtojai buvo apdova- 
ir Baltijos valstybių problemą. Į nojami laukinės alyvos ša-

M. VAUULAITIS

PADALINTAS HUMANIŠKUMAS

Žaidynių istorija

ir

Žaidynių šūkis: ”Aukš
čiau, greičiau, toliau!“

Jos buvo rengiamos kas 
ket’veri nuliai. Žaidynių 
reikšmę ano meto graikams 
rodo faktas,, kad žaidynių 
metai buvo skelbiami nepa
žeidžiamos taikos laikotar
piu.

noji armija, Kipneciai ir Kt.se. ,jau metaj veltui prašo leidi-
* . | “...smagu skaityti ir apie mo Lvvkti iš tarybinės ša-
Zaidymų programa "literatę iš Paryžiaus“. Ug- lies. Tik dekadentiškosios 

Minėjome, kad senovėje nę Karvelytę, kurios nuo- Prancūzijos valdžia tikriau- 
ras Trudeau ir perduos Ka- • pirmosiose žaidynėse tebu- trauką su visasąjungiškai siai nekliudytu, jeigu vieną 
nados bėgikams nunešti į Vo tik bėgimas -per stadioną, nusipelniusiu poetu E Mie-dieną Ugnė Karvelytė, ne- 
žaidynių vietą Montrealy. I 0 Montrealvie jau bus net želaičiu įsidėjo Kultūros Ba- paikęsdama buržuazinės ap- 

Norinčių deglą nešti yra 21 sporto šakos 334 varžy- rų žurnalas (6 nr., 1975) — linkos ir mūsų “vaduotojiš- 
apie 1,000. Iš ju bus atrinkti; bos, kuriose dalvvaus 131 prie Kauno pilies, viešniai kos“ atmosferos, ugningai 
Kanados "piliečiai, ne jau- * valstybės sportininkai. Į apsilankius Lietuvoje 1972 nuspręs vUam laikui išskris- 
nesni kaip 15 metų h- pajė-j Bilietai i atidarvmo ir už- m- ^Noreikiškės dvarą pa
pūs kilometrą nubėgti grei- darymo iškilme, jau Fipar-| Ta proga žurnalo bendra- kaunej-, !kul, (1aba.''. 
čiau kaip .per 5 minutes. j duoti, bet iu dar yra įvai. darbisPP gKeidošius paberia

noms varžyboms. informaciją apie šią litera-
Kiti renginiai : V“ ka^jo Keidošiui.“

Be olimpinių žaidynų, tuo “dar aistrmgsenė. dar nuo- Tai šit ką apie U gnę Kar
inėtu bus daugybė ir kitokių širdesnė Tarybų Lietuvos velytę mums papasakoja 
renginių, tad į Montrealį pasiekimų, jos literatūros Bronys Raila.
suvažiavusiems 9portinin- propaguotoja“. Ir kaip as-; * * *

muo ji pusėtinai nepapras-

priėmimu ia&euu
spindulys vėl grąžins lieps
nai ipra tinį pavidalą. Pir
mąjį deglą uždegs premie-

kaip per
Liepos 17 d. 4:30 vai. po 

Pradžioje žaidynės truk- pietų deglas bus atneštas į

kele, jie buvo' laikomi tauti
niais herojais. Muzikai ir

U tų dokumentų aiškėja, kad; britai derybose su So
vietų Sąjunga dar 1942 m. įsipareigojo taikos konferen
cijoje pripažinti Baltijos valstybių teritorijas Sovietų Są
jungos dalimi...

Nuo to laiko jie nepripažįsta Baltijos valstybių diplo-! marmure, 
matinių atstovui, nieko neatsako į jų notas, o taip pat ir į 
Vilkto ar kitos egzi'linės organizacijos memorandumus.

Tame archyve yra ir Britanijos užsienio reikalų mi
nistro instrukcija, kur ioje įsakoma Baltijos pasiuntiniams 
į jų raštus neatsakinėti, nes nuo 1940 m. birželio mėnesio 
jie savo valstybėm neatstovaują.

Ten pat patariama 
kyti į kokius laišku
riausybės nusistatymas Baltijos valstybių atžvilgiu yra 
nepasikeitęs“. ,

‘ Žinoma, tikrai nepasikeitęs nuo sovietinės okupacijos 
pripažinimo...

O štai, priedo dar ir įdomi iliustr acinė smulkmena.
Vartant tame Foreign Office 1945 metų archyvo by

lą, rastas ir Vliko 18-kos puslapių memorandumas, pasi
rašytas J. Kaminsko ir kitų Vliko narių. Ten buvo prašyta
vieną to memorandumo egzempliorių perduoti Lietuvos ryeiuje buvo sušaukta 9 
Pasiuntiniui Londone. Ant to dokumento uždėta tokia re- ' valstybių konferencija joms

ŽJaidynės rėmėsi senovės 
graikų idėja, kad kūnas turi 
tekią pat vertę kaip ir pro-

žaidynių stadioną.

Rengėjų rūpesčiai

Jie labai dideli. Visų pir
ma, žaidynių paruošiamie-: T “T' .. , .
. iems darbams bus išleista kams lr sveclam nebus lalko 
apie $1.4 biliono, o pajamų
iš visokių šaltinių (bilietų,

lA i i i « . • Pirmiausia sudomina už-nuobodžiauti. i ta . mokanti daug kalbų, ta- uomina apje ^vu jr vaikų
„ ,™„, i žaidynių atidarymą at- P>b"e8 ,1‘LratUrS. V?rt?Ja pasaulėžiūrinius ' ’-konflik-
loterijos ir kt.) tikimasi tu- 'važiuoja ir Britanfjos kara- lr ancHzlJ°' tus“. Nedėsčiau kategori’z-

n-p vinco neves premija

Montrealis, Kanada. Atei-, A. Mackus, K. Ostrauskas, A.

,.x jau radikalus (nors pa viršų-
IrDaPv 1,t7at2!.tw’ linijai tokiu ir atrodo). 

(Dr. P. Karveli), ,zymų Mat> jf•i tėvas, sakvsim, lai- burzua^nes L^tuvos velke- kėsi kažko ta- panašaus; te. 
ją , vieno stambaus pakau- okratinę sampratą, tai duk-

ma

onireans, i^anaaa. įvykus, iv ^rausKas, nės dvaro savininką, anaip- Z:, į-
tas, kad kūnas ir protas turi’nantį rudenį Montrealy je bus t Vaičiulaitis, K. Barenas, J. lol nepasižymintį meile ar^_Jė tam tikru 
būti disciplinuoti ir kad tik iškilmingai įteikta jau vie- Kralikauskas ir Liūne Šute- sj.mpatijamis Tarybų Lietu- tu„ npnažpi^lnma Paninės 
šio- harmoningos discipli- ’ nuoliktoji Vinco Krėvėe lite-' ma. Visi jie jau tvirtai Įžengę vai“. Bet tasai buržujus ge- • būtent Dievo

iama iekru vra būtinas reikalas atsa-j ?®ka žmc?u.s ratūros premija. Pagal pre-Į lietuvių literatūros istorijon, rai išmokslinęs dukterį, nes į: t ti,k nasfatė ’ Istoriia
, ? ... v , »»r» •* Iriausiai tarnauti ir E-reiksti; mijos statutą, ji skiriama1 Akademinis sambūris, šian- ir turėjęs iš ko — matyt, ”ne Jjziln

J J < pagal bą dievui Z.eusui. Jdvejenų metų laikotarpyje, dieną apimąs bene jau ketu- tuščiomis kišenėmis palikęs mo vjeĮon__marksizmą-le-
Olimpinės žaidynės išliko' išeivijoje išleistai knygai, ne- rias studijozų kartas, dabar, Noreikišknj dvarą“, paskui nįnįzmą 0 Bažnyčios vieton

gyvos ir po Graikijos žlugi-' gavusiai jokios kitos premi- be abejo, galėtų sutelkti pre- “antitarybinės propagandos i__ kompartiją. Pagal Pran-
mo. Jas panaikino Romos jos. Iš tokių knygų vertinimo mijai daug didesnę sumą, ta- orkestre jis grojo kone vie- Cūzijoje dabar labai popu- 
imperatorius Teadozrjus tik (komisija atrenka geriausią!čiau doleriai sambūriečiams nu. pirmųjų smuikų, karin- jjarų (ir dėl to Ugnei neabe- 
393 metais po Kristaus. i grožinės literatūros knygą, Į nėra principinis dalykas. afišavo savo “vaduoto- (jotnnai pažįstamą) struktū- 

Šių dienų olimpinės žai-' kurios autoriui tenka 500 do-' Svarbiausia — neišvirsti į. ji’Tkus kėslus“... j mokslą, dvi pasau-
nė- atgaivintos praeito Ierių vertės premija. Šįmet'krautuvėlę, išlaikyti premi-Į Reporteris nenutyli savo. lėžiūrinių įsitikinimų siste- 

Krėvės premijai kandidatuo-i jos prestižą ir ją skirti tik malonaus nustelbimo ir juo-, mos gali būti labai panagios 
' literatūriniais kriterijais va- kaudamas aiškina, kad vie- savo vidine sąranga, “stnik- 
dovaujantis... j na žinoma lietuviška patar-‘ tūra“, nors ir Skirtųsi savo

. 'lė dar nepasitvirtino: obuo- medžiaga ar turiniu. 
Vienuoliktosios Krėves nUQ vis dėlto tolo-; n

premijos vertinimo komisiją kai nukrft0. Ir Kultflros Ba. Be^ka^kiau; ^Paz£j
sudaro Lietuvių rašytojų rai čia pat per tris puslapius įalXub^ tikras dėl šitos 
draugijos atstovas dr. Hen- deda vertimą iš komunisti- gaučiau būti tiki as dėl sitos 
rikas Nagys, Lietuvių ben- „j0 vokiečių žurnalo Sinti anlužiikės'taV

-- i ath-°VaS irtT1 U”rt .-vK,arvelytžs Iumo. ir t^dėl Visa tai - tEk
gimtadienį. Anuomet apie 30lD'kaitis, Sambūrio valdybos portazą apie kelionę per Ci- t kjtko 
sarnbūriečių, patys dar ne-! pakviesti kritikas ir esėjistas > lę. ypač apie 'jai malonų epi- p
Drasikūre neturtinei studen-1 Vytautas A. Jonynas ir lite- zodą Isla Negroje, kur ji Ilgėliau visgi molėčiau 

.... . . . I tai ryžosi — bent “realistu“ 'ratūros magistras Arūnas spėjo dar prieš pat mirtį ap- stabtelti ties kita Railos pa-ir ^hTka^tv^metat ~ ^eik „e^o-i Staškevičius .jaunesniosios «»_

zoliueija: “Nieko neatsakyti, nuorašo neperduoti, nes 
F.O. nėra paštininkas, o, be to. Pasiuntinio nepripažįs
tame“.

dynė- atgaivintos praeito 
šimtmečio gale. 1894 .m. Pa-

ja 1974-75 metų laikotarpyje 
išČtti)ljjėii51efstosibš, dar ne-

atgaivinti, o 1896 m. G raiki- j premijuotosios 
knygos

lietuviškos'
jos sostinėje įvyko pirmo
sios naujųjų laikų olimpinės

Tanp kitko. įdomu būtų sužinoti šio rašto visi kai ? o”}??,?,’ 9Q^0Se 
netikusios atbulines“ diplomatines keliones paaiškinimą, j 4^05^ žaidynėse 1900

Tai paskaičius, ar kartais nesuaidi jums ausyse ir • metais Paryžiuje ’jau’ daly-

Krėvės premiją įsteigė ir 
skiria Montrealio akademinis 
sambūris, pats praeitaisiais 
metais atšventęs savo 25-tą j į

JAV Valstybės departamento sekretoriaus mums paguosti 
skūlų raštų lygiai toks pat sakinys: “JAV politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu nėra pasikeitusi“? Tikrai taip.

Taigi, ar kartais tok ne per daug šloviname ir savo 
amerikietiškojo, britų pusbrolio, “gėląsias intencijas“ — 
pavergtųjų tautų “siekių supratimą“, jų laisvės pastangų 
“paramą“, net JAV parašu sutvirtinto Helsinkio konfe
rencijos akto mums teikiamą “malonę“?

Manome, kad tokiais atvejais daug naudingiau būtų 
prisiminti dar 1957 metais rašytus Stepono Kairio žo
džius :

vavo ir motely-, kurioms ir 
senovės žaidynėse buivo už
drausta dalyvauti.

bet jas mūsų laikai? sutruk
dė pirmasis ir antrasis pa- 
aulinis karas.

Paskutinės žaidynės buvo 
1972 m. Miunchene (V. Vo
kietijoje).

•Į žaidynių programą į- 
traukus plačią žiemos spor
to šaką, 1924 m. pradėtos 
rengti atskirai žiemos oflim-

“Jau kelinti metai esu palydėjęs viltį į galimą realią 
Vakarų pagalbą mūsų kramto laisvinimui ir kartu su tuo 
pakeičiau orientaciją į numatomų ateities įvykių raidą.
Vakarai darė ir, atrodo, viską darys, kad išvengtų gink- į pjnės‘ žaįd^ės.” PaSaitinio- 
luoto konflikto, stabilizuotų padėtį ir ieškotų taikingo su sios buvo šių metų žiemą 
Rytais sugyvenimo. Galimo karo baisumai tai laikysenai Innsbrucke. Austrijoje, 
paveda papildomą pagrindą. Tuomet pavergtųjų išsilais-1 uetuvos gportūiinkai da-

mam žveiui- išteisti grvnai ^rtos atstovas). Vertinimo įžymų komunistų poetą Pab-i Ugnės “aistringų simpatijų 
ZratūSs kritariS- komisijai ex officio pirminin- '<> Neradą. Reportaže nė tru- -.r emoe.jų puokštėje“ nes, 

.. . . ... kauia Akademinio sambūrio Puci° nedangstomos šilčiau-1 nieko... perdaug blogo arnamą premiją ir tol premijai/ayJa Akademinio sambūrio simp^jos bu-1 didžiai nuostabaus.“ Prisi-
valdybos pirmininke dr. Ilo- . , . .vusiaim kairiųjų prezidento pažinsiu, kad bent mane tai 

Ugnės prasiveržimai bai
siausiai stebina, ir laikau 
juos esant nežmoniškai ne
švankiais.

surinkti 500 dolerių iš savo
iš tiesų labai ribotų išteklių. !na Gražytė-Maziliauskienė. 
Tada tai buvo nemenka su-| Tradicinis iškilmingas vie- 
ma, o, prisimenant kaip daž-1 nuoliktosios Krėvės literatu-i

Allendės režimui ir neapy-

nai literatūros premijos mū-jros premijos įteikimas įvyks 
suose buvo krautuvėliškos,. Montrealyje, lapkričio pabai- 
pemelyg nestebina, kad anas goję. Tolimesnės informaci-Į
Montrealio jaunųjų akade-.jos ir vertinimo komisijos! Respect My Rifhts, An
mikų žygis tūlam anuometi-sprendimas lauktinas spalio1 Appeal of Antanas Terlec-! simpatijas plutokratinės Lo- 
nio kultūrinio estoblišmento mėnesį. (1. a.) kas to J. V. Andropov, chief tynu Amerikos valstybės

ATSIUNTE PAMINĖTI Gi reikalas paprastas. Ga
liu suprasti, kad padorus 
žmogus jaustų “aistringas“

vtnimui pasilieka viena, atrodo, reali galimybė — laisvin- 
tis patiems. Šio krašto vyriausybė (JAV) jau senokai pa
laimino pavergtuosius tokiam žygiui, o ji kada buvo mūsų futbole) ir 1928 m' Amster- 
stipriausio’ji viltis...“

lyvavo 1924 m. olimpinėje 
žaidynėse Paryžiuje (tiktai

nariui dvelkė maždaug įžuliu 
akibrokštu. O šiandieną, po;

. of the Soviet Secret Police' kairiesiems, net komunis- 
(KGB), 35 psl., išleido Pa-’tams. Tačiau niekaip, o nie- 
saulio Lietuvių Bendniome- kaip negaliu suprasti, kad 
nė. > j tas pats žmogus jaustų ly-

Tnrth I. For Strangers, giai įstringąs simpatijas ir 
sovietų impenjmes koloni
jos valdančiai klasei. Kaž-

CHICAGOJE “KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI “PARAMOJE“ (2534 W. 05th St)

šiokios tokios laiko perspek-i Arfenlinoje 21
____ _______ _.... j»« rya». kad Krevfs kariai įvykdė 6 perversmu*.
datne ('bokse dviratv ir:prenuJ‘1 n,ekado« neteko J“:
lengvojo atletikoj). Lietu-lnevTam’ n7"kSl ^yU>! “ ° " 1A novel about a Soviet poet
vai netekus nepriklausomy-iJUL Stai' H™4“ Krfvės pre-' pietų Amerikoje tik dvi by Efraim Sevela, 209 pei., ,, • j -
bės. laure«»‘l (chronologine v.luybė. _ Kolumbia i, jrlita, kain. 96.95. iaeWojkas c,a ma" "«™»'eda -.r

■ vauja tik Sovietų Sąjungos tvarka): J. Aistis, J. Mekas, Venecuel* — tvarkosi d^ Doubledays & Co„ Gardėsi į Ra^a •
sportininkų eilėse. M Katiliškis, V. Ramonas, mokratiikai. į City, N.Y. I (Pabaiga kitame numery)
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JUSTO PALECKIO MERIDIANAI LIETUVIAI BOSTONO DIDŽIOJOJE SPAUDOJE

Rūtai okupantai, šalin iš Lietuvos!

autorius gaivo asmenišką 
I laišką is vienos amerikietės,

• Paskutiniu metu Bostono skyrių, kuriame bendradar- kuri taip susižavėjusi Chap- 
! didieji laikraščiai dažnai su- brauja patys laikraščio skai-, liko argumentais, kad juos

Londoniečio dienoraštyje tas pats epizodas buvo užra- mirgėdavo lietuviškais var- tytojai, pasipuošę įvairiais nusiuntusi tiesiai į Aukš- 
dais. j nekasdieniškais preudoni-^iausiąjį teismą. Kiek anks-

*ta: nrUi mėned "Boston ma*s- Skyriuje pasisakoma čiau pastarasis laikraštis, o 
S> Globė“ trečiajame puslapy-1 visokiausiaiė namų I’uošos- taip pat ir televizijos stotys 
- jepaklooiiSivai^ auklėjimo, šeimos gy- plačiau škėlbė Chapliko žo-

antraUtP__“noriausiu airisl ‘ ven*mo * šiaip bėgamosios dinį susirėmimą su valstybi-
ką duon, kepT būt, nuomos kontrolės

Tas lietuvis - tai Adomas t ‘?ko uztdd! du 1!,e‘“v'sk^ ®'nėJals Bostono 10tu8«8Sinkus, besidarąs airių i slaį^/irdz;u!;- Gl.nta,» 
kepykloje DorcheJtery k 'r Ckininkų“. Be prie ma-
plačiai pagarsėjęs savo duo- '<mu: J<* '“V™’ da'Vau- 
nos kokX. Straipsny rašo-'daml amenkietfckarne foru- 
ma, jog Sinkus gimęs Ame-i T*’ sPal5m«Ys s'^ar- 
rikoje? nepriklausomybės'dzlus ,en4ta8' lr 
laikais gyvenęs Lietuvoje, o

(Pradžia praeitame numery)

šytas taip:

1957 m. rugsėjo 16 dieną European-Atlantic Group 
(Vakarų valstybių parlamentarų ir diplomatų klubas Lon 
done) suruošė priėmimą Tarpparlamentarinės Sąjungos 
konferencijos dalyviams, kartu pakviesdami Pavergtųjų 
Europos Tautų Londono delegacijos narius ir kai kuriuos 
Rytų Europos egzilų veikėjus bei Baltijos valstybių diplo
matinius atstovus.

Dr. I. Rudaiti* jau laisva* | Sukčiai pelnosi

Dr. Izidorius Rudaitis ir Lietuvoje tarp kitų daly
kėli kiti 1974 m. pradžioje; kų XPąč trūksta butų ir au- 
buvo kaltinami pogrindine Į ^mobilių. O kas gi nenorės 
veikla ir visi nuteisti. Dr. I.įgyventi nuosavame bute irj
Rudaitis bausmę griežto re- turėti savo automobilį? To-, • Priėmime dalyvavo Rytų ir Vakarų Europos parlamen-

gynėjais
aikštėje.

žimo stovykloje jau baigė ir j <*ėl ir yra proga sumaniems,tarai, nors rengėjai labai abejojo, ar atvyks Sov. Sąjungos 
<rrižo i Lietuva ' sukčiams pasipelnyti. Atsi- delegacijos nariai. Programoje buvo “Brains Trust“ klau-

1 .T.,.. randa asmenų, kurie dedasi
Bausmę jau turėtų būti at-, tu,j reikalingų ryšių ir galį 

likęs ir Kauno PohtechniKos Į „lep-ai,parūpinti kooperaty-
instituto studentas Alovzas 
Mackevičius, kuris buvo nu
baustas dvejus metus kalėti 
Pravieniškių stovykloje.

Tokią pat dviejų metų 
inž.

viniame name butą arba 
naują automobilį, bet, žino
ma, už gerą atlyginimą, ku
ri reikia iš anksto sumokėti. 

Kai kurių tokių asmenų

delegacijos nariai. Programoje 
simai, kurių komunistiniai delegatai galėjo bijoti.

Delegacijų vadovai, jų tarpe J. Paleckis, vadovavęs 
sovietų delegacijai, buvo pakviesti į rostrumą. Svečių buvo 
pilna salė, girdėjosi rusiškai kalbančių, matėsi egzilai, 
Estijos pasiuntinys Torma, Lietuvos pasiuntinys Balutis 
(pastaruoju laiku dėl sveikatos niekur nesirodęs) ir kt

"Smegenų Trestui“ buvo patiekta eilė klausimų, lie-
bauamę buvo gavęs ir inž. j bjznįs pasiekė viešumą. ŠtaričiančiU Rytų-Vakarų santykius. Sėdėję rostrume kiekvienas 
Vidmantas Pavilionis. betį^jnoma kad Vladas Karlas* I atsakinėjo. Pradėjo labai rimtais klausimais, kaip
sustiprinto režimo stovvklo- dirbęs Vilniaus Dailės kom-j ”Rinkim4 laisvė“, “Adenauerio laimėjimo Vokietijos rin 
je. binate. 32 vilniečiams paža- kimuose galimos pasekmės“ ir pan., ir baigė jumoristiniais

J. Paleckis į visus klausimus atsakinėjo rusiškai per savo 
vertėją, kuri vertė į anglų kalbą. Visi jo atsakymai turinio 
ir styliaus atžvilgiu buvo grynai bolševikiški, niekuo ne- 

Šarūnas! Baikščiai prieš porą metų Išsiskirią nuo Chriuščevo pasisakymų, girdėtų per televiziją. 
Žukauskas ir Kauno Poli-' vilioję 50,000 rublių. Jie ža-j Komunistiniai parlamentarai buvo sumišę, kai juos
technikos instituto vokiečiųj dėję parūpinti butus ir au- paklausė:
kalbos dėstytojas Antanas • tumobilius. į — Kokią įtaką į pasaulio politinę padėtį turi Čerčilio
Sakalauskas. Pirmasis gavo 
6 metus griežto režimo sto
vyklos, o antrasis — 5.

Dai’ nėra bausmių atlikę'dėjęs parūpinti butus, išvi- 
tos bylos dalyviai Kauno’ bodamas iš jų net 120,000 
Medicinos instituto ketvirto į rublių. Albertas ir Julius 
kurso istudentas

Dailė* teatras Vilniuje

vėliau sugrįžęs į šį kraštą. 
Įdomu, kad, praėjus kelioms 
dienoms po šio užsitarnavu
sio lietuvio kepėjo pagarsi
nimo, toje pačioje promi- 
nentiškoje laikra’ščio vieto
je tilpo ir simpatingas 
straipsnis apie “mažiausiąją

savo pačių
gimtosios kalbos.

Tuo tarpu “South Boston 
Tribūne“ gegužės mėn. 6 d. 
laidoje išspausdino Alek
sandro* J. Chaipliko straipsnį 
“Komunizmas Bostone“. Ja
me autorius veda paralelę 
tarp prievartinio vaikų ve
žiojimo autobusais Amen-

Bostono etninę mažumą“ —Ikoje ir sovietinės valdžios 
brolius estus. O štai, praėju-! politikos šeimos atžvilgiu

Pagrindinių dienraščių 
laiškų skyriuose karts nuo 
karto pasitaiko ir daugiau 
lietuvių parašytų laiškų. 
Paskiausias pavyzdys— įdo
mus Antano Matjoškos laiš
kas birželio mėn. 21d. “Glo
bė“. Jame autorius sklan
džiai lygina Amerikos poli
tiką Afrikos tautų atžvilgiu 
su josios politika Pabaltijo 
atžvilgiu. Tokių pasisakymų 
reikėtų daugiau.

Deja, pasitaiko ir neigia
mai paspalvintų žinučių

šią savaitę (birželio 22 d.) prieš antrąjį pasaulinį karą.! (bet, laimei, be užuominos į 
. • « • • . • *-• —m— -x.—•—• “Lithuanian“). Štai, pnes

mėnesius “Globė“ ant- 
puslapyje įsidėjo

toje pačioje vietoje plačiau šį Chapliko straipsnį su- 
paminėtas ir “Keleivis“ (žr. trumpintoje laiško formoje 
atskirą straipsnį šiame nr.). įsidėjo ir “Boston Herald A-ira'jame 

Tas pat “Globė“ tini nuo- merican“ gegužės mėn. 25 Į nuotrauką paieškomos plė- 
latinį “Confidential Chat“ d. laidoje. Sekančią dieną'į Skęs ir žmogžudės su gerai 

žmona lietuviška pavarde. 
“Kedeivio“ korespondentui

tris

i Tos lūšies bizniu verčiasi t cigaras, Eisenhoverio golfo lazdos ir Chriuščevo vodka?i .patyrinėjus, paaiškėjo, jog
ir moterys. Viena tokių —i (Abu pastarieji tuo laiku buvo prie savo valstybių vairo).) Sovietų ambasados žmonės, nesuprasdami mūsų pasi-' įtariamoji nėra bostoniečių 
kaunietė Birutė Smirnovą,1 Paleckis pabijojo atsakyti į tą klausimą. Jis tik su-' kalbėjimo, bet matydami, kad Paleckis nervingai kalba, šeimos giminė.
— pažadėdama be eilės pa-j murmėjo: Į prieina ir bando mandagiai jį “išvaduoti“ iš neaiškių pink-! - O prieš dvi savaites garsu-
įūpinti automobilius, išvilio-l — žinau tą jūsų anglišką jumorą... ! lių. Viena iš šeimininkių kviečia jį prie baro. Aš taip pajt sis žurnalistas Jadk Ander-

O greta sėdėjęs Austrijos delegatas atsakė taip: ' Ji kviečiu, bet jis svyruoja. Aplink stovi rusai ir laukia jo. json atidengė^ jog kongi^eS-jo 80,000 rublių.
Pirmą kartą j Vilnių atvy-j Neabejotina, kad tokių —°Čerėilio cigaras jokios įtakos i pasaulio politiką Klausiu dar kartą, ar jis nesutiktų pasimatyti su Londono manas John Fary (dem.,Dl)

ko gastrolių Maskvos Dalies I sukčių }Ta ir daugiau, teamto. Eisenhoverio lietuviais. , ■
pastatė 7 veikalus: Bokare--K P^keję. golfas tun teigiamos ,takos, nes sportas teikia sveikata, Jis fod label 'esąo užitetas iofaų laiką: OaB bet a^ a trauk ir Rai.
vo "Plieno lydytojai“, Ce-į 0 ^eikamekūne-sveikadrasia- KoĮpų8Utaką į pasaulio „egalčjęs .pžįūrtti Londono. "Žinai, bfittj delegacijos ya- Andrežiūną. kurio,
chovo ”Tlvs seserys“, Ost- Lietuvos miestai politiką turi Chriuščevo vodka, man atrodo, ir sakyti ne- dovu, tai ne paprastu delegatu , j—- iaišklija jis. baskui jfe pasirodo. Washjn£tone visai
rovskio “Kiekvienam eini-' . . ... . ,r^kia. Reikia tik paĮiuidti.^as, vyksta Sov, Sąjungoje, v£l grįžta prie aiškinimo apie jo pasirinktą "teisingą kelią*neką, bęt kuris, kaip jau se-

Lietuvos miestai sparčiai Pasibaigus šiai programai, klubo pirmininkas Lord Sako, kad nėra jokios garantijos, jog su “viruotojais“ njaj žinojo Chicagos lietu-
» *•', t viai, “pasaulio lietuvių sosti

ni) “ILUHJ Jlliesbų Kyveuivvjų «. V.a« «<«Ualraiz» Z«*knsa*.i cakcalUii
Minėtą dramos

rupliui pakanka kvailumo“; .
ir kt. auga. 1974 m. statistika ro- ,Birdwood pakvietė svečius pasivaišinti ir pasakė, kad sve- negrįžtų į Lietuvą prieškarinė diktatūra,

do, litokį miestų gyventojų gaigg susitikti su kuo nesitikėjo. (J^įvietų ir satelitų
kairių: delegatai nebuvo perspėti, kad į priėmimą pakviesti ir

Vilnius — 420,400. Kau- egzilai).
; nas — 337.200, Klaipėda — Paleckį apsupo rusai, sveikindami jį už “gudrius“ at- 
! 160,600, Šiauliai — 107,100, sakymus. Rusų grupei pradėjus trauktis durų link, prisiar- 
į Panevėžys — 88.200, Aly- tįujm prįe Paleckio aš, pasisveikinau lietuviškai ir paklau-

teatrą
1898 m. įsteigė K. Stanis-i 
lavskis ir V. Nemirovičius-Į 
Dančenka.

verčiasi graboryste...

Rašytojai ir jų valdyba i tus — 40,200, Marijampolė sjau, ar jįs nesutikeų pasimatyti su vietos lietuviais. Jis
Rošvtniii caiiimro f m i i fi7 ^ap^ykas) 32 700, Kė- paklausė mano pavardės. Pasakiau. Jis pasakė girdėjęs darbas. J. Paleckis atsako: 
Rašytojų sąjunga tun 16/ 4 a n a _ 24.500. Utkmercrė ^7 * r & jv _____

Raminančiai atsakau, kad “su jūsų pagalba, Įneš tikrai.n®Je 
įgyvendintume demokratinę .santvarką“. Toliau sakau: , Taigi, 'kongresmanai iš

— Jeigu jūs padarėt tiek daug gero lietuvių tautai,) valdžios lėšų moka ne tik 
tai dar padarykit dar vieną gerą darbą: leiskite visiems 
ištremtiems į Sibirą lietuviams grįžti į tėvynę.

Trečias pašnekovas patvirtina, kad tai tikrai būtų geras

narius; iš jų 67 yra komu
nistų partijos nariai.

dainiai — 24,500. Ukmergė 
24,300, Telšiai — 22,600,

Tauragė — 21,400. Jonava’

j — Daug ištremtųjų jau grįžo, kiti nuolat dar grįžta. 
Pasakiau, kad buvau nustebęs jo atsakymais progra-) Vilniuje posėdžiauja speciali komisija, kuri peržiūri bylas.

apie tokį.

Pac-al kūivbines sritis iie — 21.400 Radviliškis — minėJe dalyje, ir todėl man norisi paklausti, ar jis vaidinęs, Aš dar kartą pakartoju, kad jis pasitarnautų lietuvių
’tS v K rtnltminc Iro e>olro • Idilini 1ok>o« zloiirf 'VAirfti T\Oclril 111yra šitaip skirstomi: 76-šiu 18,200. Mažeikiai — 18.100, iar tikrai tą galvojęs, ką sakė 

kūryboje vyrauja proza, 58 Į Utena — 17,100, Plungė —į — Neturiu jokio reikalo vaidinti. Ką galvojau, tą ir
tautai labai daug, jeigu paskubintų ištremtųjų grąžinimą 

— O, čia ir Balutis yra!.. — Paleckis pamatė kitameI-

__ poezija, 17 ra'-vlo’ių ku - i 6,400, Kretinga — 14.100, sakiau. Argi manai, kad esu girtas, ar ką? — pasakė Į salės gale stovintį ir kalbantį su kitais svečiais ministerį-
ria dramos veikalus. 24 — 
kritikai. 9 — grožinės litera
tūros vertėjai, 32 — dau
giau ar mažiau kuria jauna
jam skaitytojui.

Amžiaus požiūriu: iki 50 
metų — 104 ir per 50 metu 
— 63.

Druskininkai — 13,400, ši-1 Paleckis.
lutė — 13,300. Biižai —! — Mes pažinojom Tamstą kaip rimtą žurnalistą ir
13.200, N. Akmenė — 13, i liberalinių pažiūrų žmogų, ir todėl gerbėm Tamstą. Niekad 
100, Kuršėnai — 12,600.} negalėjau tikėti, kad Tamsta tiek pasikeitei, — pasakiau 
Palanga — 11,000, Rokiškis I diplomatiškai.

f,n 7PO10iuAarkasSeU"l10 50010'l “ Taip 8a,VOjU tod61, kad ®“ i8“**1*8’ i°8 iei8u
/III, jui Dai Kas — 111,01)11. Lietuva bQtų nuėjusi kitu keiiUt ui ją bfitų ištikęs toks

Kaip matome, kai kurių! 
a t» - ' miestų gyventojų skaičius.

Šių metų Rašytojų palyginus nu nepriklauso
mos Lietuvos laikais, net 
kelis kartus didesnis. Dabar 

•miestuose jau gyvena 55r< 
(visų gyventojų, o 1939 m. 
juose tegyveno 23%.

gos valdyboje yra 35 nariai. 
Jos prezidiumą sudaro: pir
mininkas Alfonsas Maldo
nis, vicepirm. Vytautas Bub
nys, sekretoriai Algirdas 
Pocius ir Algimantas Zurba.

L. Diržiiukaitės žvaigždė 
dar kyla

Aukščiausiai administra
cijoje iškilusi moteris yra 
Leokadija Diižinskaitė-P i-

KNYGOS JAUNIMUI

Ugnies žirgas, 7 pasakos 
jaunimui, parašė Sonė To- 
marienė, didelio formato, 

liušenkienė. Ji jau senokai Biustruota, 194 psl. kaina 
yra ministrų taiybos pirmi- .$4.90.
nivtko pavaduotoja ir užsie-; Gyvenimo keliu, mintys 
nio.reikalų ministrė, žodžiu, jaunimui, parašė B. Zume 
tokiose pareigose, kur nėra ri-, premijuotas veikalas, 
joškio svarbaus darbo, nes 212 psl., kaina $3.00. 
juk visus Lietuvos “užsienio n . m i ».<-Mkalu-s“ sutvarko Maskva.' P?'į.‘e G'lei?l,il Parase 

, ^one Tomanene, iliustruota. 
Dabar. Aukščiausios tary-į 24 psl.. kaina $2.00.

boa pirmininko pavaduoto

likimas, koks ištiko Rytų Prūsiją. Jūs turbūt nežinot, — 
aiškino jis, — nes jums neteko matyti kas liko iš Prūsijos. 
Visa Prūsija pavirto griuvėsiais, o iš jos 4 milijonų gyven
tojų ten neliko nei vieno! Toks pat likimas, esu įsitikinęs, 
būtų ištikęs ir Lietuvą. Gerai padarytumėt, kad grįžtumėt, 
kas nėra čia gerai įsikūręs, tada pamatytumėt, kas yra 
daroma visose srityse Lietuvoje.

Prie mūsų prisiartina kitas londonietis ir atnaujina 
pažintį. Jį pažinojo kartu dirbdamas prieš karą ELTOJE. 
Paleckis pasakoja apie “laimėjimus“ literatūros ir švie
timo srityje.

— Bet Lietuvai atimta laisvė, — įsiterpiu.
— Laisvė — sąlyginė sąvoka, — sako jis, — Vienam 

laisvė, o kitam nelaisvė. Tie, kurie ko nors nustojo, yra 
nepatenkinti. Kiti gi laimėjo, ir yra patenkinti. O kiek 
Lietuvoje buvo laisvės? — klausia ir tuoj pat pats atsa
ko, — tik iki 1926 m.

Pakartotinai kviečiu jį užeiti į Lietuvių Namus, arba 
į mano butą, kur galėtume plačiau išsikalbėti. Perduodu 
jam linkėjimus iš H. Blazo (nors nebuvau prašytas). 
Paleckis apsidžiaugė ir klausia:

. — O kur jis?
— New Yorke, bet jis neseniai buvo atvykęs čia. (Tas 

iš tikrųjų taip buvo, ir su juo tada kalbėjausi).

— Taip, yra, — patvirtiname, — gal norėtumėt pasi
kalbėti?

— Ne. Tas man nepatogu. Tai mes turbūt ir atsisvei
kinsime, — pasakė J. Paleckis, ir pradėjo eiti durų link.

Čia prie jo priėjo dar vienas senas pažįstamas. Tai 
dabartinis Pavergtų Europos Tautų Londone įstaigos ve
dėjas, lenkų žurnalistas A. Dargas. Jie prisiminė prieškarinį 
susitikimą Lenkijoje, kur jie abu dalyvavo lenkų — lie
tuvių žurnalistų pobūvyje, ir neblogai tada išgėrė. Dabar 
vienas iš jų, pagal svieto lygintojų terminologiją, “gina 
taiką“, nes nori apsaugoti, ką laimėjo, o kitas — “karo 
kurstytojas“, nes nori atgauti, ką nustojo, — tėvynę.

'sekretorėms“ už meilingą 
kūnišką globą šiame gyve
nime, bet ir graboriams už 
to paties kūno įū/pestingą iš
mosimą Anapiliu.

Bet visgi galime džiaug
tis. kad, priešingai tam tik
roms kitoms tautinėms gru
pėms, lietuvių vardas di
džiojoje spaudoje beveik vi
suomet dar išdygsta pozity
viame, ar bent neutraliame, 
kontekste.

I mdr.

GLOBAS APIE KELEIVI

Š. m. birželio 22 d. laidoje 
“Boston Globė“ idienraettis 
trečiajame puslapy pateikė 
ilgesnį straipsnį apie Bosto
no tautinių mažumų leidžia
mus laikraščius. Straipsnio 
autorius — Peter Anderson, 
vietiniams lietuviams pažįs
tamas dar iš Simo KudirkosNorint įvertinti Tarpparlamentarinės Sąjungos darbus ... ...

per pastaruosius 20 metų, pirmiausiai tektų pagalvoti, kol^ Jlmo a C1JOS 1 
buvo siekta, priimant komunistinių kraštų parlamentarus Andersonas buvo apsilan- 
į tą organizaciją. Parlamentarinės demokratijos šalininkai j kęs “Keleivio“ redakcijoje 
tikriausiai tikėjosi, kad po Stalino mirties Sov. Sąjungoje) jr štai dabar savo įspūdžius 
ir jos satelituose prasidės demokratijos procesas. Tam pro- ® pasikalbėjimo su, red. J. 
cesui pagreitinti buvo galvota bus naudingos laisvos dis- Sonda paskelbė Globę“, 
kusi jos. Tuo būdu gal pavyktų išspręsti ir Rytų Europos 1^®? Keleivio *. apžvelgi a- 
problemą. Todėl, turbūt, buvo sugalvotas ir tas britų eks- ir armėnų, J^Pa®a" 
perimentas: pakviesti į tą patį pobūvį komunistinių kraštų
parlamentarus ir jų priešus.

Žiūrint, tačiau, iš istorinės perspektyvos, galima pasa
kyti, jog tas bandymas tik tiek pavyko, kad komunistai 
išmoko Nelsono gudrybių. Tas britų admirolas, nenorėda
mas matyti priešo, pridėdavo žiūroną prie savo aklos akies.
Panašiai elgtis išmoko ir komunistinių kraštų parlamen- 

j tarai: nenorėdami konferencijose girdėti ką kalba Vakarų

jui Jonui Vildžiūnui dėl pa 
šlijuaios sveikatos pasitrau
ki® į pensiją, jo vieton pa
sodinta Leokadija, atlei 
džiant ją iš anksčiau turėt i 
pareigu

— Kur aš jo nepažinosiu, jis buvo mano geriausias kolegos, jie prideda konferencijos ausines prie savo kurčios 
eilėraščiai, 70 psl., kaina — draugas. Žinau, ką jis veikia. Mes skaitome visą jūsų spau- ausies.
$2.00. dą. Žinome, kaip jūs pešatės, — sako Paleckis. ’ Grįžę į namus, Paleckis ir Ko. aavo krašto gyventu j ams

Elementorius, autorius Ig- — Mes nesipesam, — aiškinu jam, — tik kiekvienas paiso ’ įvairius meridianus“, tiktai ne tokius, kokie yra 

nas Malėn<iS, IIO psl Kai n*isvai pareiškia u ■ savo rtiionione Tas yia leidžiama lais lealybeji
! na $3 00 varne pasaulyje. ................... L Rudaiti*,

Skambuti*, Vinco Joniko

nų bei suomių laikraščiai.
Andersono straipsnio to

nas — dalyki-fkas, o tuo pa
čiu ir gana simpatingas, be 
tos iš aukšto žiūrinčios iro
nijos, kurią kadaise, rašy
damas apie Lietuvos pasiun
tinybę ir pjp. Rajeckus Wa- 
sftiingtone. pademonstravo 
jo bendravaidis žurnalistas 
Jack Andersonas.

Straipsnis iliustruotas ap
rašomųjų laikraščių — taigi 
ir ’Keltiuu* — untgalvių 
nuotraukomis,
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PROTESTAS DĖL SIBIRO ne ir Vilniuje^ bet buvo išsi- 'KOVA SU NEDARBU ŠVEDIJOJE
PARODOS ipletęs visame krašte ir kadIS

I Maikio sn TfevifJ
J^-***-vaizduojamas Sibiro turtin

gumas. pažanga ir kiti lai
mėjimai

Ryšium su tuo Amerikos 
Lietuvių Taryba 'pasiuntė 
protesto raštą muziejaus 
prezidentui D. Mac Mastei 
Rašte primenama, kad So- 

’ vietų Sąjunga parodos ati
darymui parinko kaip tiktai 
tokią datą, kada sueina 35 
metų sukaktis nuo pradžios 
didžiųjų deportacijų oku
puotoje Lietuvoje, stengian
tis nukreipti dėmesį nuo tų 
skriaudų pabaltiečiams. Pri 
menama, -kad Sovietų S-ga 
iš Lietuvos išvežė įdaugiau 
kaip 300,000 žmonių, o iš
vežtų iš Baltijos valstybių 
skaičius siekia apie milioną.
Jie buivo vežami gyvuliniuo
se vagonuose, ir dauguma jų 
žuvo darbo vergu stovyklo
se, kasyklose, miškuose, kur 
buvo verčiami dirbti alkani 
ir be reikiamų drabužių.

dėmesys į tai, kad ši Mask-i KANADOS SOSTINĖJE 
vos paroda neatskleis, kiek'
ta Sibiro pažanga buvo pa-' Tai Dl, y. Kudirkos šeš-ĮSVtikro"^'nuretabus ir 
remta pabaltiečių ir kitų tafiiPninė mokvkla kuri se-. S 1 kr° ya nuostabus ir vereu darbu Pažvmima <ta(?en‘ne. . a» g geras pavyzdys kitiems kraš-

įr jos tariamuosius gyvento-! įa(j Sibire dar ir dabar vra guz^s V •J)al^e T _. ° me"įtams.
— Nu. ir vėl ai turiu tau bis Amerikos erdvėlaivis ir *4 j v . f, ^us lr kartu paminėjo savo!

virozytil Kibą tu neskaitei padės tuos visus spėliojimus j ^’avimo 25 metl> Jei^u ne visi nuopelnai už.* * j-T t-”, • • paucs LUCte> \JSUS speuojl-mus Įęa(J Sibiras nusagstytas ne- " ♦nki tvnrlrvmaci tai riirDiniipraeitos nedelics Kelemo išaiškinti ar išsklaidyti. ”Vi- Į akėtais fcramtiSų kapais.! Mokytoja A. Paškevičie- X XTriama vadina 
pirmojo peidzio, kuri mums p* iki šios dienos jau orotestuoia kad JAV ™ ta proga apžvelgė svar-^ dal* P"skinama vadina-
Zacirka savo saliune išgul- nuskrido 440 milionų mylių, ’ mokslinės institucijos taip besnius mokyklos gyvenimo j "qa^ai Darbo nnkos t^rnybaL 
te kaip am delno. i sulėtino savo greitį, pradėjo, bendradarbiauja su tautJj Įvykius. ,Jos veiksmams paklusnumą

— O. tai gal tave labai ^ktis apie Marsą kaip ir, pavergėjais ir vergų stovyk- Mokykla buvo įsteigta ° * pr° esmes sąjungos’

asikalbejlmas 
Maikio sn Tfcvu

*

— Kaip tu figeriuoji. Mai- sužinoti, ar toje planetoje
ki, ar jam pasiseks? jma kokia nors gyvybė. Juk
- Kam, kur. kada ir apie *ki žio1 -vra P™aSyta da“S 

ka tu kalbi, tėve? knygų apie Mai-so planetą

. platfonnos, kur deda supre- 
įsuotą šieną. Buto smagu.

tuo lietuvių tauta buvo pa- Ūkiškai pažangūs kraštai kų). Atleidimas turi būti pa-Į Žiemą žaisiu ledo rungty
Mokslo ir pramonės mu-Įdariusi didelį savo įnašą ko- šiuo metu pergyvena sunkią'grįstas, ir visada galima skųs-1 nėse. o vasarą savo ūkyje 

zie’jus Ohicagoje. Washing- voje prieš bendrą bolševikinį krizę. Smaugia juos arabai J tis darbo teismui. ‘auginsiu kukurūzus, bulves,
priešą, sudėdama tam stam- keldami naftos kainą, smuk- 
bių kraujo aukų. ,do infliacija, ir kai kurie jų,

Kalbamam papildomam nerasdami greitesnės išeities, 
knygos skirsneliui suformu- Pan*kos apimti pakalba jau 
luoti man reikalinga turėti *r aP‘e visišką bankrotą (Ita- 
pavadinimus vietovių (pagal Į^Ua* Britanija).
apskričius), kur buvo vietos' Švedija, kurią senokai val- 
gyventojų sųkiliminių veiks-Jdo socialistai, taip pat turi 
mų, kada ir kuo jie buvo pa-j bėdų, bet ligi šiol vis sugeba 
sireiškę (trumpais aprašy-lišsisukti taip, kad apie ban-

. . n * • x j ’ kviečius, pomidorus, rugius.Ap,e 2 procentą, švedų !vjsus tuoį luktus 
nuolat eina koki nors apmo-jduosiu Rai tu,.feiu koikius 
kymą. 1975 m. kasmėnuo^ap- į jienkįs tūkstančius dolerių, 

nusipirksiu du automobi
lius, dvi televizijas ir du ra
dijo aparatus. Jei liks pini
gų. gal nusipirksiu gražias 
metalines roges. Tai matot, 
kaip man labai patinka ūki
ninkauti !

sudomino žinia apie Ameri- dirbtiniai Žemės satelitai, ir Jų oiganizatoriais 
kos erdvėlaivio ”Viking“ laukia mokslininkų įsakymo 
kelione i planeta Marša? į nutūpti. Tuo tarpu jis foto- 

* ‘ ‘ grafuoja Marso paviršių ir į
— MaiKi. tai ne tik man. nuotraukas siunčia i Žemę. 

bet n- visiems mano fren- q kaį nutūps, tai atitinka- 
tams buvo nepaprasta navy- majs automatiniais įtaisais 
na. 0 gai žinai apie tai ką pradės tyrinėti, ar ten gali

ALT inf.

PADEKITE SVARBIAME 

REIKALE

mais, neatskleidžiant pavar
džių, jei saugumas to reika
lauja), ar turėta aukų ir ko
kių pridaryta nuostolių prie
šui, kaip praėjo susitikimas 
su priartėjusiais vokiečių ka
riuomenės daliniais, i t.t.

Visus, kas tokių duomenų 
galėtų patiekti, nuolankiai 
prašau teiktis man nedelsiant 
juos atsiųsti mano adresu:

2043 36-th Street, SE.,
Washington, D. C., 20020 

Su tikra pagarba,
K. Škirpa

krotą, atrodo, nė nepagalvo
ja. Ji, tiesa, šiuo metu užsie
niams yra skolinga apie 5 mi
lijardus dolerių, bet iki 1980 
metų tikisi išsimokėti. Kai
nos šiais metais yra pakilu
sios 8 procentais, pastaruo
sius porą metų gamyba pa
didinta tik 3 procentus, taigi 
infliacijos neišvengiama. Ta
čiau kai kitur dėl infliacijos 
vis didėja bedarbių eilės, 
Švedija bedarbio pašalpas 
moka tik 40,000 žmonių, ir 
čia reikia dar turėti galvoje, 
kad kasmet tenka darbu ap
rūpinti apie 100,000 naujų 
porų rankų. Apie 58 procen
tai vyresnių kaip 16 m. am
žiaus moterų Švedijoje taip 
pat dirba. Specialistai sako, 

„ „ {kad toks sugebėjimas tvarky-

mokymą ėjo apie 34,000 dar
bininkų, ir jie gaudavo apie 
740 dol. mėnesiui pašalpos. 
Kai kurie darbdaviai nepa
tenkinti tokia apmokymų 
programa: sako, stengiasi ap
mokyti tik dėl to, kad apmo
kytų. Tačiau šios programos 
rėmėjai tvirtina, kad pramo
nei reikia visokių specialistų, 
o jų pradeda trūkti, kai fa
brikai ima pilnu tempu 
dirbti.

Tomas Budreika

Kai aš galvoju apie visas 
profesijas, man atrodo, kad 
įdomiausia būtų būti krep
šininku. Man šis sportas at
rodo smagiausias iš visų.

Tada aš priklausyčiau 
profesinei komandai. Mano

kų gavo specialias pašalpas ’ p?as genimas būtų pra-
persikelti Į tas krašto vietas, «rtaa. kuriant naujas rung- 

' ’Įtymų kombinacijas. Mane
įstebėtų tūkstančiai klykian- 
| čių žmonių. Mane rodytų te
levizijoje, kuri transliuoja
ma per visą pasaulį. AS su
teikčiau daug malonumo 
vaikams ir suaugusiems. Be 

į to, aš uždirbčiau daug pini-

Darbo negaunantiems jau
nuoliams ruošiami vadina
mieji darbo kursai. Praeitais 
metais apie 20,000 darbinin-

kuriose yra darbo.

. _ ... kurios kai kuriuose kituose
;19ol m. dr. J. Razucio ir kraštuose prieš bet kokias su- 
ipnmosiM mokyklos vedėjos mo iemones 
dr. M. Ramumenes pastan- , . / _. . . r

' gomis. Po ilgesnės pertrau-tai S,auslas>
kos 1960 m. ją atgaivino LB Jeigu ne ta tarnyba, kuri 
apylinkės valdyba, kuriai stengiasi žmones aprūpinti
vadovaf.o J. Danys. Antrą darbu arba apmokyti kitos 
kaitą po 6 metų ją atgaivino specialybės, tai Švedija, sako, 

„,a- ueeeuee,. Kaip Įvairiomis progomis V. Priščepionkos vadovau-turftų bent dvigubai tiek be-
........ . . J* A jau buvau pagarsinęs, Suki- iama LB apylinkės valdyba, darbiu Vvkdvdama savo Dla-palaukt, tki liepos menesto duos j žemę Na, o tokiu A-)jmo„ numatęs '--------- - - Vykdydama savo pla

4-sios dienos. Tą dieną su- menkos mokslo lairr '-”^”
kanka lygiai 200 metų nuo teliks visam pasauliui 
Amerikos nepriklausomybės pasidžiaugti, 
paskelbimo. Tos sukakties*
progra Amerikos mokslinin-'

nors daugiau? • būti kokia gyvybė. Tas ži-
— Kol kas. tėve. reikia nias "Yiking I“ taip pat per

Mokyklinio janoimo 
žodis

Bostono Lituanistinėj Mo
kyklos V k. mokinių rašiniai

Jų mokytoja Liuda Senutie- 
nė. < i

KUO AŠ NORĖČIAU BOTI 

UŽAUGĘS?

Metai pilni įvairiausių no
rų. Kuo aš norėčiau būti, kai 
užaugsiu? Tai aš noriu čia 
trumpai pasakyti.

Man labai patinka ką 
nors dirbti rankomis, tai aš 
esu nusprendęs būti mecha
niku. Mechanikas visą laiką 
dilba rankomis — taiso ma
šinas ir gal kitus įvairius 
motorus. Man dar reikia eiti

gų. Dėl tų priežasčių mano 
savijauta pakiltų iki dan
gaus aukštumos.

Bet kai aš .pasensiu, tai 
jau nebegalėsiu žaisti krep
šinio. Tada aš turėsiu pra
dėti kokį nors biznį. Gal bū
siu net treneriu.

Raimundas Sodeika

Ką tik gavome
Neramios dienos, buvusio 

finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota. įriš
ta, kaina $15.00.

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

laimėjimu da”^ąVokietitoje “jS! ..1Su,kal?i.evs P-'T "!Sjfykl? nus> Vie" šieme‘ta tarnyba | įmokyld,, ted «^au yis-|
iliui tiktai lsIeitl aar ir voKietijoje. Jos j.]eld0 laikraštėlio Trupi- yra numačiusi išleisti apie 3 ką apie masinas išmokti ir narašė Pr

.teksto perredagavimas Į vo- n^]jai“ 4 numerį, padidino milijardus doleriu.
• kiečių kalbą faktiškai jau at- iki^200 mokyklos įnašą Iie- u i.» _ - J Daug kur įmones bankru

tuoja, nes pritrūksta pinigų 
ne tik naujoms mašinoms

— Ne, Maiki, tu savo pa-ųjktas. Belieka vertima tik tuviu Fonde
į...-'-, noaaminn end. _ a vl4į?J neramini, i perrašyti, kad būtų galimaKHi 1^ d.iAv .0 pHijamiriO OPCl- o ipivni tPTi tr lenini ivėlaivj. vardu "Vikingi- m'Ss^ių i ------------
praenų metų rugpiūčio -0 d. o-udi ių belzebubų? Kas į Bet yra būtina knygos tek- 
jį iššovė i planetą Marsą.1 tada0
kuris kai kuriais požiūriais

‘pirkti, bet ir kasdieninei apy-

— Tada turėsime aiškiu

vartai. Švedijoje jau po 1950 
sta papildytą specialiu skirs-- gc lietuvių kalbos nebus metų įvesta tokia tvarka, kad

vra labai nanasus i musu 
‘žeme. Mokslininkai ta ”Vi-! įrodymų, kad gyvybė vra ne 
kingo” raketa išiovė‘tokiu; ^ai mūsų Žemėje, o jos 
apskaičiavimu, kad ji Marse • Pn_na '^a. Ir tada pasikeis 
nusileistų lygiai liepos 4 die-, riauros parapijinės
ną. Tai Amerikos nepriklau- (pažiūros.
somybės sukakties garbei, j — Maiki, bet ir Marso 

Tas erdvėlaivis turės ten į gudručiai, pamatę mūsų ra- 
patikrinti. ar Marse yra, o1 ketą. gali sužinoti, kad ir 
gal kada via buvusi bet ko-į mes čia netoli jų gyvename.
Kia gyvybė. Matai. Marsas j — Tegul žino Ko mums 
yra kiek mažesnis už Žemę.; nuo jų slėptis? 
jis skrieia aolink saulę pa-Į . ,
našiai kai'' ir mes. tik ilges- “ E- \aik«« dabar matau, 
nis tas io apskriėjimo lai- į kati tu.nieko nemanai! O 
kas. Y ra žinoma. kad Mar- tavo marsininkai
sa. panašiai kaip ir Žemę. i «""* >.ns- kad .,s m?8'i P>«*- 
repa atmosfera sluoksnis.'gal‘ma nu*laua:i puncia- 
Tačia'.i jis vra daug skvstes-!ka?- .kad . m“s’> . šonkau- 
nis. negu mūsiškis? TeA taip 131 tn«a jų_ dantims pasi-
pat vra keturi metu lafitai: i kraPs:'1L ° t® pop>!'ės

ruduo ir na ^era tabakierka? Ką tu

neliu, konkrėtiškai paryškin- įr lietuvių, ypač už Lietuvos
ti vokiečiams, kad Birželio rjbų. 
sukilimas įvyko ne vien Kau- Dr. P. Jonikas

pavasaris, vasara, 
žiema. Žinoma, tie metų lai
kai daug kitoniškesni negu 
čia. o ir temperatūros svjma- ’ 
rimai labiau skiriasi nuo ’ 
Žemės tem:x?ratūros pasi
keitimu.

tada'

— Tai ko tenai mums ba-’ 
ladotis ir daryti tokius dide-' 
liūs ek -pensus, jeigu ten gal

— Nesąmones kalbi, tėve!
— Nu, jei taip, tai išmin

tingam žemaičiui nėra ko 
i su tavimi nė rokuotis! Gut 
:bai!

nė tabakas neaugtų? - Geležinkeliai pradėti ries- j

— Tėve. ne tabakui au- ti Anglijoje 1825 m., JAV— 
ginti mokslininkai siunčia į 1830 m., Vokietijoje—1835
Marsą erdvėlaivių ekspedi- m., Rusijoje— 1537 ra., Lie- 
ciją. Svarbiausia, norima tuvoje — 1854 ra.

Trans-Adantic Travel Service
Naudokitės miksų rūpestingu patarnavimu, rueitantls 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metu pavasarinių 
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.
EKSKURSIJOMS J LIETUVĄ — dar yra vietų šiose 
grupėse:

RUGSĖJO 30 — $750.00 

GRUODŽIO 22 — $875.00

Air fares subject to changes and govemament approval. 
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

1977 metų EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ prasideda 
balandžio 6 dieną.

Registracijas priimame dabar.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės {

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERV1CB 

South Boston, Mann. 02127
393 West Broadvay, P.O.Bo* 118 

Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsihriesti gimines ii Lietuvon nntvarkt 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Savininkė: Aldona Adt

1

kiekviena firma kasmet įneša 
centrinin bąnkan 40 procentų 
dar neapmokestinto savo pel
no. Tos sumos užšaldomos, 
už jas nemokamos palūkanos. 
O kai firma prigyvena sun
kius laikus ar jai reikia ka
pitalo investuoti, tai gali pra
šytis leisti pasiimti iš tų už
šaldytųjų sumų. Praeitais 
metais buvo leista daugiau 
kaip 5,000 firmų pasiimti 
apie 1,600 milijonų dolerių. 
Per pastarąjį dešimtmeti dau
giau kaip 20 procentų pramo- 
nėn įdėtų sumų sudarė kaip 
tik iš tų užsaldytųjų sąskaitų 
paimtieji kapitalai.

Praeitais metais liepos 
mėn. Darbo rinkos tarnyba 
pradėjo skatinti įmones pri
laikyti darbininkus ir tam 
reikalui pasinaudoti valsty
bes pašalpomis. Tokie primo-

mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tes knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

T, . „ . • v- Romas Kalanta, parašėKai užaugsiu, as nonų bu- y A] n'6
ti inžinierius, nes, man ro- nn
j . • vi .i_ • Kainados, tai butų laibai įdomu. .. .... .
Ali tai žinau, nes mano tėve-į Mergaite w geto, romanas, 
lis yra inžinierius, ir, kai aš’f'ai ase kpabs, 365 psl.,

kaip jos veikia. Būtų labai 
linksma, jeigu viską tą galė
čiau atlikti.

Rimas Nenortas

nuvažiudju į jo įstaigą, aš 
labai stebiu ir įsidėmiu, ką 
visi daro.

liai, kaina $10. Galite gauti 
Devintoji pradalgė, lite

ratūros m et ra)'tis, 389 psl., 
kaina minkštais viršeliais
$7.50, kietais — $8.50. 

Martynas Mažvydas Vil

niuje, Juozo Kialikausko 
premijuotas romanas, 307

Kai aš būsiu didelis ir jau 
su žmona ir vaikais, tai aš 
norėsiu turėti daug laisvo 
lafko, kad galėčiau jį pra- 
leisti su savo teima ir dary-į , kaina $6 00 
ti tai, kas man yra įdomu. ! ,. ... . «

Bet aš dar Bgai eisiu j1 „ L.etuv..k«.. Pamary.,— 
mokyklą, tada j kolegiją ir Se1n'° ^o.n'a Tamašausko 
gal dar po to j artesnę J’“0’1,08 Llet?v.0?1. s‘ud,j*’ 
kolegiją, tai galėsiu dar 263 Psl" ga™ai 
daug pagalvoti apie savo su '? P.us,al”0 vietovaMtej
būstegjTprofesijg. ^a’u"' zemelaPlu- K*1*

i na $b.oo.
Vytenis Veitas j Lithuanians in America, 

parašė dr. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.Kai aš užaugsiu, būsiu

ūkininkas. Man patinka j Mūsų «enoliu žodžiai B 
diūbti traktoriais ir kitomis par^\, Auksį0.

. ... . ..... . . mašinomis prairra ūkio dar- )Ls 308 kaina g5 00
kejimai valstybei jau kainavo bus. Kai buvau kaime, susi- Kiniia — Aziios —- 
apie 1,500 mil. dolerių, bet draugavau su tokiu ūkinin- parašė 20 metų Kinijoje^ 

ku. Aš su juo dirbau. Aš pa-J gyVenęs Petras Urbaitis. Tn-įmonės užtat nepaleido be
darbiais apie 40,000. Iš viso 
Švedijoje nelengva Įmonėms 

'atleidinėti darbininkus — 
darbininkas turi teisę būti 
labai iš anksto įspėtas (pra
eitais metais tokius įspėji
mus, kad jie numatomi at
leisti, gavo 46,000 darbinin-

dėjau žolę piauti, šieną 
grėbti ir suspausti. Man pa
tinka gyvuliai: karvės, ark
liai, vištos, avys ir trit^iai.

Aš esu matęs, kaip piauna 
vištą, karvę ir kiaulę. Man
buvo labai baisu. Bet esu j Butkienės - Če'konytės 
dirbęs traktorium ir atnt' raščiai, 94 psl., kaina $3.50.

je knygoje ne tik daug įdo 
miu informacijų apie Kini* 
ją, bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 psL, 
kaina $15.00.

Iimarginta drobė, VladM
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Vietines žinios i Mes klausiam JAV Aukš-' 
į čiausiąjį teismą ir pavienių 
i valstijų tribunolus, ar šitoks 
elgesys su mokiniais suderi- 

w namas su laisvėmis, kurias 
garantuoja JAV konstituei- į 
ja ir jos priedai? Ar Jungti
nės Valstybės dar priklauso 

šį straipsnelį išspausdino 1789 metais JAV kongre- pVje "laisvojo“ pasaulio? Al
sas pasiūlė ir pasirašė sį pa- mes, — '‘Jungtinių Ameri- 
grindinį įstatymą su 12 kos Valstybių -piliečiai, ku-

K0MUN1ZMAS BOSTONE

plačiai skaitomas 
Heraid American

Boston
dienraš-

EKSKURSIJA I ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGO J
ORGANIZUOJAMA GRUPĖ SKRISTI J CH1CAGOJ RUOŠIAMĄ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ PAPIGINTA KAINA.
Norintieji prisidėti prie šios grupės, ku ri išskris iš Bostono penktadienį, rug
sėjo 3 d., arba šeštadienį, rugsėjo 4 d., prašomi skambinti:

v ava*
ALGIRDUI MITKUI 

Telefonas: (617) 969-1190
tis. Kadangi priverstino Į straipsnių bei civilinių teisių rie, sudarė tobulą unija, ive- . ,. ... .
mokiniu vežiojimo klausi-: priedais. Valstijų legislatū- <iėm teisingumą, užtikrino- bu,va.u !fm”?1®?.!’ IT
mas tebėra aktualus ne tik irOs ratifikavo šią konstitu- me vidaus santaika ir puošė- g. ejau ain,u P1*1?541
Bostone, perspausdiname jį ciją. Tarp JAV konstituei- lįįame bendrą gerdvę“, — V‘° l,lePUI™5*ltos- Dabar; 

iz.i......... • t J pjsii namie, liūdna be Kelei-ir Keleivyje.
Kel. red.

nmoooooooooooooooi

! RADUO PROGRAMA
į Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj 
iš etoties WLYN, 1360 ki- 

i lociklų ir iš stoties FM, 
j 101.7 mc.. veikia sekmadie- 
i nia^s nuo 1 iki J :30 vai. die- 

| ną. Perduodama: Vėliausių 
C pasaulinių žinių santrauka 
| Į r komentarai, muzika, dai- 
71 ios ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florista eėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broati- 
way, So. Bostone. Telefo- 
tas AN >0489. Ten gauna- 
-*««» tr

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ I LIETUVĄ

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

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

ar,meS užtik,i"“me >ais'¥ vio, toiuTsiunčiu 10 dol. fe-. 
***? vyran John Hancock, „alaimą sau .r savo va.- y jr man vž) sjunti..

1 nėti Keleivį. ;
benjamm Franklin, John 
Adams (senato pirminin- 

Frederick Augustus

kams?
Dar ne taip seniai, gal 

maždaug prieš30 metų, mes kas), 
girdėjome prer radiją, laik- Muhlenberg (atstovų rūmų 
raj'čius. žurnalus ir net per pirmininkas). Jeigu jie ži- 
televiziją. kad Sovietų Są- notų, kaisp JAV konstitucija 
jungoje (valstybė (sovietų yra* piktnaudojama atimti 
valdžia) atima vaikus nuo vaikams nuo tėvų. jie tūks-
tėvų ir juos išsiunčia į vai- (antį sykių apsiverstų savo 
džios nurėdytas mokyklas, karstuose.
Šiame reikale tėvai neturėjo . . , . , _ ZTAx-.jokio bako. XeJaugI va!st>'be (JA' !

Mes prašome JAV Aukš
čiausiąjį teismą atsižvelgti į 
mūsų ir mūsų vaikų svar
biausią turtą — į mūsų lais
vę.

O, Viešpatie!.. Aukščiau- 
bsiasai!.. Malonėk... malonėk 
grąžinti tėvams vaikučius!

Aleksandras J. Chaplikas

* • •

aidžia) pasidarė tokia ga-. 
Dabar, 1975-1976 metais, linga. tokia arogantiška, to-1 

tas pat vyksta Bostone ir ki- kia abejinga JAV gyvento-} 
tuose Amerikos miestuose, jų norams ii- jausmams, kad 
JAV federalinė valdžia jj nesiskaito su konstitucija? 
(valstybė) atima vaikus nuo Nejaugi JAV valdžia dik- 
amerikiečių tėvų. Valstybė tuoja Bostono (ir kitų mies- 
įsako tėvams, kur jų vaikai tų) gyventojams, kad vals- 
privalo mokytis. O tėvai šia- tybė turi teisę atimti vaikus, 
me reikale neturi j c kio bal- kiloti juos iš vienos mokyk- 
so. Ar šis reiškinys neprime- ]Os į kitą, kaip kokius įkai- 
na procedūros, kurią ne taip tus, be jų tėvų sutikimo ar 
seniai JAV spauda pasmer- noro? Ar teisinga nesiskai- 
kė, kaiip sovietų totalizmą? tyti su tėvų meile ir susirūpi- 

Kas atsitiko su JAV kons- n®mu» ar teisinga ignoruoti 
titucija ir jos civilinių teisių net pačių vaikų jausmus ir 
priedais (amendmentais)? teises?

Linkiu Keleivio štabui gė
los sėkmės.

Juozas Girdvainis
Clintcn, Ind.

|| • lr1 £
F' 'v

ri
jSo. Boston, Mass,

A. Rimydis svečiavosi 
Bostone

Keleivio administracijai

Jau čia pat Šv. Jonas, o 
mano labai geras draugas— 
Jonas Markauskas.

Galvojau, kuo aš galėčiu 
jį vardo dieną apdovanoti. 
Ir nutariau, kari geriausia

Praeitą savaitgalį Bosto- dovana Keleivis. Tad pia
ne, Alės ir Sasio Santvarų sau siuntinėsi šiuo adresu: 
šeimoje, svečiavosi poetas
Antanas Rimydis, nuolat gy-', 
venantis Nevv Yorke. Ta 
proga jis aipsilankė ir Cape 
Code.

» jo 16—24 ........... $779
Spalio 14—22

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

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

Dažau ir Taisau
Namus U lauko "r viduje. 
Lipdau popierius ir taisa:

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

medžiaga.
JONAS STARINSKAS 

220 Savla Hill Av«. 
I>jrehester, Maaa 
TaL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTCRA 
AOieka įvairių rūAių 

draudimus
Kreiptis senu adrese:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

1 >

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

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

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

novelių rinkinys, V. Alantas............................... 6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKI/)JE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282 2759

J o n as M arkausk as 
4011 S. Campbell 
Chicago. III. 60632

K. Bielevičius
i Chicago, III.

Sunegalavo A. Mažiulis j * * *
Praeitą savaitę sunegala- į Mano malonūs Maikio Tėvai J 

vo Antanas Mažiulis ir buvo ir vjsa Tamstų šeima, 
paguldytas ligoninėje dr. j Amerikos metai n
Stasio Jasaičio žinioje. Tiki- Tamstų prakilnus bei sun-į 
masi, kad šią savaitę jis jaugus darbas mums yra bran- 
grįš namo. į"ūs. ,

! Tad malonėkite (priimti. 
LAIŠKAI REDAKCIJAI Iinkžjimus irj

Gerbiamieji, 1

Esu senas Keleivio skaity-! 
tojas, mėgstu Keleivį skai-! 
tyti, nes jis įkerta iš peties* 
komunistams teisybę. Ko-l 
munistai teisybės bijo la-1 Esperance, N.Y, 
biau kaip atominės bombos.

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

Galaxy Tours A Travel 
nr 141 Linden Street

Wellesley, Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

SAV AITRAST 15Išnuomojamas kambarys ne-. 
. ! geriančiam vyrui 56 Thomas I 

Park, So. Boston, Mass.
(26).

IŠNUOMOJAMAS BI TAS

So. Bostone 5’/i Grimes St.,
Įdedu čekį įprėnumeratai.'Wiame a“k5,e <

i kambarių butas, apšildomas ga
ižu.
į Teirautis bet kuriuo metu te- 

' lefonu 269-2231 arba 269-9703.
(26)

Šu aukšta pagarba 
Tamstų
Rev. Joseph Baltrūnas

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota esaliytojus apir pasaulinius fr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie vbus mūsų visuomeniniu.? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvienu visiems 
svarbia problema.
•NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška, mūsų ift. 
•Įvijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei »de»o. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymų 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalie, P.Q. H8P IC4, CANADA

BALTIC INSURANCE AGENCY S? 

Vedėja: Reda M. Veitas 

TeL 266-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Paskutiniu 
-veikata buvo

laiku mano 
sušlubavusi.

I

i

PAIEŠKOMA
Turintieji kokiu nors žinių

”G A R S O BANGŲ“ 

PROGRAMA

KALENDORIUS
apie Dorothy G. Paikus, prašo- Si radijo programa trans-

Rugpiūčio 8 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

Rug ėjo 26 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je Tautos šventės minėji
mas — koncertas, kurį ren
gia LB apylinkės valdyba.

Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III. 
aukšto salėje Laisvės Varpo 

IĮ rudens koncertas.

m i susisiekti su
LINDA LEE

96 Westwood Rd. 
Medford, Mass. 02155

I liuojama sekmadieniais ii 
stoties VVBUR 90.9 FM 

Į banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
i popiet

- - e e -

GERIAUSIA DOVANA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 88 metų taranu ja lietuvių viauomenot tr 
jo daugiaa taip hEPrYNIS MiUONUS

KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 
Steponas Kolupaila, para-, "ŽURNALISTIKĄ“

šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j „Žurnalistikoje“ lašu 
zas Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, į buotojų. Kaina $6.00.

$12.00. i Ą^rjlto, LietuviųTaryba,
Baly, SniOf. musų atei. 30 met Lietuvos laisvės ko. 

minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600

30

Kodėl nekėli nž gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų 8100.00

įsi vedus bet kurių spaudžiamo karšto vandens ar šilto 
oro pažeminto šildymo (base board) sistemų

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūlymas baigiasi 1976 m. liepom 38 <L

FORTŪNA FUFL Co.imc.
Ofisas ir 
parodos 
kambarys

OilBumers CITGO HeatingOils 
470 Adams St. Quincy, MA 02169 

Boston 436-1204 So. Shore 773-4949
Atidaryta 24 valandas

SLA—-didžiausia lietuvių ftsteraaUnš orgaaiaselja — 
duoda gyvybda apdraaaų ir Ilgoje pašaipų, kurt yra 
pigi, nee SUSIVIENIJIMAS uetašku pelno, o toflria 
patarnavimus savttarpmda pagaitme pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria sn
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir aaagt Kieki 
lietuvią čia gaU gauti jv«Irių klasių reMaSngisaMnn 
npdrandns nuo $100.88 iki $10.000.08

SLA—jaunimui duoda gerų Taapamųjų Apdraadu <— te. 
daermant laaaraneA kad jaunuolis gautu pinigaa 
aukitojo mokslo stadijoam ir gyvenimo pradMaL

SLA—duoda V AULAMS ir jauauoHaam labai pigių imi 
apdraudų: ui $L000.80 apteados tik $8.00 
Bamstama.

SLA—AKCIDKNTALf APDRAUDA 
smilaus esmei
klabu ir draagljų Bariams, m 81,000.00 
Ma apdraodoa mokantis $2.081 metai

SLA—kuopos yra daugumole Neturiu kolonijų. KnlpkMa 
• kuopų veikijua. Ir No plačiau paaiHdaa apla 
8aaiviealjtmo dariam.

Geusite

Utbasalaa AMaaee of America
B87 Weat 38tk Sireei, Nų* Verk, N.T. 18881

psl., daug iliustracijų. Kny. 
eroje 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 
no Kairio, 480 įgL, kai
na $2.00. j

DIENOJANT, Kipro Bm»

rfnio, 464 psl.. kaina....$2.0t
PENKTIEJI METAI, Kip 

ro Bielinio, 692 puslapiai, 
Kaina ............................ $2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyt*, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaiiotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 683 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $16.00.

Lietuvių išeivija Amerikoj,
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 600 psl., 
kaina $4.00.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i- 
liustraciju, 500 psl., 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 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

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- 
▼yj«.

Melagingas Mikasės laiš* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.60.

t



I r• it.

Purizpii iąštaa

•C. < ' .

Laima Antanavičiūtė baigė, 

I mokslus
s

j Laima Antanavičiūtė ir 
‘jos vyras Michael Cahoon 
i baigė Tufts universiteto me
dicinos mokyklą ir birželio 

' 20 d. iškilmingose apeigose 
gavo daktaro laipsnius.

Laima seniau buvo gera 
lituanistinės mokyklos mo
kinė. aktyvi jaunimo veiklos 
dalyvė. Nuoširdžiai sveiki
name ją. įsigijusią aukštojo 
mokslo diplomą.

JAU PENKERI .METAI. 

Birželio 19 d. sukako pen-

Mirė E. Šimkienė

Birželio 23 d. staiga mirė

Liko sūnus Pranas Šimkus 
ir duktė Stefa Bubeliemė su 
šeimomis.

keri metai, kai Cambridge į ilgametė Keleivio skaitytoja 
mirė Lietuvos garbės konsu- Elzbieta Šimkienė iš So. 
las adv. Antanas Šalna! Bostono, sulaukusi 83 metų 
( Shallna). i amžiaus.

Visada jis rūpinosi pa
vergtos Lietuvos problemo
mis, tais klausimais raže į 
amerikiečių teisininkų apau-' x ...
da, visada savo žodžiu pra-1 elione palaidota birže 
dėd.To mūsų tautine, iven-J?0 <t Naujosios Kalvari- 
tęs ir didesnius kultūrinius; kapinėse, 

įvykius. Į Mūsų gili užuojauta duk-
Ir dabar šio nepriklauso-' rai ū' sūnui — Bostono seks- 

mos Lietuvos simbolio visa- teto dainininkui — Pranui 
da pasigendame... i Šimui ir jo šeimai.

I

Aplankė dr. J. Daugirdas

Praeitą trečiadienį mūsų 
įstaigą aplankė dr. Jonas 
Daugirdas, kuris šiuo metu 
specializuojasi chirurgijoje 
Montrealy. J Bostoną jis at-

Argi sunku būtų surasti į KĄ TIK GAVOME

vieną naują Keleivio prenu. Į neseniai mirusio įžymaus
meratorių? O juk kiekvie Į aktoriaus Leono Barausko

naujas prenumeratorius1 įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
i
iS6. Paštu nesiunčiame.

— o —

stiprina laikraitj.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
TaL SW 8-2888

yra yienintelė oficiali ist»t 
ga toorcearery. miri siunčia 
•šimtinius tiesiog ii Worcea-

torio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvavkingaL

Čia galima gauti įvairiau, 
sau importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vadėje B. Sviklienė

tikSenas parvirsta ir negir-

Hood Square 
Hardivare Co.

M. V. ALBINA 
•» KAST nOAHWA? 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEfONAS AN S-414S

Bsnjamia JAcorv Datai 
Posmkm 8iaaoma

Stiklas Laagaaa 
VlrMda reikmenys narnami

Befkmenye plamkeriame 
Vleofcto releflm ta«ktM

Peter Maksvytu
Carpantar «
<9 Čkureh 

JK. MOtou,

Telefonas: AN 8-2806

\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr< J. Pasakarnio

IPtDINIS 
OPTOMKTR1STAJ?

[Valandos:
{nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Bostoa, Mass

Atttsfcs
to ir protektartmo darbas U lsn-1 
ko ir aido)

TEL. AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMETRI8T8 
Valandos:

auo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniai*—uždara

44S BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MAS8.

I •ooooesessooooMvooooooooMmMooo

Knyga yra geriansias žmogaus drangasĮ

Ę 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodams tiktai vaistus, išpUdome gydytoją m 
esptus ir turima tisus gatavus vaistus.

Jei raik vaistą — tikit i lietuvišką vatottoą 
Bav. Emanuel L Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Tristanas AN 8-0020 

Nūs 0 vaL ryto Iki 8 vaL v^ Išrijia

M U OIL CO Jnc
$41 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

*

5 Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis Ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Sk.tabiakit.

268-4662
• • •

KELEIVIS, SO. BOSTON

po $20: Ona ir Antanas 
Andriulioniai ir Henry Si- 
mokat; (

PADĖKA inLttnas, Juozas Stašaitis ir
i dr. St. Jasaitis;

Bostono tautinių šokių 
grupės vakaro komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems
svečiams, atsilankiusiems į ,
tautinių šokių grupės ruoštą po $10: aidv. James Two- 
vakarą. Dėkojame šeiminiu- hig, Ona ir Kazys Merkiai,' 
kėms bei jų padėjėjoms už Mikas Subatisir J. Baškaus-! 
puikią vakarienę, mamoms kas; ’
už skanius tortus ir pyragus, Paulina Kalvaitienė—$5.1 
programos vedėjui Danieliui Dar visiems nuoėir. 
Avenkai uz sklandų progra- džiai dgkojame. 
anos pralv ėdimą. Dėkojame
Minkams už skelbimus per Tėvų komitetas
rddiją, Keleiviui už skelbi 
mus bei Bfostono šokių gru
pės aprašymus. Dėkojame 
loterijos fantų aukotojams
ir loterijos pravedėjai Re-j p k kaip

pat dėkojame visiems vieno- valkaI Paleisdami ,
kiu ar kitokiu būdu prisidė- pcpiermi aitvarą. Aeolus
juslėms prie mūsų -vakaro , Han« 2! ^ndrove ga- 

i J1° nv_ mina tolkius aitvarus, kūne
vąiko savo senelės Vandos p # *gali net žmogų fškelti į orą.
Mačiulienės ir vaikystės Ypatingas ačiū priklauso, Minėta bendrovė išmoko, ir 
draugų aplankyti. Mat, dak- Bostono tautinių šokių gm-'ikarp tokiu aitvaru sklandyti.
taro tėvai Bostone yra gyve- P®8 rėmėjams, kurie parėmė | bendrovės sklandymo 
nę ilgesnį laiką ir tik vėliau 'jaunimą pinigine aiika va- ^aW^»
išsikėlė i Ghicae-a ikaro meitu. ;cenwas yra oroion musie j enieagą. | > Ski plote. Jis atidarytas seta

is Bostono dr. J. Daugir- Aukojo: j tadieniais. sekmadieniais ir
po $50: Lietuvių skaučių Skitų švenčių dienomis nuo 

židinys, Eleonora ir Alek- j 9 vai. ryto iki temstant, 
sandas Čaplikai ir Kazė ir j

Kas norėtų sklandyti 

aitvaru?

das išvyko kiek -pailsėti į 
Cape Codą.

. Jis kviečia visus atsilan-
Pajuoko* bijo net tas, ku-! Steponas Janeliūnai; ‘ kyti pažiūrėti, o, jei patiks, 

ris jau nieko nebijo pasauly.1 po $25: kleb. kun. A. Balt-, ir pasimokyti sklandyti.

Už 
vedžioja.

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ
'NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
i 95 Rosemary Street 

Norvvood, Ma. 02062 
TeL 762-6732

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos

lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina $6.00.

Paltu

I

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, BrockUm, Msas. 02402. ToL 588-7208

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2800SAVE AT

AVUS

rstton 4-y«r wrm OmoKt

AVUS

2%-4-vmr
ttp«itS1000«

AVIMI

V2M-vmri 
ortifiesm 010001

600^5^-
5.4^5^
oortifietto fundt provktod of intofott on ooiouiit 
toHMrmm to roduood ponbook roto (SMoyov)

Bankas atidarytas auo pirmadienio iki 
penkiadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vaL po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mase. 02122 

Skambinkite 825-9000

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
6:30 vai. vakaro. BEšTADIENIAIS — 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL disaes.

Nuošimčiai priskaitomi nuo |dijiaM
dienos kas mtauo.

.1

Pilnas draudiaum

Bankas veikia jau 100-tuosiuB motus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale au tarnautojais galima suri-
kalbšti ir lietuviškai

Turtas (Assets) yra virš >274,000JW0

Nr. 26, 1976 m. birželio 29

I
Savanorį kūrėją PETRĄ BŪTĖNĄ, peržengusį j 

į 80 metų amžiaus slenkstį ir birželio 29 d. atšventusį j 

į savo vardines, sveikiname ir linkime dar ilgų ir dar- !
• i
Į bingų metų.

Bostono savanoriai kūrėjai

Baigėsi valdininkų streikas dalbą. Teisėjas buvo uždė
jęs didelę baudą unijai ir

Praeitame numeryje ra- jos dviem vadam, bet vėliau 
šėme, kad Mass. valstijos jie buvo „amnestuoti“ ir pa
tarnautojai paskelbė strei- daryta kitų nuolaidų, 
ką. Tai pirmas toks streikas ~ . ... . ... ,t<J valiijos istorijoje. slu.os ?°*L1US-

J J J rybos dar nėra baigtos, bet
Gubernatorius tuoj krei- tikimasi susitarti.

pėsi į teismą, prašydamas į- ---------
sakyti streiką nutraukti. Šeima yra tautos gyvybė. 
Teismas tai ir padarė, ir tar- Lietuvis kuria tik lietuvišką 
nautojai trečią dieną grįf o į šeimą.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

—4. ' —;—Ik •-
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 268*1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.O
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. Broadvray, So. Boston, Mass. 02127 

~Ž 7X4

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja «

Globė ParcelService, Ine.

C/O

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boaton, Mase. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 
i Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 79B-3347

TMai iš Worcsaterio ahm-
Ham įvairias siuntinius į Lieta 
vą Ir kitus Rusijos valdomus 

stua! Siuutinisi suderami iš 
vietiaia gamybos msdšiagą, ap
ave, nuristo ir prsaMmšs gaari 
šią. Turimo vietojo įvairią via 
tinta gamybos ir importuotą
prskią IŠ kitą kraštą visai š 

nario kainomis. Bs ta, siaačis- 
ma nuristą, pinigus ir gakta už
sakyti ją gamybas prekes. Čia

ton vietojo galia pasirinkti už- 
sakytas prekes.

Tklgagi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas stoikvissti 

įminąs Ha pas save į svsHas 
•r auHatiaism apsigyvenimai. 
Pstsrasviams stUtasaum grei
tai ir sąriaiagai. Atsilankę įsRi- 
Kimtto. Vsdijaa A. Sckyrhmkl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO f LIETUVĄ 
ir kitam Rusijon

užsisakyti 
certifikatam, autouMhiliw^ 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto Ori 2 vaL Mh

telefi
389 W. Broadvray 

Sa Boston, Mase. 08127. 
TuL 2684068




