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Erdvėlaivi* Vik»n«r 1. —-V-i-’*— >**** mylių

kelią, laimingai nutūpė Marso paviršiuje ir ii ten siunčia 

j Žemę nuotraukas ir kitas mokslines žinias. Tai vėl epo

chinis Amerikos technikos mokslo laimėjimas.'

Nors JAV-bėms tanptauti-. kažkas panašu j Nevados ty
rėje politikoje ir tenka kar- rus — smėlio plotas, pil
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tais suklupti, nepasiekus už
sibrėžto tikslo, bet ameri
kiečių mokslininkų laimėji
mai. ypač erdvės tyrime, vis 
tiek yra nepralenkiami.

Štai, nors ir žymiai vėliau 
už sovietinį "sputniką“ iškė
lę pirmąjį savo erdvėlaivį ir 
astronautą į padanges, ame
rikiečiai jau pasivaikščiojo 
ir net važinėjo mėnulyje, ko 
kiti nesugebėjo.. Ir net pa
tys rusai 'šiandien mėnulį 
juokais vadina "amerikan- 
ka“. Na, o be kitų svarbių 
erdvės žygių, pastaraisiais 
metais NASA akys nukrypo 
į Marsą, jau nuo gilios se
novės žmoniją nepaprastai 
dominantį.

Dar 1971 m. į Marsą buvo 
paleistas Mariner 9 erdvė? 
lai vis. kuris tada, aplink jį 
skrisdamas, perteikė į Žemę 
nuostabiausių šios planetos 
vaizdų ir kitų davinių, dar 
labiau pažadinusių moksli
ninkų dėmesį. Svarbiausi 
buvo klausimai: ar Marse 
yra vandens, kokia jo at
mosferos sudėtis, ar galima 
ten kokia organinė gyvybė?

Šiems ir kitiems atsaky
mams gauti 1975 m. rugpjū
čio 20 d. į Marsą buvo iš
leistas specialus erdvėlaivis

barstytas didžiulių akmenų.
Spalvotos nuotraukos paro
dė. kad tas Marso "smėlis“ 
raudonas, kaip gelsvai raus
va ic jo atmosfera.

Tai tik piimosios žinios.
Dabar erdvėlaivio "ranka“, 
išsitiesianti apie 14 colių.

Marso paviršiaus komiteto nariai, liepos 17 dienas minėjimo rengėjai, kalbėtojai, sveikintojai ir mi-
US nėjimo dalyvių dalis prie Dariaus-Girėno pamink lo Brooklyne. N.Y. Lakūnai Steponas Darius ir 

duomenys pranešti į Žemę sta8VS Girėnas, perskridę Atlante* vandenyną, žuvo 1933 m. liepos la d. ties Soldinu, Vokietijoj. 

Pasadenos centrui Turėti? Yiens. minėjimo išlaidas apmokėjo is savo ka sos Lietuvių Darbininkę Draugijos 7-toji kuopa, 

būti atlikta ir daugiau religinį

s a;, «•«—-
. „ - . _ u , . . bu- atvaizdas...“užspringo“, bet mo. .

; tęsi
as-

IŠAIŠKINO 26-ŠIŲ VAIKŲ 
GROBIKUS

Tai padarė turtingų tėvų "sūneliai“. Spėjama, kad 

jie už vaikų paleidimą norėję išspausti iš tėvų $5 milionus.

Chotvchilla, Cal., mokyk- Tai Richard Schoenfeld. 22 
los 26 vaikų ir jų šoferio pa- m., Jo brolisJames, 24 m., ir 
grobimo įvykis jau pradeda FVedei ick N. Wcods, 24 m. 
aiškėti. Paskelbus plačią nu- j Schoenfeldai yra turtingo 
sikaltėlių ieCkcjimo akciją.! podiatristo, gy v. Atherton. 
iškasus ir ištraukus iš olos Cal.. sūnus, o F. N. Wocds 
seną autobusą, į kurį ten bu-! — sūnus uolotos žemės savi- 
vo sukišti vaikai ir atsekus i ninko ir biznieriaus, 
jo savininką, paaiškėjo ir
bandidtai. tą nusikalstamąjį
darbą atlikę. 

Pasirodo, tokį "žygį“

Padarius kratą Woods
gyvenamoje vietovėje ir na
muose. buvo rasta daug senų 

su- automobilių, kuriais jis pre-

Viging 1 (po jo ir Viking 
2), kuris turėjo nutūpti Mar- J nori atsiimti 
so paviišiuje ir, iš Žemės di
riguojamas, atlikti visą eilę 
tyrimų.

tai
liniukai tikisi juos atkuti«g7 ° iš tiesU» tas ^vergiško 

Galime tik pažymėti, būdo“ vyras pasižymėjo re-
Marse esama milžing^ to kilnumo, artimo meilės 
kalnagūbrių, apie tris ka, . paslaugumo, savo šeimos
aukitesnių negu Hima ^aj. narių labui pasišventimu
kalnai. Esama ir gilių kitokiomis humaniškumo ša
tenu plačiausių ir dgiaj* Jo duktg --
paviršiaus skilimų — g„D J vienuoli
vių. Jo atmosferoj rasta ... serganti, istisą vienuoli 
rogeno, kinis reikalingas ,niu metl* Paturėjo, juo rūpinosi 
ganinei gyvybei. Manor ®u’ ° ir motinos, pas ją gyveni 
kad yra ir vandens, bet n 1.e sios, niekada neapleido ir 
paaiškės vėliau. Marso tepn" skriaudė, apie savo tėvą 
peratūra svyruoja nuo le motiną yra parašiusi a 
laipsnių šilimos iki 200 Ft Įminimus, kuriuose šitaip 1 
renheito laipsnių šalčio. Ii ir’dijama:
jei b yra kokia gyvybė, W "Martynas Janonis, 
galima tikėtis tik bacilų tri-. _ '
panašių mikroorganizmų. .er-. vyqn™™T v"

Palauksime— sužinosirri.ių.
icio

Negali reikalauti 

ugiau duonos
Lenkijos komunistų

\ Airijoje nužudėII
britų atstovą

planavo ir atliko trys pasi- ; kiavo ir iš kur buvo kilęs ir 
turinčių šeimų jaunuoliai, anas autobusas, vartotas 

Į vaikams įkalinti, o kamba- 
' ryje — ii’ pagrobimo planas 
bei raštelis, kuriuo būtų bu- 

, t vę reikalaujama $5 milionų
Italijoje baigiama vaikų išpirkimo pinigų.

_ .. . _ . Policijai nusikaltėliams
sudaryti vyriausybe > gulant ant kulnų, R. Schoen-

alominę medžiagą

&e- 
vi- 
įr- 
įi- 
ia

Viking 1, beveik per 11 JAV iki šiol ne tiktai mo1®;
mėnesių, Baimingai nuskri- Į kė draugiškas valstybes sta01 
do 420 milionų mylių kreivą ! lydintis atominius reakto-5" 
kelią, kol pasiekė Marsą, e-rius ekonominei pažanga?" 
santį 236 milionus mylių at- didinti, bet teikė joms ir u-“" 
stumo nuo Žemės. į ranijų bei kitą atominį kurą.F

x _x j -i • • paaiškėjo, kad tosBtn-o numatyta erdvėlaivi i V8)atyb^ „sudedamosios 
nutupdyti Marse liepos 4 d., ,ja ma radėjo 
tuo nepaprartu Įvykiu atey-;tis £
mirt JAV' 200 metų nepn--Viena toki vabt.bi 
klausomybes sukaktĮ. Deja. I ,ndjja kurf
tą rtfupdymą teko kel» bon*» jau ir išbandė, 
kartus atidėti, nes nuotrau- Da’t0 JAV kongrege kUo
kos parode, kad skirtoje nu. dide]is ypač
mleisti vietoje yra didžiulių toks
kraterių ir kitų paviršiaus j ,ojy kraMas Amerik ~eko. 
ne ygumų. jnominę ir mokslinę paramą

Pagaliau ta lauktoji va-į naudoja atominiam ginkla- 
landa atėjo liepos 20 d. rytą. > vimuisi, o ne savo gyvento- 

Didžiuliu įtempimu Paša-Į jų gerovei.
denos, Cal., vairavimo cent-Į Jau keliamas klausimas, 
ro mokslininkai sekė tą is-'-kad JAV turėtų pareikalauti 
torinį momentą. Ir Viking 1Į tokias valstybes joms duotą 
laimingai nutūpė! i atominę medžiagą gražinti

. | Jungtiniu Tautu priežiūroj.

jų šeimoje. Tėvams anl 
mirus, kai Martynas tebu 
vos 13 metų, jis — Martyn 
gyveno ir dirbo veltui 
ūkininką iki 20 metų, kad 
ūkininkas laikytų ir augint 
jo du jaunesniuosius broli 
ir seserį...“ "...Musų motin; 
buvo gabi. Bet tėvas irgi bu 
vo ypatingai gabus. Jis netu 
rėjo progos mokytis mokyk 
loję, tačiau pats išmoko

rašyti rusink *., v ' / >

! Rašant šiuos žodžius, mi- 
l.iepos 21 d. Britanijos nistių pirm. Giudo And- 

usybė sumanė žymiai pa- ambasadoriui Airijoj Chris- reotti ministrų kabineto
Iti maisto gaminių kainas. t,?l’hel ui E’art-Biggs pava- dar nebuvo sudaru bet prie
v • i • j-i x i • • ziavus nuo savo namų Dub- jo sudarymo jau artėja. Ko- rbmmkai dėl to smarkia. ,ine vog 1J0 jaMų Mt ke_ 'muniat^ 
įotestavą, pradėjo net ųc Spr- g0 ten padėta mina. atstovų skaičiumi.yra antro- 

eginti komunistų partijos žu\D pats ambasadorius ir je vietoje, jis į kabinetą ne- 
ūstines. Partijos vadai, iš- jo 26 m. sekretorė Judith kviesiąs, bet su jais svar- 
igandę galimo sukilimo., Cooke. Kartu važiavę du blausiais klausimais tarsis, 
uo kainų pakėlimo tuo tar- pareigūnai ir šoferis sunkiai- Komunistai, gavę atstovų 

pu atsisekė, bet 7 darbinin- j sužeisti. rūmų .pirmininko vietą, o
ku iš Varšuvos priemiesčio Neabejojama, kad tai ai- taip pat vadovaudami ke- 
lTTrsus nubaudė nuo 3 iki 10 • rių teroristų darbas, bet nie- ljems parlamento komite- 

etu kalėti, nors Italijos ko- Kas nepasigiria tą žygį atli- tams, šiuo metu į valdžią ir 
unistų vadas Berlinguer ir! kęs. nesiveržia. Jie, matyt, lau-

iira' ė Gieriką protestavusių-! Airijos vyriausybė pasky- kia savo valandos, kai krik£- 
ių pasigailėti. i rė 20,000 svarų tam, kuris čionys demokratai padalys

Tame priemiestyje darbi- įteiks tikslių infoimacijų dar didesnių klaidų.

vy-

apie pasikėsintojus.inkai buvo sulaikę traukl
ių susisiekimą su Varšuva.
Radomo mieste nuteisti 6 AFL-CI0 remia 

arbininkai. Čia, susirėmus 
u policija, 2 darbininkai 
uvo, 75 policininkai sužeis- 
i.

Jau po 19 minučių eidvė- 
laivis atsiuntė į Žemę pir- ____ ___ _ __
mąsias nuotraukas to, ką jo ^dovanas“ grąžintų, 
fotoaparato alkis aplink ma
tė. Pradžioje jucdai baltas,
o vėliau ir spalvotas. ■<«»«- x1 JAV-bėms teko užmegzti

Ir pirmą kartą žmonija i santykius su Palestinos par- 
pamatė Marso pardrsiausitizanais, norint evakuoti sa- 
sklypą visai iš arti. Tai buvo į vo piliečius is Beiruto.

Bet labai abejotina, kad 
kuris nors kraštas tokias

Vasara yrie Nemnnnl

feld nervai neišlaiĮcė ir pra
eitą penktadienį jis atėjo į 
Alameda apskrities polici
jos būsinę- ir pasidal. ė. Kitų 
dviejų iki šiol dar buvo ieš
koma.

Schoeafeldas patubdytas 
i kalėjimą, nes teisėjas jiem 
buvo paskyręs po 1 milioną 
dolerių užstato, kurio jie 
neturi.

Reikia tikėtis, kad bus su
gaudyti ir kiti šio niekšingo 
darbo dalyviai.

Svarbiausias Italijos rū 
pestis — sumažinti infliaci-1

Fordas pralaimėjo 

kongresui
Jau rašėm, kad preziden-

------ 2)UIU<l£«lJlli IIIlll<2Vl-j . . • * • JĮ _ .1___ •

ją. kuri per metus pašoko *
i net 20'I
l Neseniai vykusiame JAV, 
j Kanados, Britanijos, Ptan-

Apie 15 mil. nariu turin- '“?«<>?- Y; Vokietijos. Japo- 
ėių unijų AFL-CIO centras, Jos ir Italijos konferenci-
kuriam vadovauja George1 “ RlC». P"P“«>‘a- 
Meanv, 1972 n,, atsisakė o-; k®d, ’^JJ3' .>e.kia duot, pa- 
ficialiai remti bet kuri pre- sko>' gk. P1'™3 J1 P3tl tun 
zidentinj kandidatą. Šiemet jSU3,verztl dlrz’- 
Meanv pareiškė, kad jis dar-Į
bininku sąjūdyje nežinąs| . _
tokio asmens, kuris remtų KUISIS ]U pasirinks- 
Fordą.

Carterį

AFL-cio vykdomasis ko- Fordą ar Reaaana? 
jmitetas (35 nariai) vienu
, balsu sutiko su savo prezi- Rugpjūčio 16 d. Kansas 
idento našiui vynu remti Car-, City įvyks respublikonų -par

tijos konvencija prezidenti
niam kandidatui išrinkti.

Tuo taupu vyksta rimtos 
varžybos tarp dabartinio 

i prezidento Fordo ir buvusio

statymą, kuris numatė to
kiem darbam $3.95 bilionų. 
Tada senatas ir atstovų rū
mai dar kartą svarstė tą įsta
tymą ir daugiau nei dviem 
trečdaliais balsų įveikė pre
zidento vėtą, todėl dabar jis 
turės įstatymą pasita'yti.

Iš minėtos sumos Massa- 
chusetts valstijai teks apie 
$90 milionų.

Tai buvo Fordo 53-čiasis 
veto, o viešųjų dalbų kong
reso priimtus įstatymus jis 
vetavo 9 kartus.

*.erį - Mondalę.

Nixonienė palengva 
sveiksta

Dar apie Pavergtųjų 

savaitę

Be to, ką rašėme praeita
me numeryje, paminėtina.

j Kalifornijos gubernatoriaus! kad Bostonotelevizijoj.uk-
1 D • j x kt- Reagano. Abu giriasi, kadBuv. „rezidento Nixono|. . , * . , .
! žmona Patricija, kurią buvo į „asižadėiuriu balsuoti 
’jžiikęs dalinas .paralyžius, i į' 'mP • , ••
į atėmęs zalimybę valdyti •t8t0,v!b katl. bu31« 
j kaina is kūno pusę ir paken- , ' . .
j kęs kalbai, iper 15 dienu in-' -avo naudai net

medžioja 
ipo vienątensyvaus gydymo Long , ,,

; Peach Memoriai ligoninėje! a 
gerokai atsigavo. Ji jau gali1 Stebėtojai mano, kad dau- 

! naleneva vaikščioti ir buvo giau galimybių turįs Fordas, 
pailvežta namo, kur įvairiais nes jis agitacijos reikalui 
pratimais bus toliau stipri- pasinaudoja patogesne pre- 
nami paialyžuoti raumenys, zidento padėtimi.

rainiečių pastangom, ta sa
vaitė buvo paminėta trečia
dienį ir ketvirtadienį. Ten 
gražiai ka’bėjo ukrainiečių 
Pavergtųjų savaitės komite
to pirm. Orest Szczudluk.

South Boston Tribūne iš
spausdino O. Szczudluko iš
samų laišką apie Pavergtų
jų savaitę, o Boston Herald 
— ukrainiečių kongreso pir
mininko Konrado Husako

i
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Puslapis antras SG. auŠTūn Mr. 30. 107b ni. liepos 2 j d.

TAMSOS DIKTATŪRA •turėjo teisės vaikščioti šali-j 
’ gatviais.

santvarka turi Tokia padėtis tęsėsi am.

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

Daug Tarybų Sąjunga ir tarybinė

NETEISINGI ŽYDŲ LIUDAS GIRA — LENKŲ
KALTINIMAI 1 AGENTAS

Bet faktai rodo. kad patsai didžiausias rusiškojo ku nacionalizmu. Ir atėjo ‘’ JJ vino mentuoja lenko T. Katelba-
ortodoksinio komunizmo priėias yra šviesa. Šviesa, sklin- atsikeiMjimo metas. j laipsniuose dž] nes' dvi^bą vaMmenpofi-
ortodoksinio kcmumz.mo pnesas yra Svies*. Šviesa, sklin- Dabar mahometonai ne- r
cenzoriaus
knygos
desnė net už tą visa "kapitalistinį apsupimą". vunu.. n.rrAscivuy&. daj

naudoję prancūzų globos
Tiesa, knygos ir caro Rusija bijojo ir nekentė. Ypač laikotarpiu, siuntė jaunimą fciefoj^imtesnio

lietuviškos, šviečiančios liaudį ir žadinančios tautinę są- mokytis į Prancūziją ir įsi
monę. Juk tik .pakanka prisiminti spaudos draudimo ga- stiprino ekonomiškai. Da- viai Bet dar n8_ LKeraoki" senjore
dynės aną rusiškąją "tamsos diktatūrą“, tarsi atgimusią Nir gyventojai pasiskirstė j ra vė,u Re3t4t„ nors dabar teka Kultury“). 
dar iš tų amžių, kai saulė skriejo aplirtk žemę ir iš lais- dvi k’ases: knkšcicnvs —

M. VAUULAITIS 

NACIAI, "NUTS’AI“

Štai citata iš didžiulio, ap- nesame mirusi tauta, tai 
žvalginio leidinio „Lietu- nuopelnas mūsų lietuviško 
vių Studentų Tautininkų kaimo, kuris išlaikė kalbą, 
Korporacija NeoLithuania sukūlė tautosaką ir liaudies 
1922-1964“: meną. mokė tėvus skandinti

... . suklydusias dukras, kurios
Didžiausias mūsų tau- žavi?i svetimais kazokė- 

tos sumongolinimas ir švie- jjajs«
saus baltiško tipo naikini-

kaltina visus* lietuvius, — lenkų šnipo, rašinį ”Mo-lmas vyksta kaip tik dabar. s-ml^™atflrti]^bflhiuL 
o mes iki šiol nesugebėjome ia mis’a kowiens>ka“ C’Ze-j Tremtyje įpirmiausia išsigi- 
,oiAio«; vpikąp^ szyty Historvczne“, kurį iš- J mimo žymes parodė rnote-
kuris tą klausimą objekty- lėni o Paryži aus Tnstytut ‘ rYs: yra lietuvaičių, iitekė-į 

„Biblio-* jusiu už negrų ir už azijatų,1 Vis tik, gal būt. vertėtų
o apie laisvus santykius su paryškinti ir pabrėžti, kad 

* spalvotaisiais geriau nekal- ’Htckia filosofija ir šitokieV r?* T ~ tekį veikalą išleisti. Juk me-i mokvti ir turtingo. mahome- ellrJwVJ
tonai — beraščiai ir netur-

viau mąstančio žmogaus galvos velnias plaktuku buvo moKvu ir turtingo, manome- Hžiagna yrą’nemažai gurink-!» ftatelbachas rašo turėjęs ibėtį žinoma, ir švariuose patarimai dar neplaukia pa
varomas laukan pro kairiąją ausį...

Na, sakykime, tai buvo seniai. Šiandien norėtųsi ti-
tingi.

i\d, saiuKime. ui ouno seniai, aianuien iiuieiųsi u- 1943 m tog dvi grupėg su. tuviai gebėjo žydus, buvo’ ’ . 
keti, kad visa tai jau tolima ii negrjžtanti isterija. Kartais sįtare dėl valdžios. Krikščio-j išspausdintas Naujienose. Jį» ?iaĮ 
jau beveik ir tikime. Kai kas įpuola net į entuziazmo kvai- nys, pasinaudodami nedide-‘ būtų galima papildyti. ” 1

Šmulkščio rašinvs. kaip lie-1!, ™ « k ų . tarpe buvęs j bet tai nedaro gaibės mūsų neolituamskos minties. Šne- 
_ v______ • ne* zvn»M» vienos labiau-rJaM*ai Tintm-iome trftlreta ka amigi "rasine savigarba“.tautai. Lietuviams trūksta ka apie "rasine savigarbą 

antilen-1 tautinės ir rasinės savigar- „gyvuliška rasiu maišvmą- 
kiškos organizaciios veikė- mes nuostabiai maža si“ ir apie tai. kain 'Įuo nusi-

tulį. Atseit, tik žiūrėkite: lietuviškos knygos Lietuvoje le saivo skaičiaus persvara, to. tokiam reikalui atsirastų' L’d 1* ’ MŪSU«teturime atsparumo ir kul- kaitusius pražudvti, grei-
spausdinamos dideliais tiražais, net komunistai gundo laimėjo pirmenybių ir admi- ir autorių, ir leidėjų. »pa i. e.ier.)
išpitviiins su tėvvnp ”'hpndradaibiavi.ma“.‘kviečiasi išpivi- nistraciios viii'ūnėse: iipms Be to, ir patys Žydai turė

šovinistiškos.

išeivijos su tėvyne "bendradarbiavimą", ‘kviečiasi išeivi- nistracijos viii ūnese: jiems 
jos mokslininkus ir menininkus, kad pasigėrėtų tenykščiu ; teko prezidento ir kariuome ,
kūrybiniu darbu ar kad net prie jo prisidėtų. Ko gi darinės viršininko pareigos. Ir'š'imčių niekšų veiksmus kal- 
trūksta? parlamente iš 99 atstovų. tinti visą tautą yra gryna ne-

T .. . . , .. ... _ . krikščionių buvo daugiau ! sąmonė. Negalima taip pat
Ir tikrai, imame beveik džiaugtis. Džiaugtis, kol, stai. kaip 50. *

liūdnam pavyzdžiui, atsiverčiame liepos 17 d. "Drauge“
ičepausdintą pokalbį su Algimanto Mackaus knygų leidi- 

- mo fondo vadol.u Gintautu Vėžiu, tikrai šviesios kultūri
nės institucijos šviesiu žmogumi. Ne kokiu ten piktybiniu
antitarybiniu "reakcionieriumi“. Ir skaitome:

tūriniam sunykimui arba a- čiau yra atėjusi iš taip vadi- 
Liudas Gira (1884-1946) kultūracijai. ir gyvuliškam narnos rasizmo doktrinos, 

— kailiamainio čempionas, rasių maišymuisi. Todėl mes kurią mandagiai, bet tvirtai 
dirbęs krikščionims demo- niekada nebūsime skaitliu- atmetė Antanas Smetona 
kratams, vėliau tautininkam1 ga tauta“. kaip syk tuo laiku, kada ji
ir pagaliau įšokęs i komu-S o ,al Europoje buvo populiariau-

į reSiSaūtij kad "lietuviai bū- nis,u teorijos ASdrinimTkoda ir-.ne!.?ato,na au?anč!°>
Betn.etanjsbėgantkejtė-ltąJMb^.-usL^-n  ̂ > Hetuviai ^ėra neto

Š1 z,n,.a T-,ta* uar "a,UJaS į??bn«a •tau^’ -?ra tebe valstybinė? pasaulėžiūros’ 
«o pejyiverteho biografuos girdėtijvainų. Tac.au pir- Dawjndan Kalbėdamas nė 
pagęazmimas^,^ UAlrtVną kartą tenka skaityti, jog kam kitam „ TautininlaJ

PLOKŠTELĖ <8 ^,taS neat3ParuI^as Sąjungos suvažiavimui 1935
PLOKŠTELE vvrdijkam rasią maisy- m sausif, mėn nrez

Keleivio administracijoje ““ ' "a nansa'iė ne*il;’s "rasizmo
galima gauti Liatavm ope>l Antra, dėl išpuolio prieš skebiama teori.a“ ir gana 
rot solistės Elzbietos Karde-1 Jeris. Paprastai pas mus plačiai j dėstė, kodėl „rasiz- 
lienės įdainuotų dain^ ir ari-1 ~'^nrs iš tradicijos laiko- mo teorija noišsilaiko kriti- 
jų plokitelf. Kaina $6.00.

tų suprasti, kad už kelių de-

si ir jėgų santykis. J Libaną t žydus iš baisių ir Hitlerio 
atbėgo keli šimtai tūkstan- visoje Europoje suplanuotų 
čiu arabu iš Palestinos Iš ir vykdlytų žudynių, kai už 
kitu kra' tų. ypač iš Sirijos, Į žydo slėpimą taip pat grėsė

”Qhinnin fnndn leidinius norai I iptnvn< hihlintpkn ir arabus darbininkus traukė kirtis. Pagaliau, ką gi .pasa- . Siunčiu fondo eldinius poi ai Lietuvos bibliotekų 11 aukštesnbikytų ir patys žydai, jeigu
porai žmonių, kūne tun teisę juos gauti. Nonų pažymėti į <nrvenjmo jvgjs mes apkaltintume visą lz

. ir pabrėžti, kad paprasti žmonės paštu negauna jokią fcuvo elementas. ‘
Amerikoje išleistų lietuviškų knygų ir sipaudos (nebent
„Vilnies“ ar panašių komunistinių leidyklų), kad biblio
tekų kartotekose tos knygos irgi nepažymėtos ir liaudžiai 
neprieinamos. Net ir tokių rašytojų, kurių knygos buvo 
Lietuvoje išleistos (Kazys Almenas. Algimantas Mackus, 
Marius Katiliškis). kitos knygos, išleistos Amerikoje, paš
tu į Lietuvą privatiems asmenims nenueina. Šis antrasis 
spaudos draudimas jau tęsiasi nuo 1945 m. Ir, nežiūrint 
gražių kalbų apie kultūrinį bendradarbiavimą ir Helsin
kio konferencijos žmogaus teisių ir idėjų pasikeitimo gar
sų deklaravimą, nerodo jokios tendencijos užsibaigti ar 
bent palengvėti... Mūsų knygos, oficialiais keliais siunčia-

b* šiandien Libane krikš
čionių yra 50G, mahometo
nų — 40'7 . kitų — 10%.

elio tautą už tai, kad žj 
Lietuvoje sudarė apie 7( 
pogrindinės komunistų p^ 
tijos narių, kad nemažas

p .. . - •. r, • - • būrys su gėlėmis pasitiko
rentines ir ekonomines yir- kunanto tankus, kad pirmfcd***^*******1——————

ų mis Lietuvos sovietines ok
nacijos dienomis kai k

sūnės. kuri sudaro 5 
gyventojų, pajamos
pusę viso kral-to pajamų, tautybės žmonės uže 
Puse krašto gyventojų teuz- mė k<Mnunistin^
duba tuk 12-15 < viso kras- vajd^og postus, kad kai ku
to pajamų. Naujųjų ateivių rfe jų Urnavo jųRVD įstai- 
banga atnese ne tik tįk dau- gOįet ka(j kaj kurie skau- 
gia?? pke.l1TTM) džiai tardė ir kankino lietu-

švėna

Paštu

mos į Lietuvą, patenka į oficialius bibliotekų skyrius, kur pažinto jų, bet ir teisingesnio v|us politinius kalinius? 
be specialaus leidimo niekas negali ją paskaityti ir pasi- gyvenimo sutvarkymo bei | T • t dvasjn4s tusiau, 
skolinti“. Ik? okl°. ‘“rto. Paskirstymo g. apj

Taigi, ne tik žmogus, bet ir knyga už kalėjimo viitbą! ^Kadan^'Mtėfionią ir' p^f™°žyd“kIpkal* 

tinti visą jų tautą, su kuriaNes tiktai Kremliaus bonzos žino. kas leistina jų paval- mahomotonų antagonizmas
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diniams skaityti, mąstyti ir gal net sapnuoti. 
Aii'gi tai vėl ne tamsos diktatūra?

vis augo. tai abi pusės atski-

s.erys iš tradicijos laiko-
lietuvybės sergėtojomis, kos šviesoje“.
tremtyje jos šiuo atžvil-' Neturėdami vietos šičia

A susilaukia pagyrimo ir leistis į Ant. Smetonos sam- 
arfbos — motinos ir mo- protavimų dėl rasizmo išsa- 

tcės už lietuviškos šeimos rnesnį išdiskutavimą. pasi
enio kurstymą, mergaitės tenkinsime tik pastebėjimu,
J ...ber™ykll pralenkimą jOg 'juose rastų ko pasimo- 
^ličiumi ir pajėgumu 'šeš- kyti ir viršminėto straipsnio 
dieninės mokyklos suole autorius.
i organizacinio gyvenimo’ * * *
jetose. O šit. neodituanų. Nereikia būti nei naciu, 
Ijjoje joms trenkiama į nej rasistu, kad simpatizuo- 
lidą — ir tai ne tik kai ku- tum gu QicagCS Marketpar- 
xms, vienoms kitoms, pn- ko gyventojais, pasidariu- 
lolamoms apsileidėlėms siais negrų vadų ambicijų 
tunų visur pasitaiko), o aukomis. Ii vienos pusės, ži- 
soms bendrai, ">^ų mo- noma negrai, kaip ir kiti pi- 
nms“ aplamai. Trenkia-

rai rūpinosi savo saugumo.
Kiikfčionys jau nuo 1936 m.

Dėl to mes nekaltiname lietuvių, ten gyvenančių organizavosi savo ginkluo- 
antrąją spaudos draudimo gadynę. Juos galime tiktai gi- tus s?j igvnos būrius. Tokią 
liai užjausti. Net ir lietuvius valdžios bei partijos vadus, pat savo kariuomenę turi ir 
kurie, manome, vis dėlto nėra tokie durni, kad nejaustų mahometonai. Taigi, be tik 
šios
skaityti nors ■ r paties uuemieriaus menorasti. i^ai ^dKi'ai'e^ntysum į’.aĄ v ...

ku ir Įsivaizduoti, kaip be b? siawilen su Vokietija 
pašalinės jėgos įsikišimo ga- # net draugišku
Įima bū*u įsiliepsnojusias diplometnuus santykius..

• mes ilgus amžius brolDkojf**************^*****^*******^***** In(r?sl lieciai. turi teisę gyventi ten,
taikoje vieni greta kitų gy^ 
venome.

■ Jeigu jau vadovautis tik 
peapykanta ir keiktu, tai 
dartuFėfljreikalatiti gal tri Roitlf

,uiic, Iimiiuinv, Vis ucilu Iicia iimie uurm. is.au nejaustų —;----- 7'' I ireneraeiias vokiečiu tauto***©^ 1ZKURRR
ios kultūrinės gėdos tekiais laikais, kai net Vatikane gali roslos valstybines kanuome- _uodvt. us Hitlerio ir iJ^ kaityti nors ir paties Liueipieriaus dienoraštj. J M b £’ Brt°I^eP

ietija yral^—b 
raugiškusA^^™

KODEL LIBANE KARIAUJAMA?

Jau kuris laikas, kai kas
dien laikraščiuose skaitome 
apie tarpusa io karą Liba
ne. mažoje valstybėlėje taip 
Viduižemio jūres, Izraelio 
ir Sirijos, šią valstybėlę il
gai valdė turkai, o nepri
klausomai tesitvarko tiktai 
nuo 1941 m.

Še-tajame ir septintajame

savitarpio žudynes sustab-! 
dyti.

Nenuc stabu, kad i krau

a joms už tai, kad jos, tos kur jiems patinka. Iš kitos 
nusų moterys . pirmiau- = pug^ baltieji, kaip ir kiti

amžiuose tame krašte pra- juojantį Libaną godžiomis 
dėjo apsigyventi krikščionių j akimis žiūri jo kaimynai, o 
maronitų sekta. Jie buvo te-jvpae Sirija. Pradžioje rėmu- 
nai tiesiai mahometonų jū-Įsi mahometonus. Sirija stai- 
ros apsupti. 0 kai i tas sritis'ga pakeitė savo politiką ir 
per Kryžiaus karus veržėsi Į ėmė remti krikščionis, kurie 

Į kryžiuočiai, norėdami jas atvirai paprašė Sirijos inva-
i išlaisvinti iš mahometonų

Per pusmetį tenai žuvo! valdžios, maronitai juos vi- 
6,000 žmonių ir liko 18.000'saip rėmė. Dėl to Liudvikas 
sužeistų.. O krašte tėra tik ’ Šventasis pasiskelbė vietos 
3 milionai gyventojų. Tuo i krikščionių globėju ir priė- 

‘ būdu tarpusavio kovos aukų mė juos į savo kariuomenę, 
procentas, palyginus su gy- get Kryžiaus karai baigė-
t'e^CJUJ JSka’.C,U'nl- yra ■ ' ’i >» laiptų laimėjimų, ma- 
kartus didesnis, nejru amen- ronitai buvo ,)aakelbti kry. 

• kiečių Vietnamo kare. Sa- Kon/i,.o^avWo,*a
koma, kad tenai dabar šuns

zijos į Libaną kovoms su
stabdyti. Tuo pretekstu ‘jos 
kariuomenė jau įsibrovė gi
liai į Libaną. Bet tai sukėlė 
kitu arabu valstybių nepasi
tenkinimą, kurios siūlo tai
kai gražinti jungtinę arabų 
kariuomenę

S. KUDIRKA ŠVIETĖ 

JAV VYSKUPUS

Simas Kudirka liepos 14 
d. Maryknoll seminarijos 
patalpose. Nevv. Yorko vals
tijos šiaurėje, JAV vyskupų 
pasitarime ištisą valandą 
pasakojo apie žmogaus tei
sių varžymą sovietų okupuo
toje Lietuvoje.

Pasitarimo didžiausia da
lis buvo skirta žmogaus tei
sių varžymo klausimui Pie
tų Amerikoje ir Azijoje. S. 
Kudirka vienintelis buvo

ryto 
EUROPOJE

a" (taigi, dar pnes "musų piiiečiai. turi teisę išlaikyti 
yrus ) parodė Tšsigimimo bendruomenės kultūri- 
Yines • į ni ir socialinį charakterį.

Kaltinamos „mūsų mote- Pliuralistiškai demokratinė- 
ys“ ne tik už tai, kad joms visuomenėje abidvi teisės 

ta tautinės savigarbos turi būti garantuojamos, 
(šitoks teigimas dar būtų Marketparko atveju tarp jų 
pusėtinai įmanomas), bėk vyksta susidūrimas. Kuri 
kad jose nėra ir „rasinės sa- srauna pirmenybę, ar 

Įviganbos“. Tik pamanykit! ka>P kkarn šį dalyką reikia
I m, » • - • sutuarkyti?
| Tų žodžių — rasine savi
garba“. „gyvuliškas rasių

Izraelis tuo tarpu žiūri iri pakvieMas kalbėti apie znų>- 
laukia. Jis gaili būti tik pa- Sau® teisių problemą Ijomu- 
tenkintas kad Libano krikš-.n®tW užgrobtuose kraštuo-

vpač krašta valdant turkam- .""'t "7‘~ |
‘cionys glamžo PalestinosI86*gyvybė yra vertingesnė nė- lkemėjo dide]j pelwkiojimą 

gu žmogaus nes sunes gal. jr paniekinin.ą.
re baimes lakstyti gatvėmis. ’ ' __________ __________
o nosį į gatvę iškišusį žmogų . Tada daug krikščionių su- vienvbę ir suardė ju vičius. 
tuoj nušauna. , ^iteikė kalnuose, sunkiai bendrą frontą prieš Izraelį,

t, ... x A x prieinamose vietose, liku-
Kodel tenai \\ksta tokia s|ejį miestuose mahometonų ---------------------------

arabus ir kad varžybos dėl 
T ibano suardė arabų valstv-

Jo kalbą verti ALKT rei- 
kalų_vedėjas kun. K. Puge-

kMsdija • ; buvo laikomi gyvulių vieto-
Jos šaknų reikėtų ieškoti Jie, kaip žydai, vokie- Ka» visus vagimis laike,

gilioje praeityje. j čiams užėmus Lietuvą, ne- patsai vagis.

Tai sunki bei rimta prob-
Vakarų Vokietijos kanc- m*afeymasis“^— "jau~ seniai ^ema.’ reikalaujahti svarsty- 

leris Šmidtas, atsilankęs į nebeteko girdėti. Tur būt, 1,10 eį,mės. Kiekvienu at- 
JAV, žurnalistams pareiškė, rejkėtu atsiversti senus „Der AejU* at?istojima? baltųjų 
kad amerikiečių pasitrauki- stuermer“ ir kitų naci’kų Ryventc-i,J interesų pusėje 
mas iš Europos be išanksti- Iaa(rašęju komplektus, kad dar jokiu būdu nėra rasizmo 
įuo susitanmo turėtą kata- kitur tokios panašios išmin- Įfrai ka-Sita’P ją nuspalvin- 
strofiškų pasekmių. Tai pa- (;«, susirastume taciau s,ekia demagogai,
žeistu pusiausyrą, o be jos ’ jų tarpe ir komunistiniai
negali būti Rvtų ir Vakarų Nuo šnekos apie „rasinę j oriešai. Ir čia jiems pagal- 
jtampos sumažinimo. Vo- savigartią“ ir „gyvulišką ra- Į bon ateina nelemta aplinky- 
kietija privalo imtis atsako- sįW maišymąsi“ neperilgiau- bė, kad Maiketparke yra 
mvbės už pasaulinę padėtį 91as kelias iki ryžtingo, am-
tiek. kiek ji pajėgia. žino susidorojimo su rasine

Kancleris susitarė dėl to- problema, iki... masinio žu- 
limesnio prisidėjimo prie dvmd stovyklų. Šitokią ten- 
JAV kariuomenės išlaikymo denciją ibent embrionine 
Vokietijoje ir papildomo prasme paliudija ir pats 
3,600 vvrų dalinio įkurdini- aukščiau
mo Bremeno srityje. Tam autorius.

Amerikos nacip partijos būs
tinė. Jos ten buvimas — lyg 
iš dangaus siųsta dovana 
komunistam/-, siekiantiems 
įrodyti, kad išeivijos — tai
gi ir Mai’ketnarko — lietu-* 

cituoto straipsnio’viai yra visokie fašistai, na- 
R.z., pažymėjęs, ciai ir kitoks istorinis šlanvš-

reikalui Vokietija sumokės jog senovėje „didžiausias, tas.
60“? įkurdinimo išlaidų. prasikaltimas, kmi Hehwai-Į 0 nct ir padėjus f ko.

* * * 1 i munistinę propagandą, vis
tiek baisiai apmaudu skaity
ti amerikietiškuos laikraš
čiuos žinias iš Marketparko, 
neapsieinančias be nurody- 

(Nukelta į 3 puslapį)

s'dėjimas su .kitataučiu, ko- 
Latvijos Aukščiausioje Ta- kiu nors kazokėliu“, už ką

’ rytojo (mum) ii 31D atolo- tėvo buvo baudžiama skan-
Kitm —akytį__ yfcj iMg»i vų yra rusų 85, surusėjusių dinimu, autorius mums ir

štame, bet save pamokyti — latvių — 44, už rusų iitekė- parodo, kaip reikia toliau 
tik ratas susipranta. jusiu latvių — 16. lietuvybę išlaikyti: „Jei dar



Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 36,1976 m. liepos 27 d,

Okupuotoje Lietuvoje
BE MELO NE ŽINGSNELIO

J. JASINSKAS

SKLANDUS SLA SEIMAS

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Maskvos akys ir ausys 

Lietuvoje

Lietuviai Olimpiadoje

Sovietų Sąjungos olimpi
nių spaitininkų taipe yra 7 
lietuviai ir viena rusė iš Lie
tuvos: Vytautas Butkų- 

i (irklavimas). Aldona Česai- 
tytė (rankinis). Antanas Či-

Kad visi svarbiausi Įsaky
mai į Lietuvą ateina iš 
Maskvos, — šiandien visiem į 
žinoma. Ne "prezidentas“
Barauskas, ne ministrų pir-. k (irk,avimas), Geno- 
mininkas Mamusis ir ne lva-, - Ramcškienž
munistų partijos sekretorius l .
Griškevičius valdo Lietu ;ą.: " ’
Jie tėra tik Maskvos pa

(irklą vi- 
Angelė Rupšienė 

(krepšinis), Arvydas Juo
zaitis (plaukimas), Eleono-

j JAV 200 metų sukaktis 
I ir oiganizacijos 90 metų ju- 

Vilniuje Kultūros minis- • pagelbėti kitam kiek tik gali, biliejus buvo Susivienijimo 
terijos mėnesinis žurnalas į nežiūrint į savo norus ir nuo- Lietuvių Amerikoje 59-tojo 
’ Kultūros barai4' š. m. nr. 4 • vargį. Tai, vaikei, kai užaug- ’cimo temos.
išspausdino Jono Sakalausko • si, nebūk kaip tas juodas ka- SLA 59-sis seimas Įvyko 
rašinį "Poeto Motina“. ' tinas...“ Netenka abejoti, jog 1976 m. liepos 5-8 dienomis 

Jame pasakojama apie po-įir savo sūnM Juliu‘ Panašiai Chicagos Piok Congress 
eto Juliaus Janonio motiną! yra auklėjęs. Nes, sesuo Emi- vie butįe Suvažiavo atsto- 
Marę Janonienę. Nieko peik- Hia tvirtina: "Julius buvo vų is 24 kuopų. Seniausias 
ino ieieu Darašoma aDie žv Panašus į motiną tik veido amžiaus delegatas buvo Det- 

, J g par P > sudėjimu bet ne būdu... Bū- volto veikėjas Mykolas L.
7u1Uda2Su Ste^tr^“ ^vo pasekęs tėveli. Balčiūnas, kuriam neseniai 
jų, dailininkų ir kt.) tėvus ir J suėjo 90 metu. Jauniausias
namiškius. Tačiau, kai, nepa-}° 4 atstovas buvo 25 metų am-
sitikrinus ar remiantis pikta' O artimas Janonių šeimos ^iaus Antanas Matulevičius 
valia, pradedama vieną šei-1 pažįstamas, kaimynas ir po- j?rje 216 kuopos.

stumdeliai, jos įsakynių vvk-i la (iriilavi,
d*°{a!; P ^d ,U1 ">L • / ™asi ir Klava Koženkovi
rai atlikta, Maskva visą lai
ką turėjo savo tikrąjį pati
kėtinį, budrią akį ir ausį. į Arvydas Juozaitis laimė-

(irklavimas).

Tas "angelas budėtojas“ — Lio bronzinį medalį už 
tai komunistų partijos ant-i metrų plaukimą, 
rasis sekretorius. Jis yra! Aišku, vra lietuvių ir kitų 
Lietuvoje už visus komums-Į valstybilJ komandose. JAV 
tų biurokratus pats auks- sportininkų sąraše yra Wil- 
čiausias.

100

mos narį piešti perdėtai ža
viomis spalvomis kitų tos 
šeimos narių sąskaita, reika
las šaukiasi pataisymo.

Apie M. Janonienę jau ne 
be pirmą kartą Amerikos 
"pažangiųjų“ spaudoje ir Lie
tuvoje leidžiamuose leidi
niuose buvo rašyta, perdėtai

eto Juliaus mokinys kun. Po- _ . ... .. .
vilas Jašinskas, dabar Bir-’ Seimą pasveikino ketu- 

. T 0,1 , vos garbes generaline kon-zuose, apie Jono Sakalausko Juzį Al-
nupieštą ...kantrų, lėtą, tog pįrm_ Kazys Bobelis 
tylų, beraštį, rebgingą žmo- jr Balfo vjcepirm. kun. An- 
lį“ — Martyną Janonį šitaip >
sako: '1 ~

.Tėvas, grįždamas iš ’
miško, atnešdavo eglių ir pu-

Jam Jankunis (Jankūnas?).
Tas pareigas visą laiką ė- Be to, timklininkė Regina 

jo iš Sovietijos gilumos at-] Armonaitė dalyivau'j’a Ka- 
siųsti asmenys: 1946-52 m. j nados komandoje, o krepši-
— Al. Trofimov. 1953-56 m.j ninkas Edvardas Palubins-
— M. Afonin, 1957-61 m.— t kas — Australijos.
B. Šarkov, 1962-67 m. — B

Puošia Šiaulius

"Tiesa“ raišo, kad "Šiau-
Popov ir iki šių dienų — A. 
Charazov.

Veisiasi kaip blakės
liai puošiasi naujais 

i kūriniais“.i
meno

KĄ GALVOJA UŽSIENIS 
APIE JIMMY CARTER?

Beveik staigiai į kilęs į 
demokratų įpreziderjdnius 
kandidatus buvęs Georgijos 
gubernatorius Jimmy Carter 
dar ir pačioje Amerikoje y- 
ra mažai pažįstama asme
nybė, o užsieniui — tai vi
siška naujiena. Tiesa, visi 
girdi, ką jis kalba ir atkalba, 
ką žada ir ko nežada, bet 
daug svarbiau, — ką jis da
rys, jeigu bus išrinktas pre
zidentu?

Užsienio valstybės ypač 
domisi, kokia gi bus jo už
sienio politikos linija, apie 
kurią jis kol kas kiek konk
rečiau privengia kalbėti?

Baitai pribijo, kad Carte- 
1 ris, neturėdamas užsienio 

sas Trakis. Įsidėmėtina, kad • politikoje patyrimo, jau pir
tie visuomenininkai yra Su- i momis prezidentavimo die- 
sivienijftno nariai. Chicagos i nomis gali pridaryti klaidų., 
burmistro James Daley var-j ge to, esą. nežinia, kokie 
du SLA prezidentui P. Dar- bus »j-o patarėjai ir ar jis,

Povilas Dargis, SLA prezidentas

• ir panašių) globon. Tai jos 
senatvės ligos požymis.

iškeliant jos veiklą tų ”pa-ĮsM konkorėzių žaislams. Jis Grynas melas šviečia iš 
žangiųjų“ naudai. Jono Sa- visokių įdomybių papasako- Kultūros Baruose esančio 

davo apie miško dvasias, zvė- J(mo Sakalausko tvirtinimo: 
relius ir paukščius žinojo „„ rašinius M Jan0. 
daug tikrų įvykių kaip v.l- j nįen5 d slapy.
kai, meškos ir kUoki žvėry, |vardžiais Jos dukt buvo 
užpuola žmogų, sudrasko,^, {anatik& ir
kaip reikia nuo m gintis. Abu • - ...............nuHtviAa mos pažangiajam išeivių gv-
Janoniai buvo geri pasako- ’
riai. Jie sugebėjo auklėti ir 
lavinti savo vaikus...“ (Lite
ratūra ir Kalba VIII tomas

kalausko rašinyje tas perdė
jimas pasiekia viršūnę. Apie 
ją, Vytauto Kubiliaus teigi
mu remdamasis, J. Sakalaus
kas porina:“ ...Marija Jano
nienė buvo tikroji šeimos 
galva. Ji tvarkė namus, derė
josi su vaikų samdytojais, 
rūpinosi vaikų likimu...“ nes: 
"Ji priešingybė poeto tėvui,
kuris buvęs kantrus, lėtas, 13-14 psl.) Ištraukos iš poeto

• venimui.
Kalbant apie religinį fa 

natiškumą, apėmusias Jano-į valtis, 
nienės dukteris, artimai pa-į

giui įteikė JAV dušimtinį 
pažymėjimą miesto atstovė 
Rose Farina.

Iškilmių metu Vytautas 
Sirvydas perskaitė istorinę 
paskaitą apie Susivienijimo 
kūrimąsi ir jo augimą. Me
ninę programą atliko solis
tas Algirdas Brazis. Sukak
tuvinėms iškilmėms meist-

būdamas kiek ekscentrikas 
ir tik savimi pasitikintis, tų 
patarėjų klausys. Kai kurie 
prisibijo, ar jis tik nebūsiąs 
per didelis izoliacionistas?

Prancūzai mano, kad Car- 
teris JAV santykių su Euro
pa ir Sovietų Sąjunga iš es
mės nepakeisiąs. Tik neži
noma jo politiką komunisti-

ri£kai vadovavo buv. Lietu- n®s Kinijos atžvilgiu
j vos konsulas Antanas Kal-

Seimui toną davė presji-
Prieš II-jį pasaulinį karą į "Neseniai miestą padabį- tylus, beraštis, religingas 

rusų Klaipėdoje visiškai ne-’ no liaudies meistrų sukurtos žmogelis“ (!) Žodžiu — vergo 
buvo. o pagal 1970 m. statis- ąžuole skulptūrų grupės. Su- atvaizdas...
ti-ką jų ten esama 43,000. laukta šios iniciatyvos tęsi- .. . », ...
arba 30.9% visų gyventojų. nio — skulptoriaus K. Kąs- L ° «S tieSU’ US- v®rglsko 

peravičiaus vadovaūjarnį budo. Pasižymėjo re-
liaudies meistrai K. Požėlos to kilnumo, artimo meiles 
kultūros ir poilsio parke į- paslaugumo, savo šeimos

Vakarų Vokietijos vadai 
tiki, -kad jis liks ištikimas 
NATO rėmėjas ir šios orga
nizacijos militarinio pajėgu
mo stiprintojas, tuo pačiu 
metu. siekdamas detentės su 
Sovietų Sąjunga.

Itadai. ypač jų įtakingas 
laikraštis "La Štampą“* pri
pažįsta Carteriui tvirtą vb-

Janonio sesers Emilijos atsi- į žinojęs poeto motiną, tėvą ir] povilas P. Dargis,
minimų paimtos iš šio raši- Jaumausi4J4 du^terl ®mi ; kuriam suėjo 20 metų ,prję 
nėlio autoriaus parašytos llją’ _taip pat atydziai lsna’«Susivienijimo vairo. Šis pk- 
knygos — "Julius Janonis, ignnejęs P0**0 Jul,aus Jan°-5 tyręs parlamentaras pinųi- 
poetas ir revoliucionieriui , inia ®r¥en,mą\^ kvryb? ,r nin.kavo ^Ptynioms darbo 
(Knvca caunama Keleivv Įrcvollucine veikl^> tvirtinu: sesijoms: Sesijose buvo iš- 
kaina $8.00»; O paskutinioji Visa Janiortų Seirt. buvo klausyti Pildomosios Ta^-I 'veiktoj
- iš 1966 metais Lietuvoje ^*"6* Jie nebuvo Romos gerą politinį instinktą ir su-

gebėjimą suvokti politinę 
realybę.

Sovietai į Carterį žiūri su 
įtarimu. Kremliaus spauda 
jo kalbose ir demokratų po
litinėje platformoje įžiūri 
per daug šaltojo karo prob
lemų palietimo ir gal net šio 
kandidato priešingumą so* 
vietinei Rytų Europos 'kont
rolei. Sovietams ypač nepa
tinka jo pareiškimas, kad, 
siekdamas atlydžio, reika
lausiąs iš Sovietų Sąjungos 
didesnių nuolaidų. Jiems 
nepriimtinas ir Carterio pa
žadas dar stipriau remti Iz
raelį.

Japonų politiniai eksper
tai bando spėlioti, kad Jim
my Carter linkęs į drąsius 
žygius, kad jis sieks sustip
rinti Amerikos vadovauja
mą vaidmenį pasauly, bū
siąs kietesnis Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu, reikalausiąs 
Europos sąjungininkus stip
riau remti NATO, o Japoni
ją — didinti savo apsigink
lavimą.

Arabų valstybių spauda 
reiškia nuomonę, tkad tiems 
kraštams yra lengviau bend
radarbiauti su respubliko
nais. o Izraelis — daugiau 
vilčių deda į demokratus ir 
į jų prezidentinį kandidatą.

ATVYKSTA LIETUVOS 
KUNIGAI

\UIIUIUJ JI pviiaiu Į/aicc ’ •— JI7UU menus xjiciuvujv — narni IzAmitiin n«nm4ui Tč
engė originalią vaikų žai- narių labui pasišventimu ir|išleilt0 veikalo apie p^; katalikų Bažnyčios dogmų n-*™ ^misijų rainai is 
limn oiVeUla V T nUnaoi+ic kitokiomis humaniškumo sa-vi- t_____ i .________ 1 išražinėiai: iie laikėsi savo Panešimų paaiškėjo, kad

NACIAI, "NUTS’AI“

(Atkelta iš 2 pu;
mo į nacius. Koks ramių įij- no uiromių paraiKHUvę rre-serganų, įsusą vienuonną tvirtinimo nepastebėjo nė didėjo per 100 1975 m
ventojų reikalų apsunkini- vyni broliai“. Dekoratyviniu metų prižiūrėjo, juo rūpinosi, >Poeto Motina« autorius, ng proteguoto evangl.-reforma- 31 d SLA turėjo

akcentu tapo V. Purono su- o ir motinos, pas ją gyvenu-; žurnalo “Kultūros Barai“ tl* religinio išpažinimo. Ta- ? 107 narius, kurie telkiasi 
manytas ir miesto centre sios, niekada neapleido ir ne-' redaktorius Mindaugas čiau 8alima 1,udytį teisybę:246 kuopose. Pagrindinis 

astatytas stogastulpi pn- skriaudė, apie savo tėvą ir Marcalis. Marės ir Martyno Janonių turtas siekė $3.576,847. Tur

inas!
Keista, kad kai kurie iš 

mūsų pačių to nesuprantam. 
Pvz., liepos 1 d. "Dirvoje“ 
vienas mūsiškių prasitai ia, 
jog. girdi, esą "sunku pasa-

pa?
menantis laikrodis su meta
liniu gaidžiu. 

Šiauliečiai dailininkai

ir motiną yra parašiusi atsi- 
į minimus, kuriuose šitaip liu- 

ir'dijama:

T. .... iv šeimos nariai ir j ie patys nie- to prieauglis nuo praeito sei- 
Jie ir kitų, melu apkaisy ų kada nebuvo ir nepasiliko mo yra $72,935. Organiza-

savo a tu nepasi i rinę, ”religiniais fanatikais”. Štai ’ cijos finansinis pajėgumas 
klaidina savo žurnalo skaity-kyti, ar nacių turima busti- liaudies meistrai stengiasi’ „ T ♦ Kiaiaina savo zurnaio saany- k^ |arįama religinėj (išgalės ar solvency) 1975

nė lietuvių apylinkėje pade- prisidėti, painiosiant centri-] . Ma[tynas anoms» P™*;tojus Va: M. Janonienė 1921 ifanatikg Emilija Railienė: m. buvo 154.24'f. Reiškia, 
da, ar kenkia rasinei įtam- nę Vilniaus gatvę, kuri per-:tevas’.buvo vyriausias vaikas, m. atvyko į JAV., kur jau gy-^
nai mažinti“. Žmogau! tvarkoma Į pėsčiųjų alėją. “ ‘
Kaipgi nacių buvimas gali Aikštėje, netoli F. Žemaičio 
padėti rasinės Įtampos vidurinės mokyklos, nese- 
mažinimui? Kokia čia dar niai atidengtas D. Lukoševi- 
gali būti abejonė! ciaus ir V. Gabriūno sukur-

South Bostonas, visoje A- tas P»™nkJ*s F. Žemaičiui- 
merikoje išgarsėjęs kaip or- Baltūsiui. Dėmesį patraukia 
ganizuoto ir geležinio pa- antkapinis paminklas re- 
sipriešinimo "businimui“ < ’ipliucinio judėjimo dalyt iui 
centras, su nacių problema! K. Jnodkai. Jį. pagal skulp- 
susitvarkė politiškai išmin-11011.1!. ’ Toleikm ir D. Luko- 
tingu būdu. Kai tik ant ?^yičiaus sukurtą modelį ak- 
Broadway gatvės, netoli J?™^ lškal«. skulptorius 
Kapočiaus įstaigos, bandė j Kasperavičius, 
savo filialą įsisteigti atva-' Naujais dailės kūriniais 
žiavę naciai, tai So. Bostono puošiasi ir interjerai. Bene 
atsakingi (veikėjai juos iš; didžiausias pastarųjų metų 
karto tyliai iškraustė. Nuo! toks? darbas — visą pašto o- 
to laiko jų daugiau nė kva-j peracijų salės sieną užiman- 
po nebeliko, ir So. Bostonui j ti freska ryšių skyriuje nau- 
nesimpatinga spauda jau i’ja jame Lieporių rajone, 
nebegali taip lengvai lipdyti]Freskos autorius— V. Gurs- 
rasinės bigoterijos etiketės, i kis. Jauni Šiaulių miesto

Marketjparko lietuviai sto-!dailininkai S. Prancuitis ir 
vi prieš sunkų uždavinį. Iki' B- Šaltis papuošė Aušn- 
šiol jiems nėra tekę daryti
didelių politinių sprendimų 
savivaldybės plotmėje. Po-

tevas, ouvo vyriausias varnas m. atvyko, JAV., kur jau gy-į '$154.24 dengia kiekvieną
jų šeimoje. Tėvams anksti ,Veno abi jos dukterys...“ j 19 6 pra ej d,rb.tl i apdrautlos šimtinę.
mirus, kai Martynas tebuvo Į Kiekvienas teigimas — ne-sto Paties _kaimo ūkininkės 
vos 13 metų, jis — Martynas,1 teisybė! Tariant, kad M. Ja- Stakiomenės žemę kaipo pu-] »
gyveno ir dirbo veltui pas nonienė 1921 m. atvyko j 
ūkininką iki 20 metų, kad tas: JAV, kur jau gyveno abi jos 
ūkininkas laikytų ir augintų J dukterys“, sudaromas įspū- 
jo du jaunesniuosius brolius. dis, kad M. Janonienė tais 
ir seserį...“ "...Mūsų motina meais į JAV atvyko viena,

seimas patvirtino ne
seniai perrinktąją Pildomą
ją Tarybą. Atseit: prezi
dentą Povilą P. Dargį, vice
prezidentą Aleksandrą Čap
liką, sekretorę Genevievę 
Meiliūnienę, iždininkę Euf- 
rezinę Mikužiūtę, iždo glo
bėjas Kristiną Austin-Aukš- 
tikalnienę ir Josefiną Mille- 
riūtę. daktarą kvotėją Da
nielių Degesį.

Seimas svarstė 25 kuopų 
ir narių įnešimus ir sumany
mus. Konstitucija buvo pa
keista ta prasme, kad ateity 
rinkimai ir seimai įvyks ne 
kas dveji metai, bet kas tre
ji. Buvo nutarta išleisti nau-

sininkai. Iš Užunario namų 
persikraustėme gyventi pas 
Nemanius. Nors ir buvo di
delė šeima, bet išgyvenom 
visus metus ir niekad jokio 
kivirčo nebuvo.buvo gabi. Bet tėvas irgi bu

vo ypatingai gabus. Jis netu
rėjo progos mokytis mokyk
loje, tačiau pats išmoko skai
tyti ir rašyti rusiškai ir lie
tuviškai; mokėjo kalbėti lat
viškai ir lenkiškai. Buvo ne
paprastai darbštus, — jis bu
vo žinomas greičiausias šieno 
ir javų piovėjas ir medžių 
kirtėjas. Jam darbo niekada 
netrūko... Ir jis, nors kartais 
būdavo labai pavargęs, nie
kad neatsisakydavo kitiems 
padėti... Atsimenu, kartą jis 
grįžo iš darbo labai pavargęs. 
Tuo laiku atėjo kaimynas ko
kios tai pamačios prašyti. Tė
velis išėjo ir kai jis grįžo, jam

Ipasakiau, kad jis nepažaidė 
su manim, bet išėjo kitam 
padėti. Jis paėmė mane ant

be savo vyro Martyno. O 
teisybė yra šitokia: Marty
nas Janonis, jo žmona Marė

Tur būt, pas juos gyvenda
mi pradėjom ir pirmą ”eku- 

ir jų abiejų jaunesnioji, dar!meninį“ veiksmą. Nemaniai 
nepilnametė duktė Emilija i buvo katalikai, mes — refor- 
1921 metais atvyko į JAV Į matai, bet kiekvieną sekma- 
Pas jų vyresniąją dukterį! dienį pradėdavom poteriais,
Marę Janonytę, į šį kraštą j maldom, giesmėm, tai už- 
atvykusią 1913 metais ir čia! baigdavom katalikų. Kitą 
ištekėjusią už ūkininko — sekmadienį, pradėję katalikų 
"farmerio“ Rothamel. i poteriais, baigdavom refor-

M. Janonienė, iki 1921 mc-,Inatų' Nemanis buvo buvęs i ją SLA konstitucijos laidą, 
tų vasaros gyvenusi Lietu-'Amerikoje’ didelis toIeran' Pakartotinai pavesta Pildo-

. . ----- ancičvi.tMC majaj Ta,ybai thti galfony.
bes įsigyti SLA poilsio na
mus. Seimas į garbės narius 
priėmė SLA 6-sios apskri-

Priešingai: ji pati palaiky- O ta, pagal Jon, Sakalaus- į«« P'nnininką ir ilgametį 
davo santykius su evangl. - ką ir ' Kultūros Barų“ redak- į ^cagos ve.keją Kazį Ma- 

reformatų dvasiškiais ir jiem toriaus sprendimą — "religi-1
artimais pasauliečiais, kurie nė fanatikė“, Emilija Jano-

voje, nebuvo antiklerikalė. aPS'skaltęs. apsisvietys. 
Ten Janonienė niekur nepa- 1° žmona į° 
sireiškė savo Tie metai man buv0 8lIla'
lizmu“ ar

papuošė 
nės“ kavinę.

Pastaruoju metu aktyviai 
reiškiasi jauna dailininkė R.
Kalniūnaitė. Kultūros rfi» 

tys daugiau rūpindamiesi'muose buvo surengta jos 
savo asmeninio ir bendruo- grafikos kūrinių paroda“, 
meninio-gocialinio gyveni
mo puoselėjimu. Atpalaida- --------------------------
vimas nuo politinės kovos už
būvį— tai vienas pažangios.' yi*a Europa pasidary- 
liberalios moderniosios vi- *U kalėjimu, tai dar liktų A- 
suomenės vaisių, kuriuo iki merika—pabėgėliams ii ka

Atrodo, kad naujos politi- Dievui, k«d toji prieglauda 'musj Dievą* sutverė kito- kraštą ir patekusi pažangių- nu pasiskaityti Keleivyje to 
nės konvulsijos tą Vai.-ii. dideznė už patį kalėjimą. kius negu gyvulėlius. JU jų' - komunistiškai nusitei- kiu, Emilijos Railienės atsi 

jiems išplėš iš dantų Heinrich Heine nuini

__ antiklerika-
kunigų niekinimu. Pamokantys-

litiką jie paliko kitiems, pa

, . , - , v daugiausiai yra savo ištek- nytė-Railienė, II-jo Pasauli-
kelių jbuvau gal 5 metukų) Haig jos sQnų julių njo karo pokariniais metais,
ir tare: Į Biržų pradinėje ir progimna- ne vienai katalikiškai šeimai

"Matai, vaikeli, tą juodą į zi joje 1906-1913 m. besimo- sudarė sąlygas atvykti iš Vo- 
katiną gulinti prie pečiaus? kiusį. Toji, J. Sakalausko kieti jos į šį laisvės kraštą.
Jam niekas nerūpi, jeigu jis ("Šviesioji senutė“ patapo Tokių šeimų tarpe yra ir Ke

tėjimo prieglauda, ir, ačiū tur* pieno palakti. Mum "antiklerikale“ atvykusi į šį leivio skaitytojų. Būtų mata
is)
► i „

ir pamokino visados kušių (R. Mizaros. A Bimbos kviestųjų, iai padėkos žodi

Į Eucharistinį kongresą 
Philadelphijoj atvyksta ku- 

Kitas SLA seimas įvyks j nigų ir iš Lietuvos. Lie<pos 
1979 metais Clevelande. 28 d. iš ten į Kennedy ae-

Trečiadienio vakare, lie
pos 7 d.. įvvko jubiliejinis 
banketas su šokiais. Progi a- 
mai vadovavo seimo rengi
mo komiteto vicepirm. Sta
sys Molis. Koncertą atliko 
Algirdas Brazis. Šokiam* 
grojo Neo Lithuania orkest 
ras

Algirdą* Bndreckit

rodromą atskrenda: vysk. 
L. Povilonis, vysk. R. Kriš
čiūnas, kun. Beinoris iš Tel
šių, kun. dr. Vaicekonis iš 
Vilniaus. kun. Sidaras iš 
Vievio, kun. Račiūnas iš Pa
lubių, kun. Čėsna iš Kauno, 
kun. Juodelis iš Paiievežic 
ir Kauno kunigų seminari
jos rektorius kun. Butkus,



_ w
Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30. 1376 m. liepos 27 d.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI, ALIASKOS ALYVA DAR1 PHILADELPHIA, PA.

Dėl redakcijos ir administ- 

raciijo* narių atostogų kitas 

Keleivio numeris teišeis tik 

rugpiūčio 17 dienų.

NEGREITAI ATITEKĖS Čiurlionio ansamblio

Atradus Aliaskoje milži? koncertai ,
K kus alyvos kiekius, kele-i JAV LB kraCto valdybos 
rius metus buvo svarstoma, ■ vieepirm. Aušra Mačiulaity- 
kaip ją iš tos tolimosios tė-Zerr atstovauja Philadel- 

! šiaurės išsemti. Buvo viso- phi’jos miesto JAV 200 me- 
kių projektų, bet gale nutar- tų sukakties atžymėjimo ko
tą statyti per visą Aliaską mitele. Jcs pastangų dėka 
į pietinius uostus besitęsian- į minimas komitetas lietu
ti vamzdį. Tas vamzdis bus viams paskyrė $5,000 dole- 
794 mylių ilgumo, vietomis rių paramą atsikviesti Čiur- 
eis net po žeme ir po upė-į lionio ansambliui.
mis. kad nepakenktų Alias-’ Ahsamfcji<, atvvksta ruir- kes gyvūnijai ir augmenijai.!^ (penk£dienį, h

J Tas didelio diametro ^s dienos vakarą koncer
ną ir didelius rūpesčius, nes, vamzdis buvo pradėtas ties- • tuos Drexel universiteto sa- 
mokinių skaičiui sumažėjus ti 1974 metais, ir iki šiol bu-’ Įėję. Sekančios dienos vi
lki kritiškos ribos — 60, Vo- vo atlikta jau didelė darbo: durdienį ansamblis atliks a- 
kietijos valdžia gali bet ka-! dalis. Deja. kaiip visada sku- (merikiečiams turistams skir- 
da nutraukti 'jai teikiamą bos darbe pasitaiko, ir čia tą programą Nepriklauso 

padaryta nepaprastai daug, j^ės aikštėje.
klaidų. j Čiurlionio ansamblio at-

Kadangi tą per visą Alias-j kvietimu LB talkina ir Eu-
------------- ,,------ ką besitęsiantį vamzdį rei-« charistinio kongreso lie

nių Tam tikslui Chicagoje , kia suvirinti iš atskirų dalių, j vjų komitetui, sudalydama 
progą ansambliui atlikti A.

Poezijos knygos Ką tik gavome
Massachusett* gyv<

i tieji prie knygų kainos pri- MaMehuMtU rrren.n-1 « „okerfio.
tieji pne knygų kainos pn- į /v '
deda 5% valstijos mokesčio. j Julįus Janonis, poetas ir 

parašė — 
265 psl.,

GELBĖKIME, KOL DAR 

NĖRA VĖLU!

Vasario 16 gimnazija, šį
met minėdama savo gyvavi
mo 25 metų sukaktį, be 
nuoširdaus džiaugsmo ir nu
sipelnytų laimėjimų, išgyve-

pusės miiiono markių para
mų

Todėl svaibiausias užda- 
• vinys — surasti naujų mc'ki-

sukultas specialus komite-tai dabar, Rentgeo spindu- 
tas, kuriam vadovauja žino- liais patiklius tas ’siūles“, 
ma veikėja Ona Zailskienė. Į rasta, kad net 3,955 sujun- 
Komitetas stengiasi sutelkti girnų yra atlikta blogai, pro 
daugiau lėšų, kad galėtų įjuos gali tekėti alyva ir už-
skirti didesniu ar mažesnių 
stipendijų. Juk nepasiturin
čių tėvų yra ir Europoje, ir 
Pietų Amerikoje, ne visi pa
galiau turtingi ir JAV-se ar

— Tai šilimėlė! Net au- vių kūnams stebėti žiūronus' Kanadoj. Jei norintieji lan-
sys svyla! Padabnai. kaip -teleskopus tie mokslininkai kyti Vasario 16 gimnaziją 
žemaitiškoje pirtyje. j matydavo Marse ženklų, ro-

— Vidur»asarį visur karš- ; dančių, lyg ten galėtų būti
gautų pilną stipendiją $960 
(liek atsieina per metus mo- 

i gyvybė. Buvo spėliojama ir kinio išlaikymas) ar jos data, tėve.
— Ne visur, Maiki. Kur!ne^ ra^yR>jy rašoma,

įbudavoti ėrkondišenai, ten’^en gali būti gyvu būtybių, 
vėsiau, negu gero gaspado-|n€t protingesnių už žmones, 
riaus skiepe. Pavyzdžiui, sa-’ — Nu. tokių pasakų tai 
Hune. | jau man nepasakok! Aš gi

— Tai kodėl tenai nešė-’ nesu beibis.

kad

Baltas mėnulio
Aleksandro Radžiaus eilės, 
72 psl., kaina $3.00.

Mikulskio kanklių misiąs 
Šv. Petro ir Povilo katedro
je rugpiūčio 7 d. lytą.

GLENDALE, CAL.

Nelaimės Petkų šeimoje

Buvo sunegalavęs elektr.

revoliucionierius, 
miestas, į Juigis Jašinskas.

kaina $8.00.

di? Juk tenai ir yra tavo 
tikroji vieta. - 

— Negaliu, Maiki! 
ginčijau.

— Su kuo ir dėl ko?

lt be abe jo atsirastu ir dau
giau norinčių ’žią gimnaziją 
lankyti.

Minėtą suma galima mo
kėti dalimis. Komitetas bus 
dėkingas už bet kokią auka.

Visi raginami tuoj susiži
noti su tuo komitetu ir iš-

Suši

teršti didžiulius plotus...
Dėl to susirūpino speciali 

valdžios priežiūros komisija, 
vamzdį tiesiančios firmos 
yra priverstos klaidas taisy
ti. Iki šiol apie 2,000 tokių 
blogų suvirinimų jau patai
syta, bet dar apie 2.000 rei
kės taisyti. Svarbiausia, kai 
kur tuos vazdžius teks iš
kasti giliai iš žemės, net ir 
nutiestus po upėmis. Dėl to 
abejotina, ar toji alyva, pa
sieks Valdez uostą 1977 m., 
kaip buvo umatyta pagal 
planą.

1974 m. buvo apskaičiuo
ta, kad vamzdžio nutiesimas 
atsieis 900 milionų dolerių, 
o dabar aiškėja, kad tas) šaltinių turėtų susilaukti net 
darbas pareikalaus net 7.7 
bilioų dolerių.

Plauk, mano laiveli, Petro 
Sagato eilės, 111 psl., kaina 
>2.00.

Alijošiaus lapai, dr. S. 
\liūno humoristiniai eilėraš- 
•iai, 87 psl., kaina $2.25.

Lietuva, graži tėvynė, Ba-
ės Vaivorytės eilės, 42 psl., 
taina $4.00.

Iš dūmines lūšnelės, K. B.
Kraučiūno eilės, 124 psl., kai
na $1.00.

Toli nuo tėvynės, Petro 
Babicko eilėraščiai, 102 psl., 
kaina $3.00.

Raidės laiko griaučiuose,
Rimo .Vėžio eilėraščiai, 93 
psl., kaina $4.00.

BurgoRkos-georgikos, Pu-
inž. Jurgis Petkus. Jam pa- blijaus Vergilijaus, vertė dr. 
daryta operacija. Jis jau pa- Antanas Rukša> 427 psl., kaį. 
sveiko ir gnžo į savo darbą. na minkšt virš ^50 kietais 

Bet Petkų šeimoje įvyko_ 47 95
ir kita nelaimė: birželio 16

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1912-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta, kaina $15.00.

Lietuvių literatūros istori
ja (19£8-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tc,6 knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Romas Kalanta, parašė
Vytautas Alantas, 116 psl., 
kaina $3.00.

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl,, 
kaina $2.00.

Mergaitė iš geto, romanas, 
parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, para-ė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

d. mirė Petkaus žmonos Hy- 
patijos sesuo Violeta Yčai- 
tė-Wilson. 53 m. amžiaus.

Velionės motinai, Petkam 
ir kitiem giminėm reiškiu 
gilią užuojautą.

' A. Plavičius

Rūtelės aitvaras, J. Narvi
nės eilėraščiai, 24 psl., kaina 
$1.50.

Birutės rytas,
eilėraščiai, 16 psl., kaina $1.00

Lietuviškoji skautija, pa
rakė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau-

J. Narūnės 'tĄ vėikla nuo 1917 metų iki 
siu dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

— Taip, tėve. Mokslinin
kai ir menininkai darė to
kias prielaidas. Dėl to, no- tiesti jam dosnią ranką. Gel- 
rėdami šį ir dar kitus klau- (bėkime ta svarbų lietuvybės 
simus ištirti. Amerikos įžy-.urdymo židinį, kol dar nėra 

— Nugi. Zacirkos saliūnei mūs mokslininkai pasiuntė įvū’u!
išlenkiau karčiosios lemputę Maišą erdvėlaivį Vikingi,! Komiteto adresas* 
ir susisporinau su savo fren-Įkuris tą planetą pasiekė už 

' apie 250 milionų mylių ir 
dabar tenai nutūpė. Tame 
erdvėlaivyje yra visokių a- 
paratų, kurie atliks patys 
tyrinėjimus ir jų duomenis 
atsiųs į Žemę.

— Palauk, Maiki, nesuk? 
savo šnektos į šalį. O kas gi j 

i tą šipą kėravojo ir koks fo- j

tu Eambicku.
— O dėl ko jūs ten susi

ginčijote?
— Televiženas kaltas.
— Nesuprantu.
— Maiki, televiženas ro

dė visokius pikčerius ir ėmė 
meluoti, kad jie atsiųsti iš 
Marso

— Tai ar tu nepatikėjai? 
— Ne. Maiki! Aš ne toks 

durnas, kad patikėčiau, jog 
tie pinčeriai iš dangaus.

2 milioų statinių alyvos per 
diena. O tai išlygintų ir vi-

O. Zailskas, 1934 So. 40th 
Court. Cicero, III. 60650, tel. 
652-7066.

STEBĖS MASKVOS 
ELGESĮ

Nauja Washingtotio ko-
tografas su juo išskrido? 1 misija, sudalyta sekti Hel- 

_ Tėve, jokio žmogaus Į linkio susitarimų vykdymui, 
tenai nėra, ir visus tyrimus be kitu dalykų, stebės, kiek
ir fotografavimus atlieka 

— Jie ne iš dangaus, o iš: specialūs įtaisai, vairuojami 
* iš Žemės. Jie tiksliai ištirs
Marso temperatūrą, išaiš
kins jo atmosferos sudėtį, o.

planetos Marso.
— Eik jau eik, Maiki! Jie

ne iš kokio ten Marso, o nu
imti Žemaiti joje. Aš aiškiai Į paėmę tos planetos medžia- 
mačiau tą lauką, tas pieš- j gos pavydžius ir juos išana-
kas. kur mes sodindavome 
bulves. O Bambickas pradė
jo visiems tlumočyti, kad

lizavę, pasakys, ar tenai ga
li būti kokia gyvybė.

turi laisvės Maskvos kontro
lėje esančios tautos susira
šinėti su savo giminėmis už
sienyje. seks, kaip vyksta 
su 3ijungti perskirtom šei
mom, ir žiūrės, kiek mažina
mi religinio ir kultūrinio gy-' 
venimo suvaržymai.

Tą atstovų rūmų posėdį
— Nu, ir ką ta tavo moks- j pAnke’bdaimas, kongresma-

tenai dangaus pūstynė. Gir-; lininkų mašina ten rado?{ms M. A. Russo (dem. UI.)
: p: brėžė, kad pavergtosios 

Pabaltijo valstybės, kaip ir 
JAV, turi neatimamą laisvo 
apsisprendimo ir tautos su
verenumo teisę.

di, čia. toj akmenuotoj būs-iKai nusileido į pieskas. tai 
tynėj. gal turėsime ir po prie jos nė joks policininkas 
smerties .pakūtavoti už visus patikrinti neatėjo, 
griekus sodomiškus. O toje, — Tėve, šis erdvėlaivis 
sausroje voač kentės tie, ’ Marse ne policininko ieško, 
kurie žemėje gėrė gyvatinę.! o kokio nors gyvybės ženk-

— Ar tu tenai "pasnin
kausi“ ir "pakūtavosi“, aš 
nežinau, bet tavo draugas 
Bambickas vis tiek arčiau 
teisybės.

— Negali būti. Maiki, kad 
jis teisingas! Jeigu tenai ne 
Žemaitiia ir ne Dzūkija, kuri 
tik lubinai auga. tai tada y-; 
ra Amerikos nūstvnė Neva

lo. Užteks, jeigu rastų tenai 
nors akimi neįžiūrimą baci
lą ar augalą.

— Tai tu man dabar pa
sakyk, kiek visas tas biznis 
kaštavo?

— Apie vieną bilioną do
lerių.

— Jarodaliau! 
dolerių už vieną Marso utė-

doje, kur visi kortiožninkai j lę! 
ir paleistuviai renkasi nuo ■ — Tėve. bet tenai rastas
svieto akių nasislėnti. bet kok‘j pyvybės ženklas

— Ne. tėve. Amerikos 
mok^inirkai bene prieš vie
nuolika mėnesių išmovė ra
keta su specialiu erdvėlaiviu 
i planetą, vadinamą Marsu. 
Tas mūsų sarilės valkas, 
kaip ir mūsų Žemė, jau nuo 
seniausių laikų domino ast
ronomus. Per specialius end- nesį.

turėtu neįprastos svarbos 
astronomijos mokslui. Be to. 
ir visos žmonijos pažiūras i 
save ir visatą nepaurastai 
praplėstų. Nauju tyrimu at
likti dar skrenda ir antras 
erdvėlaivis Viking II. kuris 
tenai nusileis rugsėjo mė-

1978 m. JAV iš Aliaskos sas išlaidas.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St.)

Su daina, dainų rinkinys, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė, 351 psl., kaina $2.00.

Liūdnai linguoja lelija, 
Petronėlės Orintaitės poezi
jos rinkinys, 152 psl., kai
na $2.00.

JD

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-' 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JiB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 DangaH Rd., Windsor, 12, Ont„ Uarada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
BOth Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Mllwaukee Ava, 1147 N. Ashland Ave„ Chicago 
ir kitur.

— Šitokie ekspensai! Si
ti kie ekspensai dėl vienos 
musės viso svieto pūstynėje! 
Kiek gi tai būtų kvortų gy
vatinės iš biliono dolerių! 
Negaliu, Maiki, nė mislyti.

Biliona ncs V*1 išmušė prakaitas. 
Bet vis tiek, gal tu gali ką 
nors dar daugiau apie tą 
ekskuikeną į dangų papasa
koti?

— Kitą kartą, tėve. Kai 
susitiksim rugpiūčio 17 die
ną. nes dvi savaites ir Kelei
vis neišeis. Jo darbuotojai 
atostogaus.

— Labai gaila, Maiki, kad 
tai ilgai nesimatysime. Nu, 
tai gut bai iki Augusto 17

įdienos!

I Tau, sesute, Prano Lem- 
’ berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

I Nemarioji žeme, Lietuva
• pasaulinės poezijos posmuo
• se, sudarė Alfonsas Tiruohs.

Trans-Atlantic TraveI Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metų pavasarinių 
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

EKSKURSIJOMS I LIETUVĄ — dar yra vietų šiose 
grupėse:

RUGSĖJO 30 — $750.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

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

RIBOTAS!

1977 metų EKSKURSUOS I LIETUVĄ prasideda 
balandžio 6 dieną.

Registracijas priimame dabar.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANSJkTLANTIC TRAVEL SERVICE
9uuth Beaten, Haan. 02127 

393 Weet Broadvay, P.O.Box 116
Triefeans: (617) 268-8764

Norintiems atsUhrieuli gimines ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus HkvtetiaM dokumentus.

Savininke: Aldona Adomonienė 

•ee»eeeeMeMeeMMeeeewwe»M«M*N«M«eM««MeeMeeeeeeMM««M

Atspindžiai ūkanose, —
Vytauto Alanto novelės, iš
leistos Bostone 1976 metais, 
1000 egz., 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, į 
anglų kalbą išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 me
tais, 238 pis., kaina —$6.00.

176 psl., kaina $5.00.
Spinduliai ir ieleliai, —

Arėjo Vitkausko eilėraščiai, 
64 p9l., kaina $1.00.

Benedikto Rutkūao eilė
raščių knygą "Žirgeliai 
žvengia“? Ją galite gauti 
Keleivy už $3.00.

Po Dievo antąpaudaia,
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
<3.00.
VYNUOGĖS IR

History of Lithuania, fcy
Joseph B. Končius, 142 

psl., kaina $3.00.
dr.

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

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metrai'tis, 389 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Lietuviškasis Pamarys,— 
Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 

Į 263 psl., gausiai iliuetruoSą,

SAI Julijos Svabaitės ei 
tiraščių rinkinys' 96 pri., 
kaina $2.00.

KAKTŲ-.su 71 puslapio vieto«vardžlų
gąrasu ir 
na $6.00.

žemėlapiu. Kai-

_ i Lithuanian* in
parašė dr. Antanas Kučas, 

ruolto, 176 psl. kaina $3., niustruote,
VAKAR® BANGA, Iyri-!na 

ka, Gražina Tulauskaitė,
127 pri., kaina $2.00.

349 psl., kai-

Kinija — Azijos
parašė 20 metų Kinijoje iš-

RTTF1TMU BAFNAf l ^’Venęs Petras Urbaitia. To-
riisrSSri? * kn^°je ne tik da,« *>• 

jj.thiSTA miu informacijų apie Kiai-
prennjtKRa myga, ov pat
kaina $2.00.

miu informacijų apie 
ją. bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 pri., 

AUKSINIAI RAGELIAI,) kaina $15.00.
lyrika, Praaas Naujokaitis, 
64 pri., kaiaa $8.00.
SERfMNO SIDABRAS. M 

Vaitkui 80 pri., kaina 
$1J».

EILĖRAŠČIU RINKINYS. 
Steponas Strazdas, 1591
psl., kaina $2.60.

Alijošiau* lapai, humoris
tiniai dr. S. Aliūno eilėraš
čiai aktualiom visuomeni
nėm temom su Antano Gus
taičio eiliuotu įvadu, 87 pri.,

Išmarginta dmbi, VlatlS
i Butkienės - čekonytės sife- 
‘ i aščiai, 94 psl., kaina $8.10.



Puslapis penktas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30. 1976 m. liepus 27 d.

Vietines žinios ! je Bostono Lituanistinės mo- 
. kyklos Tėvų komiteto ban- 
i ketas.

LIETUVIŲ RADUO PROGRAMŲ 
į 43 metini* didysis linksmas

PIKNIKAS
1976m. rugpiūčio — August 8d. (sekmadienį)

Romuvos Parke, 71 Claremont Avė., Brocktone
PROGRAMA prasidės 4 valandų po pietų:

»1—Lietuvių (Autiniai šokiai (Vadovė Ona Ivaškienė)
2—Suomių šokėjai (Vadovai Marck Oberly ir Leena 

Kokk)
,3—Gražuolės ”Miss of N.E.“ rinkimai
4— Šokių varžybos, grojant Mickey Habarek orkestrui. 

Laimėtojams dovanas skyrė Louise Day Hicks
5— Laimėjimų traukimas
6— Skanūs lietuviški valgiai ir gėrimai

Autobusas nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
namų (Broadway ir E gatvės kampo) išeis 1:30 vai. popiet

Autobuso kaina į abu galu $3.50 1
Įžanga į pikniką suaugusiems $1.50, vaikams—75 et. 
Iki malonaus pasimatymo piknike!

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

SKAUTŲ STOVYKLA KENNEBUNKPORT, ME.
i

Atlanto rajono skautų Dr. V. Vasyliūno koncertas 
ir skaučių stovykla Laisvės Europos neseniai sugrį- 
Varpas ‘ Įvyksta rugpiūčio jy Vytenis Vasyliūnas 
15-22 dienomis gražiai į- jjepOS jg d. pranciškonų 
i engto j stovy pavietėj Reso- bažnyčioje surengė Bacho 
lute Scout Reseiyation. Bei- ^ūj^įų vargonų koncertą, 
ten, Mass., (prie Frammg-
ham). i

Stovyklos vadas bus v. s.
P. Molis.

Spalio 10 d. So. Bostono 
w Į Lietuvių Piliečių d-jos III • 

aukšto salėje Laisvės Varpe,' 
rudens koncertas.

Lapkričio 7 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Sandaros banketas ir 
našlių karalienės rinkimai.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po 
pietų First & Second Church

EKSKURSIJA Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGO J
ORGANIZUOJAMA GRUPE SKRISTI Į CHICAGOJ RUOŠIAMĄ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTŲ PAPIGINTA KAINA.
Norintieji prisidėti prie šio* grupės, ku ri išskris iš Bostono penktadienį, rug
sėjo 3 d., arba šeštadienį, rugsėjo 4 d., prašomi skambinti:

ALGIRDUI MITKUI
' Telefonas: (617) 969-1190

Pataisoma klaida
Birželio 8 d. Keleivio 23 nr. Į 

salėje, 66 Marlborough St., 4 pUsy 5 doleriu aukotojų są- j 
pianisto Vytauto Smetonos raše paskelbta T. Kershans-i 
koncertas ku.-, rengia N. k o tur5jo bQ T Kersa.j 
Anglijos Baltų d-ja.

Lapkričio 21 d. So. Bos- klaida atsiprašome.
*ono Lietuvių Piliečių d-jos ‘ 1
salėje LVS Ramovės Bosto
no skyriaus ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo

KĄ ŽADA DUOTI

58 m. minėjimas. AL. MACKAUS FONDAS?

; Algimanto Mackaus Kny-‘ 
gų Leidimo Fondas jau yra 

i išleidęs 28 knygas, iš kurių 
į 7 yra premijuotos, o šiais 
metais numato išleisti Aust- 

. rali joje gyvenančios Aldo-
SLA 2 apskritis So. Bostone. ros Veščiūnaitės eilėraščių 

Po $10.00 j rinkinį “žodžiai kaip salos“
A. Griauzdė, Avon, Ma. ir;

J. Valaitis, Irvington, N. J. 1
; nines problemas ”Bastuno 
• maištas aiba prie ipaskutinis

AUKOS KELEIVIUI

$25.00

Po $5.00
B. Kondratas, Quaker Hill, 

Ct., B. Šakenienė, Dorches
ter, Ma., M. Unik, Oak Lawn,

1 ?r Bronio Rai4os straipsnių 
apie mūsų visuome-

do-re-mi“.
Vėliau bus išleistas nau

jas Eduardo Cinzo romanas.

Registracija šiuo metu 
jau turi būti ačlikta per vie
netų vadovus.

lotinu svečiai

KALENDORIUS

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

Fiaeita sartaitę mus ap- . į So Bostono
lankė tolimi svečiai - A. P>>>e«ų d-jos sale-
Laužcnis iš Niagara Falls, >e Taut°s Šventes nunep-
N Y ir V Skrebutčnas iš mas ~ koncertas, kurj reniu. i., n v. bKiebutenas is gja I B apylinkžs valdyba.
St. Catharines. Ont.

Jie su šeimomis,po atosto
gų grįžta namo.

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS J LIETUVĄ

iSi ft VIENOS SAVAITES 
A !■!'. KELIONĖ Į LIETUVĄ

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

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

jo 16—24 .......... $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ..$ 779
Spalio 14—22 ........... $779

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

1

F
t «

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road 
Newton, Mass. 021G8 
Tel. 617—969-1190

Galaxy Tours & TraveI
nr 141 Linden Street

VVellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

III., J. Witkus, So Boston, May pe^ro ję]jmo buvusio Lietu-;
V. Kazakaitis, Brockton, Ma,!vo, diplomato, dienoraštis;
J. Konces, So. .Wcymouth,i LjeĮyVOS aĮgj.kūrimo laiku, nts^niai mirusio įžymaus 
Ma., J. Ekelevich, Inverness.’(1915-1919), Juliaus Kau-,akt(lliaus Leo™) Barausko 
Fla., J. Peseckas, Toronto, po. Antano Škėmos raštai ir ’ plokštelę. Kaina
Ont., S. Šmitienė, Dorches
ter, Ma. ir J. Skorubskis, Ci
cero, III.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mcu veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die> 

| aą. Perduodama: Vėliausių 
( pasaulinių žinių santrauka 
|; r komentarai, muzika, daJ-

los ir Magdutėg pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florista gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wey, So. Bostone. Telefo- 
nas AN S-0489. Ten gauna- 
»»•» Ir K^iaivto

Dažau ir Taisau
Ksmna Ii lauko 'T viduje
Lipdau popierius ir taisscj 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik genančią 

meditava
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
fk/rebenter, Mase.
TaL CO 0-5864

taoaooooooooMeoeooeoaooooooooaaeoooooooamooMi
KĄ TIK GAVOME I B

I
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:
BRONIS KONTRIM ;i 

698 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

TeL AN" 8-1761

keli eilėraščių rinkiniai. j*®- nesiunčiame.

$4.00: J. Povilavičius, Yon-‘ 
kers, N. Y.’ I

Po $3.00

ATSIUNTĖ MAMINĖTI

; "G A R S O BANGŲ“ 
PROGRAMA

P. Suskevičius, Coburg, 
Spalio 16 d. So. BostonoGatautis, Sudbury, 

Lietuvių Piliečių d-jos salė-‘9nt ’ J2 Masauskas’ Welland,j

. ši radijo programa trans* 
Tolimų kraštų miražai, liuojanm sekmadieniai* iš 

A T -1- wn mr Avos Saudargienės kelionių stoties WBUR 90.9 FM
A Januška, Milton Ma., ,spūdžiai, 342 psl., kaina banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 

J. Spakevicius, Westwood, minkytais viršeliai $7.50,: popiet
Ma., J. Pūkas, New Zealand,; kietais — $8.50. Išleido Ni-J
ir S. Ehounis, Rowley„ Ma. ; dos Knygų Klubas, 2 Land J------  -...........

Po $2 00 j broke Gardens. W IT 2PT, i
Gr. Britain. ; PARDUODAMAS NAMAS

Manchestery, N.H., parduoda, 
mas vienos šeimos 5 kambarių 
namas su baidais ir kitais įren-i

,, a o --j r> -u* 1 . ~ gimais. Yra garažas, didelis!Ma., A. Svagzdys, Bnghton, vien, Muj. Keleive prenu- sklypaM s„ m<al,Jais.
Ont., C. Kiliulis. Lexington.! Argi sunku būtų surasti

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

TeL 268-6030 -
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*.

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

Ma., J. Lazdauskas, Water- 
bury Ct., ir M. Plevok, Dor
chester, Ma.

Po $1.00
O'Haras, Haverhill, Ma., 

A. Karpinskas, Sterling, Mi.,1 
T. Paulaitis, Toronto, Ont.,’ 
A. Baika, So. Boston, Ma., 
P. Krivinskas, Hamilton, 
Ont., M. Bigas, Easton, Pa., 
ir B. Šilas, Elizabeth, N.J.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

meratorių? O juk kiekvie Kaina $40.000. Skambinti vaka- 
nas naujas prenumeratorius raLs tel. 669-5572. 
stiprina laikraštį. j (30)*

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M ntttų tarnauja lietuvių visuomenei iv I
jo daugiau aa«p SEPlYNIS MILIONUS dobsią

Kodėl mokėti ož gožą brangiau? šildyti aliejum

/ specialus "
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedu* bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą 
TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS! 

Pasiūlymas baigtos! 1976 m. liepos 30 J.
FORTŪNA FUFL Co.wc.

Ofisas ir 
parodos 
kambarys

Oil Bumers CITGO He 
470 Adams St. Ouincy 

Boston 436-1204 So.
testine Oito

/.MA 02169 
Shore 773-4949

Atidaryta 24 valandas

SLA—didžiausia lietuvių fraternalint orgaaludje — 
duoda ryvybia epdraudę Ir Bgoje pašaipą, beri yra 
pigi, nes SUSIVn3flP.MA> neieško peise, o teikto 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip toto au puse mllsns totorių 
kapitalą, tad jo apdraade tikra ir i 
lietuvis «a gnBgauti jvshių klasių 
apdraodaa nuo $100.09 Iki $16.000.09.

SLA—jaunimui duoda gurų Taupomųjų Apdraudę — ton. 
devrusent lasuruuns, kad jaunuoliu gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijom* Ir gyveninio pmdiiaL

SLA—duoda V AULAMS Ir jaunooUums labai pigių TBM 
apdraudų: ut $1.00060 apdraudoo tik 98.001 
Oo motam.

SLA—AKC1DENTALB APDRAUDA 
amitous
klubų Ir draugijų aarfanuk UI $1,000.00 akddaota- 

aokastte |L091 motut 
yra daugumojo Hotuvfų kolonijų. KiutpkM*

) kuopų vsfUjua, Ir do plačiau paatfkiss aulo

wr R.T.I

I

5AVA1TRA3T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota aaaiiyiojUA spir pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda oaug ir jdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų jkyrlų, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvienu visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra dinamiška, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idėiu. 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 If l, CANADA

■ • • ■ ■ • J

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para- j "ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo-j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai. į fcuotojų. Kaina $6.00.
<r.na $12.00. »_ , _ . . . : Amerikos Lietuvių Taryba,

Baly* Sruoga musų atsi- metų Lietuvos laisvės ko,
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
ne Kairio, 490 ^1., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bw-
rinio, 464 psl., kaina ...$2.06

PENKTIEJI ŪKTAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina ...................... $2.00

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, parašė buv. 

į Lietuvos nepaprastas pa- 
i 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.

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 Narūne* 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 lail» 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.



Puglapis ięčtati KELEIVIS, SO. BOSTON

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Dėl redakcijos ir administ* 
raciijos narių atostogų kitas!

I
Keleivio numeris teišeis tik* 

rugpiūčio 17 dieną.!

Vilniaus operos solistės į
i

koncertas

Ateinantį šei-tadienį, lie
pos 31 d.. International In
stitute (287 Common\veaith 
Avė.) bus Vilniaus operos į 
solistės Danguolės Juodikei- j 
tytės koncertas.

D. Juodikaitytė Vilniaus1 
konservatoriją baigė 1970 Į 
metais. Per pastaruosius 6 
sezonus ji sukūrė daugiau 
nei 15 pagrindinių lyrinio- 
koloratūrinio soprano vaid-! 
menų. Ji yra dalyvavusi: 
spektakliuose Rygoje, Bui-Į 
gari joje. Maskvoje, Lenin-' 
grade ir kt. «

J. Valiukonis vėl Camey 

ligoninėje

.Jau kelintas mėnuo Joną 
Valivkoni kankina širdies 
negalavimai. Iš Camey ligo- 
r-inės jis buvo perkeltas į 
Deacones ligoninę, o iš ten 
vėl grąžintas į Carney ligo
ninę.

Nuoširdžiai linkime mie
lam I. Valiukoniui, tiek 
daug prisidėjusiam prie 
P; stono lietrtių visuomeni
nės ir kultūrinės veiklos, ko 
greičiausiai sustiprėti ir 
grįžti sveikam namo.

Išrašė Keleivį dukteriai

Malvina Norkūnienė užpre-; 
numeravo metams Keleivį į 
savo dukteriai Jūratei Aiukš- 
tikalnienei, Quincy, Mass., 
gimtadienio proga.

Sveikiname naują skaity
toją ir dėkojame jos moti
nai.

Nepraleiskite progos 

laimėti

Nepraleiskite progos lai
mėti Fitzmaurice Motor 
Sales ?; Brocktono dovano
tą automobilį, So. Bostcn 
Savings Bank dovanotus 
$100, Galaxy Touis ir kelio
nių į Europą ir Lietuvą or
ganizatorių Birutės ir Algio 
Mitkų kelionę lėktuvu po- 
ai asmenų į Penktąją tauti

nių šokių šventę Chieagoje 
ir kt.

Visas tas dovanas galite 
laimėti mūsų radijo geguži
nėje rugpiūčio 8 d. Romuvos 
parke Brocktone.

Jei ga ote radijo geguži
nės laimėjimų tikėtus parda
vinėti. prašome užpildyti 
šakneles aiškiai ir su $4.00 
atsiųsti Steponui Minkui, 
502 E. Biroadway, So. Bos
tcn, Mass. 02127 aiba atneš
ti į gegužinę rugpiūčio 8 d. 
Romuvos parke, Brocktone. 
Neparduotus tikėtus prašo
me'tuoj grąžinti.

Taipgi primenam ir kvie
čiam lietuvaites užsiregist- 
įuoti pas Valentiną Minkie- 
nę aukščiau minėtu adresu 
ir dalyvauti šių metų gra
žuolės ”Miss Lithuania of 
N.E.“ rinkimuose, atsiun- 
čiant savo vardą, pavardę,

Nr. 30, 1976 m. liepos 27 d.

liostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūrio, kuriam vadovauja Ona Ivaškienė, .jaunių grupė. Ji šoks Lietuvių radijo gegužinėje 

rugpiūčio 8 dieną Romuvos parke, Brocktone.

amžių ir adresą. Norintieji važiuoti į ge-,
Prašome šeimininkes, ku-’gužinę autobusu prašomi 

rios norėtų paremti šią radi- užsiregistruoti iš anksto, te- Į 
jo programą, iškepti ir at-i lefonuodami Minkams tel.' 
vežti į gegužinę, kas joms i 268-0489 arba A. Andriu-
geriausiai sekasi. > lioniui — 268-5503.

rv

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2868«

yra yienintele oficiali įst»> 
ga Worcestery. Kuri siunčia 
mintinius tiesiog ii Worcea

lęšio j Lietuvą ir lutas Rusi 
jasvaldomas sritis* Čia kai*
basa lietuviškai, pataraao* 
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai oueina greitai ir

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

gauti jvažriso* 
aką importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktų, tinkamą Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
H ardu)ar e Co.

•arJųaka* ». J. ALBANA 
<» EAST BROADNA! 
SttUT» BOSTON. MAM. 
TELEKONA8 AN S-414S 

Mn>n Datai

VtonAla rviknmja 
KatkiMBy* ploti 
Visokia caMln feiktO

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Paiakarnio

P« DINI8 
METR1STAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVFAY 

Seath Bostea, Mase

Peter Maksvytis
e

49 Cfcsrek Strast 
< Miltaa,

AUMra 
to ir pro, 
ko ir

rtmo tortas'tt

M t
t 999*9976

oaaaoaaaaaaaaas
TEL AN 8*2124

[Dr. Ame/uz E. Rodd
(RUDOKIUTS) 

OPTOMETRISTB

nuo 10 ryto iki 9 vakaro

445 BROADVFAY 
8OUTH BOSTON. MASS. 

ioovovvvMMVoooaMooaoaaoaaaaoMo

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

Ę 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ttpiktome gydytojąParduodame tiktai 
eeptus ir tarime visut gatavus

Jei reik vaistą — eikit i Uetaviiką vatoUaą 
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Tatofeaaa AN 8-6926
Nue 9 vai. ryto iki 8 vat vn liekjiua ivestadieaias Ir seki

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

j 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tet 762-6732

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotą dainą ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.
jjjffffffr--—****************-*—***-**-—^

LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC d WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

____ 980 West Broadvray, South Boston, Mate. 32127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR

s*tif«ttn41000 mMnMin

M & T OIL CO., Ine. “ npnitSIOOOs

AYEAR

841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

O Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.ipilima8
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268 -4662

6.81-6^ AYEAR

1-2%-vwr ww mpodt 
cmiftcstB Šiom sMa

'rsuon1
AYEAR 

OOOaynoSea

5.47-5^ ~AYEAR

«ithdrawah on šerinei
OBrilTtCBim Tunai jBUVMMU mra OI MnOrBSi Oil BCTlOunt
«itMrswn is raduesd Mthtpsssbookrat»(6%%ay«ar) 
cntf 90 dsys intsrat is 1oritiūd. __

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mase. 02122

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjime 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje ym 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnaatojato galam susi
kalbėti ir lietuviškai 
Turtas (Assets) yra viri 1274,000,090 I J

Autobuse kaina į abu ga
lu $3.50. Jžanga į gegužinę 
suaugusiems $1.50. vaikams 
— 75 centai.

Steponas ir Valentina 
Minkai

N. Lingertaitis laimi 
konkursus

Šiemet nuo liepos 30 d. 
iki rugpiūčio 1 d. Brocktono 
miestas ruošia meno ir rank
darbių parodą Brocktono 
gimnazijoje. Parodai buvo 
skelbiamas konkursas.

Konkurse Norbertas Lin
gertaitis laimėjo pirmą vie
tą rankdarbių skyriuje už 
savo sidabro ir gintaro api- 
kaklę.

Šį savaitgalį N. Lingėrtai- 
tis ir kiti dalyviai rodys ir 
daugiau savo kūrinių. Pre

7 ’ •/Xv

miją laimėję kūriniai vėliau 
bus rėdomi Brockton Art 

• Center - Fuller Museum nuo 
rugpiūčio 2 d. iki 15 d.

! Norbertas jau bene ketve- 
‘ rius metus dilba sidabro ir 
: gintaro meniškus dalykus, 
t Jis 'jau yra dvejus metus iš 
eilės laimėjęs pirmą vietą 
Medfordo meno ir rankdar
bių parodose.

GERA DOVANA
i The Lithuanians in Ame- 
; rica 1651-1975, kurią paruo
šė Algirdas M. Budreckis. Ji 

‘ labai tinkama dovanoti ne- 
• lietuviams. Joje yra labai 
' daug žinių apie šio kralšto 
lietuvius. Ir kiekvienas lie
tuvis ras 'joje daug įdomios
medžiagos. Kaina $7.00.

•/r

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.

c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 Wcst Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 
i Darbo valandos kasdien: 9—6

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

Lifis SS S.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamylma medžiagą, ap
avo, maiste ir pramonės gami* 
nią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinėa gamybos ir importuotą! 
prekią iŠ kitą kraštą visai ie* 
ssemis kainomis. Be to, siunčia
me amtotą, pinigus ir galite už* 
•akyti ją gamybos prekes, čto 
sumokėsite pinigas, o giminės 
tos vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame par 
tam tikras įtaigas atsikviesti 
gimines fin pas asvs į svečius 
ar aasbiiaiam apsigyvenimut 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. AtoUnnką įsiti* 
klosite. Vedėjai A. Schyrinski

(COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP, 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Prieisi jums greitas Ir 
garantuotas

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rubttą

Naujas vedėjas 
Atidaryta darko

nuo 8 raL ryto iki 2 raL p.p. 
Kitomis ralandomds pagal 

susitarimą telefonu.
388 W. Broaduray 

Sto Boston, Mass. 02127 
TaL 9JUL/YMR

9 9




