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KIENO JĖGAS STIPRINA DETENTĖS 

RAMINANČIOS PILIULĖS?

CBS korespondentų {apklausinėti įžymūs amerikie

čiai dabartinėje ”detentės dvasioje“ teįžiūri įtik gražią 

iliuziją, kuria šis kraštas apsigaudinėja. Be jo, prekybi

ninkų godumo kutenama, pati Amerika stiprina Sovietų 

Sąjungos karinį potencialų.

žia faktą, kad pati Ameri-Vakarieciai, pasirašyda
mi Helsinkio susitarimus, ka savo technologine para-\ $ 
gaivinosi gana šviesiomis
viltimis. Tikėtasi, kad tie stiprina Sovietų Sąjungos 
•popieriuje Įamžinti“ pasi- ma stiprina Sovietų S-gios 
žadėjimai palengvins iš So- kai inį pajėgumą.
.vietų Sąjungos emigraciją, 
sustabdys sovietiniu disi
dentų persekiojimą, sudarys 
galimybes laisvam Rytų ir 
Vakaių ideologiniam po
kalbiui, atskleis plačias pre
kybos perspektyvas, pagrei
tins ginglavimosi apriboji
mo susitarimą, o aplamai— 
visiškai sumažins Rytų-Va
karų ginkluoto fonflikto pa
vojų.

Dabar, .praslinkus nuo!
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j kuri susirinks rudeni.

KOMUNISTINIŲ GIMINIŲ GINČAI 

DIDĖJA

Maskva jau puola Ispanijos ”aurokomunistus“, kal

tindama juos nukrypimu nuo bendrų idealų ir pataikavi

mu buržuazijai. Gal bandys ten kurti maskvinę partiją.

Į
Belgrade dar vis 1)ėl vadinamojo „euroko

munizmu“ arba nuo Mask.
nesusitaria vos ,”"epriP=*usomų“ Euro-

' pcs komunistų partijų, ver- 
o-l tinimo dar ir Vakarų poli- 

' tikai nesutaria. Vieni mano, 
tasai "demokratinis komu-

j Į Belgradą susirinkę 
■ valstybių atstovai jau kelin
ta savaitė mėgina paruošti . ....

j darbotvarkę konferencijai, nlzrna> t1* komunis1

• JAV, prekybos mainuo
se teikdamos sovietams ne
va tik civilinio gyvenimo 
techniškuosius reikmenis, 
praturtino juos ir nepapras- • 
tais išradimais, kurie gali 
būti panaudoti karo reika
lams.

• Amerikos draudimas 
parduoti sovietams karinės

Tautiniais drabužiais apsirengusių Waterburio, 2onn.. jaunuoliu grupė liūdnųjų birželio sukakčių 

aroga ir Belgrado konferencijos išvakarėse birželio ii d. su antisovietiniais plakatais demonstra- ‘ 
vo New Yorke. Jie buvo prie Jungtinių Tautų būstinės, prie šv. Patriko katedros ir kt. čia grupė - 
matoma prie Įėjimo Į Metropolitano muziejų, kur luo melu buvo sovietų meno paroda. Grupei vado

vavo dr. P. Vileišis.

Diplomatai nemoka 

baudų

Kinijos komunistai 

pašiepia Brežnevą

D’Estaing priminė 

žmogaus teises
Valstybės departamento i Pasak Kinijos radiją, L. 

duomenimis, 1976 m. Wa-; Brežnevo garažas atrodo
Kai Brežnevas lankėsi 

Prancūzijoje, šios preziden- svarstyti 
tas d’Estaing priminė sve
čiui, kad Prancūzija yra pir
moji valstybė, kuri paskelbė

reikšmės išradimus, buvoįyaurti, .jji iissii linus nuo t, . . , . ’ uuomen
Helsinkio susitarimų porai J om^ni8 engvai apei as, į ghingtcne vien tik sovietų Į kaip Prancūzijos karaliaus 
metų, OBS korespontentai J ne^ J1?.138 P30138 v tec.h• j diplomatai nusižei ngė eismo į Liudviko XVI arklydes, ir, 
apklausinėj© visą eilę Įžy-Į"? taisyklėms, dažniausiai pa-i jeigu jis nebus rūpestingas,

g .- gijo ? iuĮ ūkdami savo automobilius; tai jo gyvenimas gali baig- žmogaus ir piliečio teisių i
ir aponijos įuo u u au- [ fkaudžiamose vietose, net ■ tis irgi taip, kaip Liudviko deklaraciją, ir kad politinis 
mausia . ec m ns n,.-i ^2,270 kartų. Baudų už tuos' XVI-jo. O šiam, kaip žino- atoslūgis gali būti tik tada,

nusižengimus suma siekia ma, revoliucionieriai nukir- kai tos teikės bus gerbiamos.
$245,400.

Antrą tų nusižengimų vie-

mių Amerikos politikos, vi 
suomenės ir mokslo atsto
vų, norėdami patikrinti, 
kiek šie „taikingo sambū
vio“ su komunizmu sapnai 
realizuojasi. Skaitytojų dė
mesiui mes čia paminėsime 
bent svai besnius ir labai su
glaustus to apklausinėjimo 
duomenis.

giausia JAV technikos pa? 
slapčių buvo pavogta per
Prancūziją.

Reiškiamas didelis su
sirūpinimas, kad pastaruoju u??1113 Izraelio diploma- 
metu JAV prekybos depar-'t3L . le 1nu.^1^3 4,885 kar-

• Buvęs JAV valst. sekre
torius Dean Rusk tarp kitko 
pareiškė, kad detentė tėra 
graži iliuzija, kuri neiš
sprendė jokių pagrindinių 
JAV ir Sov. S-gos konfliktų.
Sovietai ir toliau yra užsi
angažavę pasaulinei revo- , ,
liucijai ir to tikslo siekdami i Panau^otas 

naudojasi kiekviena Vaka
rų silpnybe. Jie dabar yra 
net agresyvesni, negu se-i 
niau, ir betarpiško susirėmi
mo pavojus yra didesnis nei 
1960 ar 1970 metais.

tamentas, detentės dvasios 
vardan, davė leidimą par
duoti sovietams pati nau
jausiąjį 13 mil. dolerių ver
tės kompiuteri, kuris jiems 
esąs reikalingas „meteorol-o-

tus ir skolingi $100,973 
Trečioje vietoje stovi Ni

gerijos diplomatai (1,225 
nusižengimai), ketvirtoje— 
Peru (1,084), penktoje — 
Prancūzijos (766 kartai).

gijos duomenims skaičiuo- n , .. . . ,
ti“. Šia proga Pentagono 5 BranCUZlįOje ĮVykde 
atstovas pabrėžė, kad tas . .

mirties bausmę

• Politinių studijų centro 
Hai vardo universitete Stan
ley Hoffmann mano, JAV

1 kompiuteris lygiai gali būti 
žemės sateli- 

tam4, povandeninių laivų 
raketoms ir atominiams už
taisams vairuoti... Dėl to 
Wisconsino atstovas, taip. 
tautinių ryšių komiteto pir
mininkas, jau pasiūlė kong
resui pravesti Įstatymą, ku
riuo būtų draudžiama par
davinėti reikšmingus JAV 
technologijos dalykus, nes

Šiomis dienomis Prancū
zijoje buvo nukirsta galva 
36 metų prancūzui, kuris 
išprievartavo 8 metų mer
gaitę ir ją nužudė. Teismas 
ji nubaudė mirties bausme.

Pernai liepos mėnesi to-,
kiu pat būdu buvo Įvykdyta',11’0, 
mirties bausmė kitam vyrui. Į 
kuris nužudė tai.p pat 8 me-

užsienio, politikoj svarbų'kiama sumažinti
dabar viena JAV ranka šie- mei^aitę.

Sovietų į Prezidentas d’Estaing yra 
... i Sąjungos karinę grėsmę -mirties bausmės priešiniu-

j\iasto kai ims potencialai,. jaj9vajam pasauĮjui o kita' k’38, bet stsisnkė tų nusikal. 
nes jam mažėjant, sovietų ranka yra stiprinamas prie.|tėli« P^ailėti. 
puclimo nzika didėja. JAV g0 apsiginklavimas.
vienasaliskas nusiginklavi
mas būtų pražūtis, nes jo
kie detentės parašai nega
rantuoja saugumo.

vaidmenį turi vaidinti šio*

• Buv. JAV valst. sekre
toriaus pavaduotojas Ge
orge W. Bali tarp kitko Į- 
spėja, kad raminantis atos
lūgio svajonėmis, netenka! 
pasitikėti ir vadinamaisiais 
europiniais komunistais, ku
rie. ga.ę valdžią, tikriausiai 
r.epavirs socialdemokratais.

• Daugelis apklausinėtų 
kcngresmanų, senatorių ir 
krašto gynybos atstcl.ų su 
dideliu susirūpinimu pabrė-

Susumavęs apklausfnėji- 
mų duomenis, CBS kores
pondentas primena ameri
kiečiams tik aną garsiąją 
Lenino pranašystę, ištartą 
ketvirtais metais po spalio 
revoliucijos:

„Kapitalistiniai kraštai 
aprūpins mus medžiaga ir 
technologija, kurios mums 
trūksta, ir atstatys mūsų ka
rinę industriją, kuri reika
linga mūsų pergalingam 
smūgiui savo aprūpinto- 
jams... Kapitalistai labai 
sunkiai dirbs parengti savo 
savižudybei...“

Moshe Dayan. kare su arabais 
pagarsėjęs Izraelio karo vadas, 
dabartinės Begino sudarytos vy
riausybės yra užsienio reikalu 
ministras. Jis priklauso rinki
nius pralaimėjusiai darbiečių 
partijai, bet sutiko įeiti į deši
niųjų sudarytą vvriau*ybę.

Vakariečiai siūlo pirma 
pei žvelgti, kaip ir kiek bu
vo vykdomi Helsinky prieš 
2 me,us padalyti susitari
mai ir vėliau svarstyti kitus 
klausimus. Sovietų Sąjunga 
ir kitos jai paklusnios vals
tybės tokios praeity nuveik
tų darbų apyskaitos nenori, 
nes komunistai kone visus 
susitarimus sulaužė.

Sovietai labiausiai nenori

teisiu

tinės taktikos manevras, o 
kiti tai laiko tikra komunis
tinio sąjūdžio europine at
skala, kaip, sakysim, titoiz- 
mas, dubčekizmas ar mao« 
izmas.

Maskva i "eurokcmunis- 
tus“ kol kas žiūrėjo pakant
riai, o ir šie vengė su sovie
tine gimine aštresnio kon
flikto. Bet pastaruoju metu 
jau tikrai kartūs dūmai pa
rūko tarp Maskvos ir Ispa
nijos pusbrolių.

Maskvoje leidžiamas už-žmogaus
gerbimo klausimo ir siūlo!vieniui komunistų laikraštis 
„užmiršti praeitį ir žvelgti »New Times praeitą savaitę 
i ateiti“ . piktai užpuolė Ispanijos

1 komunistų partijos vadą 
Kada ta darbotvarkė bus [Santiago Carrillo, apkaltin

dama? ji, kad savo nepri
klausoma veikla skaldąs ko.

paruošta, dar neaišku.

Sovietai negaus 

’l kompiuterio

to galvą.
Mat, Brežnevas yra dide-i Toks Prancūzijos prezi 

lis automobilių mėgėjas, jųį^en5° aiškinimas labai ne 
kolektorius. Jis turi jų daug' patiko Brežnevui, 
susirankiojęs. Neseniai dar
du padovanojo Prancūzijos Brazilija leido 
prezidentas, bet Brežnevą- ■ 
vieno nepriėmė, nes nepyti' skyrybas 
ko žalia spalva. Jis paprašė
jj pakeisti ir tuo prancūzus; Brazilija — katalikiškas j būti plačiai vartojamas 
įžeidė. • kraštas. Jame iki šicl skiyry. | riniams reikalams.

Todėl kiniečiai Brežnevą bo? nebuvo leidžiamos. Bet
pašiepia dėl jo poniškų pa- Praeitą savaitę parlamentas 
p rečiu. Liudvika? XVI turė-: 226 balsais prieš 159 nutarė 
jęs 1,800 arklių ir 218 puoš- į PaPĮ^yti konstituciją naujų 
nių vežimų, o Brežnevo straipsniu, kuris legalizuoja 
"arklvdėse“ stovi eilės Įvai- ^kyiybas.
riu automobilių medžioklėm j
ir kitom promogom. i Dabar belieka tą įstatymą

Kinų radijas rusu kalba > I!38»a«.Vti prezidentui, 
informuoja Sovietijos gy-
ventojus, kad ir jų scvieti- ’

galas galis! švedų valdininkas, grįžęs 
iš dabar sovietų Įtakon pate- 
kurios Etiopijos, sako, kad 

I ten mirties bausmė vykdo
ma, nuteistąjį susprogdinant 
dinamitu. Kitas būdas — 

i politiniams priešams per. 
plaunamos gerklės...

Prezidentas Carteris 
draudė Control Data bend
rovei parduoti Sovietų Są
jungai moderniausią kom
piuteri Cyber-76, kuris gali 

ka-

Bendrovė labai norėjo tą 
kompiuteri parduoti, bet čia 
Įsikišo net kongreso atstovai

munizmo sąjūdi, atstumiąs 
nuo partijos tikruosius! at
seit, maskvinius) idealistus 
ir kovotojus ir pataikaująs 

U2« Ispanijos buržuazijai.
Į tai reaguodamas, Ispa

nijos komunistų partijos 
centro komitetas, kurį suda
ro 180 atstovų, griežtai at
metė sovietų kaltinimus ir 
dar tvirčiau pasisakė už nuo 
Maskvos nepriklausomą ko
munistų partijos kelią. Pa
gal tą komunikatą, Mask-

„karaliaus*
liūdnas.

Jugoslavijos diktatorius marš. 
Tito. kurio valstijos sostinėje 
šiuo metu posėdžiauja Helsinkio 
susitarimą pasirašiusių 35 vals
tybių atstovai. Jie turi paruošti 
rudenį susirinksimai tų valsty
bių konferencijai darbotvarkę 
ir atlikti kitus parengiamuosius 
darbus

kurie paveikė ir prezidentą! VO8 vadinamasis tikrasis 
Carterį toki biznį sustabdy. socializmas“ nėra joks soči
oj ' alistinės visuomenės palvyz-

Kompiuterio kaina ?i3 dys ir netinkąs Ispanijos są- 
milionu. 'ye0"*

Ispanijos komunistų par
tijos ir marksizmo ideolo
gas Fernando Claudin tokia
me Maskvos puolime Ispa
nijos eurokomunistų Įžiūri 

Kongresas priėmė pagal-j sovietų norą suskaldyti šią 
bos kitoms valstybėms Įsta-i partiją ir sugiupuoti dalį 
tymą, kuriame sakoma, kad, komunistų apie seb ie-tams 
jokia tiesioginė ar netiesio-,’rt’kimą vadą.
ginė pagalba negali būti} Nepriklausoma Ju*^ sia- 

vijos komunistų partija to
kią Maskvos akciją vadina 
stalinistinių idėjų piršimu.

Atrodo, kad sovietai ban
dys savo šalininkus Ispani
joje grvjiuoti apie neseniai 
iš Maskvos emigracijos grį
žusią vadę Ibarruri, pilieti
nio karo metu vadintą La 
Pasionaria. i garėjusią žiau
rumu ir ištikimybe Maskvai, 

Kilę k munistinių sąjū
džiu ginčai ateity gal labiau 
išryškins ir eurokomunistų 
tikrąją liniją.

Tuo tarpu taip griežtai 
kritikuoti Prancūzijos ir Ita
lijos komunistus bei jų va
dus Maskva dar privengia, 
matyt, t kėdamasi, kad jie 
dar grįš į "motinėlės globą“.

Kongresas prieš 

pagalbą priešam

teikiama toms valstybėms, 
kurios yra priešingos JAV.

Ta sąlyga jau seniau bu
vo pritaikyta Vietnamui. 
Kambodijai, Laosui ir U- 
gandai. Dabar kongresas Į 
jų skaičių Įrikiavo Kubą, C; 
Ang lą ir Mozambiką.

Tą Įstatymą dar svarstys 
senatas.

Homoseksual istų
Dabartinis Sovietų Sąjungos demOUStrŪCljOS 
premjeras Aleksejus Kosyginas.1
kuris su Brežnevu ir l’odgorniu 
sudarė valdantįjį trejetuką. Da- 
bas. Podgomi nušalinus, beliko 
tik "du didieji“, o iš jų Brežne-1 lygių teisių. Tokiu demon?t 
vas dar didesnis už Kosyginą, racijų buvo ir kitur.

Praeitą sekmadienį New 
Ycrke demonstravo homo
seksualistai. reikalaudamiim 1 

st. 1



Puslapis antras XxXŪj£xVaS>, ČU. DUSiUJ

KLAUSIMAI BE ATSAKYMO \ NEMALONU RAŠYTI, BET REIKIA
Įdomu kartais nuoširdžiai pasikalbėti ir su broliais j Seniai pei skaičiau gegu-Į gaivina nepriklausomos Lie. 

tarybininkais. Ypač — 37 metus nesimačius, tik vieni ki-'žės 13 d. Naujienų vedamą-i tuvos siekimą, tas negali 
tus ištolo girdėjus ar net iš tolo apsibarus. Pasikalbėti, i JĮ „Tiltas iš Bostono į Mask. 1 būti "tilto j Maskvą“ staty-
Ši knrtfl DPt ir nociolrisint vionac L-rta •j+vorcti iš V/,Line , A Ž • VisoklŲ StraipsnilĮ bu- tojHS.ši kartą net ir nesiekiant vienas kitą atversti iš kokios Visokių straipsnių bu- tojas. 
nors "politinės pagonybės“, o tik šiaip sau. Netgi nelau- vau ska^s.’ ^et tokio, kuris 
kiant tikro atsakymo. Kreipiantis tik i erdvę ir į tamsą,i“1”.. a:sk^‘ 'Pne?taraut}! 
kaip anas mindamas Lagerkvisto Barabas. , kart0Jamam ir 5irzeli() 8 d

Pasikalbėti... Apie ką? i dar kaitą pakartotam teigi.
Na, sakysime - apie nepaprastai pasikeitus, istorini: faktais „ atvirtimu tvirti. 

mūsų tautos charakterj... Tiesa, atleiskite, ne tautos, o tik ^ar nebuvau regėjęs
dabartinės Lietuvos šviesuomenės: "kalnėnų ir žemaičių“
rašytojų, poetų, žurnalistų ir net tyrojo mokslo žmonių.

Mat, mus šiek tiek stebina kai kurie istoriniai faktai...

O Naujienų vedamasis jį 
ten įrikįavo, net tyčia visus 
pavardėmis suminėdamas, 
lyg kokius latrus prie kry
žiaus prikaldamas.

apie šio leidinio kolektyvo 
panagius pasitarimus.

Teisybė, ten rašoma, kad 
JAV Lietui/ių Bendruome
nės atstovai 1976 m. daly
vavo mokslo, kultūros orga. 
niziacijų konferencijose ir 
svarstybose, kurias surengė 
JAV švietimo institutas, 
Baltų institutas, Amerikos 
lenkų kongresas, Perspecty- 
ves žurnal9^*lr Amerikos 
graikų draugija ir kad 
"Bendru}: menės vadovai

26, 1977 m. birželio 28

ATOŠV

DVASINĖS "RAMYBĖS

tariau tai padalyti, nors 
Pavyzdžiui, Prūsijos hercogo Albrechto globojamas ir • man ir labai nemalonu, nes 

lemiamas Martynas Mažvydas parašė ir Karaliaučiuje iš-, su Naujienomis mane riša 
leido pirmąją lietuvišką knygą. Juk tai, tur būt, yra pats daugiau kaip 60 metų pažin- 
reikšmingiausias lietuvių kultūros istorijoje įkykis. O iki . bendradarbiavimas,
šiol — nė vienas lietuvių poetų nesukūrė nei minėtam her- minėtame . straipsnyje 
cogui Albrechtui ir nei pačiam Karaliaučiui jokios pašlo- ^ia ^ek neteisybės, 
vinimo odės...

Man gal ir nereikėtų gin
ti tų jaunų vyrų, kurie suge- tatP Pat tarėsi lietuvių rei 

Ilgai svarsčiau, ar verta i ba ir patys apsiginti, bet čia palais su krašto apsaugos 
i tai atsiliepti? Pagaliau nu- mane jaudina jau ta pati departamento ir 'valstybės

skelbiama nepaprasta ne- į departamento pareigūnais“, 

kaltų žmonių šmeižimas. ! ^a’ ° s1^ metŲ pradžioje

*
Nuo kur pradėti sloutyti galo, kur paskutiniame pus- 

laikraštį? Tai, žinoma Vari- j lapyje miigėte miiga jud- 
klauso nuo laikraščio iAuo! rios pasaulio lietuvių sosti- 
skaitytojo. Teko girdai, j nės asmenų ir organizacijų 
kad "Keleivį“ daug kas pra- veiklos žinutės. Viena tokia 
deda skaityti nuo antro pus- žinutė, pasirodžiusi š. m. 
lapio kairės ar dešinės. O birželio 20 d. nr., galėtų ir 
"Draugą“, bent Chicagoje, mums, 'bostoniškiams, su- 
jei ne visi, tai, tur būt, di- kelti šiokių tokių minčių, 
džiuma skaitytojų ryja nuo Pacituosime:

Kodėl? Juk, rodcs, šis hercogas tikrai tokios mūsų 
pagarbos nusipelnė. Gal net cementinio paminklo. Negi 
tik dėl to, kad jis buvo mūsų giminę okupavusių ir sunai
kinusių kryžiuočių atstovas, nelinko jo šlovei jokio mūsų 
poeto liežuvis? O Kristijonas Donelaitis vokiečius ponus 
net nukeikė...

Štai, ir su rusų tauta nuo neatmenamų laikų gyve
nome kaimynystėje. Na, gal ir mušėmės, kaip tikriems 
kaimynams dera, o vis dėlto mūsų protėviai neabejotinai 
dalinosi su gudais bičių koriais, viEko taukais, mainėsi 
mečkos kailiais ir karnų vyžomis.

Bet nuo pat mūsų žodinės kūrybos pradžios per ilgus 
šimtmečius nei mūsų liaudies dainose, nei paskirų autorių 
.poezijos kūrinuose ligi pat 1940 metų sovietinės okupaci. 
jos, regis, nėra nė vieno posmo, kur būtų šlovinamas rusas, 
tegul ir liaudinis.

Nė vienas lietuvių poetų anuo metu nėra sukūręs jo
kios pašlovinamosios giesmės net ir carui Aleksandrui II, 
kuris .panaikino baudžiavą

Nė vienas mūsų kūlėjų nėra su džiaugsmingu širdies 
’ alpuliu apšlovinęs išgarsėjusio generolo Muravjovo, kuris 
ištrėmė ir iškorę žymiai mažiau mūsiškių, negu Stalinas.

Nė vienas neapgiedojo Maskvos gaiy bės ir Kremliaus 
mūrų.

Nė vienas — Sibiro tundrų, kuriose į retežius įkalti 
mūsų tautiečiai mirė taip pat, kaip ir šiandien.

Nė vienas lakštingalos balsu neapsuokė nei Volgos, 
nei Nevos, nei kitų Rusijos upių vandenų ar jų pakrančių.

Nė vienas lietuvis ir nė viename posme ar sakinyje 
anuo metu nėra pavadinęs Rusijos "savo Plačiąja Tė
vyne“ ar "mūsų nacijos Žindyve Motina“, nors daugelis 

► mūsų šviesuomenės Maskvoje ar Petrapilyje baigė aukš
tuosius mokslus ir net valgė Rusijoje užsidirbtą baltą 
duoną.

Nė vienas .per šimtmečius!

Tuo taipu dabar, kai toji pati Rusija Lietuvą oku- 
palvo, kai nedavė nepriklausomybės net ir komunistinės 
santvarkos mūsų valstybei, kai ištrėmė į Sibirą ir išžudė 
šimtus tūkstančių lietuvių, o ir pačių aktyviausių komu
nistų sunaikino keleriopai daugiau, negu visi buvusieji 
mūsų krašto antikomunistiniai režimai, — šiandien su 
nuostaba skaitome tokius Lietuvos intelektualų ditiram
bus:

skaudus kaltinimas mestas 
visam lietuviškajam Bosto
nui, kuriame gyvenu 25-sius 
metus ir tapau jo patriotu, 
kad sunku tylėti.

Ką reiškia "statyti tiltą 
į Maskvą“? Tai bendradar
biauti su okupantu, jam pri. 
tarti ir padėti jam naikinti 
Lietuvą. Taip ir to vedamo
jo autorius šitą klausimą 
upranta, ir, pagal jį, tokį

"Br. Railos knyga "Bas
tūno maištas“, i leista Alg. 
Mackaus knygų leidyklos, 
buMa pristatyta Chicagos 
lietuvių visuomenei pereito 
penktadienio vakare Jauni
mo centro kairinėje vakaro-

korespondentu dar plačiau! Pric k° «a "Bridges“? | čys, JAV LB krašto valdy-i nės metu. Apie naujame

j JAV LB tarėsi su Vliku in- 
Noriu priminti, kad "Bri- Į formacijos pagyvinimo rei 

dges“ vyr. rekaktorius A.
toks Budreckis gegužės 20 d. pa- į 

ikalbėjime su Darbininko:

kalu

apibūdino savo redaguoja
mo leidinio paskirtį. Bet ir 
tenai nėra nieko naujo ar 
skirtingo, kas nebūtų žino
ma iš pirmojo "Bridges“ 
numerio, nepasakyta. Tą 
pasikalbėjimą, neabejoju, 
skaitė ir Naujienų redakto
rius. Manau, jis jau yra 
skaitęs ir "Bridges“ antrąjį 
numeri, kuriame jau per

rikslą turis Bostone JAV j akis yra medžiagos spręsti, 
Lietuvių Bendruomenės pra- ko siekia "Bridges“ kolek-
dėtas leisti "Bridges“ leidi
nys, kurie redakciniam ko
lektyvui vadovauja istori
kas Algirdas Budreckis.

Ar toks tvirtinimas turi 
nors krislelį teisybės? Ar ta
me leidinyje yra bent ma
žas faktelis, kuriuo pasirė
mus, būtų galima visus re
daktorius įrikiuoti į komu
nistų kolaborantų eiles?

Nė krislelio teisybės, nė 
mažiausio faktelio, kuris 
leistų tokį sprendimą dary
ti!

tyvas.

"Maskva, švyturys pasaulio, 
tautu...“

amžinai bus širdis

"Rusijos jėga nežuvo, ir ateitis bus žygiais nušvies
ta...“
"Tvirtovė Kremlius — laidas mūsų laimės...“
Maskva— "kaip motina, rankas ištiesus...“
Sovietų Sąjunga — "drąsa ir milžino galia...“
"Praeina vėliavos pro žilą Kremliaus sieną, nulink- 
damos prieš tą, kurs ilsisi grabe...“
"O, Kremliau! Kai tavo bokštus pamatau, atgyja 
manyje didingoji tavo istorija, ir suplazda gaivia 
jėga širdis...“
"Sibiras žiba lygumų platybėj...“

Visų kitų "paklonų“ sovietinės imperijos vadam ir to 
gausaus entuziastingo piepalo, kad Rusija yra visų mūsų 
"Tėvynė“, čia jau nė necituosime, nes būtų per daug 
saldaus marmelado ant širdies.

Taigi, gal kiltų klausimas, kas gi mūsų kūrėjams, žur
nalistams ir veikėjams ėmė taip ir įkvėpė visą šią mūsų 
istorijoje dar negirdėtą vergo šnektą — tokį besaikį 
baudžiauninkišką šlovinimą savo pono?

Nepaprasta pavergėjo meilė ar besaikė baimė?

Kad žygis turi pabaltiečių 
veiksnių vieningą paramą, 
įrodo žygio garbės komiteto 
sąrašas. Į tą sąrašą įeina 
lietuviai: dr. K. Bobelis, Al- 

Tai kas čia nuostabaus ir j tcs pirmininkas; A. S. Ge-

Iš to, kas ten buvo para-
bos pirmininkas; G. Juozą, 
pavičiūtė, PLJS pirmininkė;

šyta ir čia atpasakota, dary. A. Miner, Lietuvos Vyčių
ti išvadą, kad "Bridges” re
daktoriai tarėsi su Vliku ir

nirmininkas; B. Nainys, PL 
B pirmininkas: J. Simana-

JAV vyriausybės atstovais, vičius, KIiB krašto valdy- 
kaiip "tiltus statyti į Mask-' bos pirmininkas; J. Valaitis,
vą“, reikia išskirtino akiplė
šiškumo.

KLTS pirmininkas; dr. J. K. 
Valiūnas, Vliko pirminin-

.. kas: B. Zdamvtė, JAV LJS 
Yra minėtame Naujienų pirmininkė.

vedamajame ir daugiau pa-;
našių žurnalistikos "perlų“, j Iš latvių visuomenės į gar- 
bet šį kartą pakaks tų, kurie j bės komitetą įeina dr. J. 
čia suminėti. Į Riekstins, American Lat

vian Association pirminin-1
Ten vedamajame rašo- Norėčiau baigti viltimi: 

ma, kad Lietuvoje žmogaus Į jei minėto vedamojo au- 
teisių klausimas pasilieka torius ar redaktorius turi 
svarbiausia problema, kovo- ners grūdą sąžiningo žuma.
jant dėl tautinės nepriklau- ‘ iisto atsakingumo jausmo, j tion af Free Latvians pirmi- 
somybes ir laisves; kad lie-į tai turėtų tuoj viešai pa-įninkas Estas Ilmar Pleer, 
tuviai (aišku laisvajame skelbti, kad suklydęs (tai j kuris pimi„i„kauja Esto-

veikale iškeltas mintis kal
bėjo pats knygos autorius, 
diskusijose dalyvavo nema
ža dalyvių. Iš viso buvo su
sirinkę apie 150 asmenų, 
daugiausia jaunimo. Pla
čiau parašysime vėliau.“

Šitai perskaitęs, taip ir 
pagalvoji su liūdesiu: o ka
da gi Bostone paskutinį kar
tą į knygos pristatymą buvo 
susirinkę ”150 žmonių, dau. 
giausia jaunimo“ ^^Jset ir 
kai prieš tris-keturis* metus

i TTu- o- i * - i musu pasviečiuose lankėsikas; UM.sSipols American pa‘sRan f k!ausėsi, 
Latvian Youth Association J ki<fcpatTOenu. tikrai ne virš 
pirmininkas, ir dr. Hgvarsij. +
Spilners, World Federa simioa-asmenų ir tai ne "dau-

pasauly) mini "Baisiojo bir. ; žmogiška), ir nuoširdžiai'»
kaį 1940 m-’atsiprašyti tuos, kuriuos j CounciCtaton^gi pnklauso 

birželio 15 d. raudonoji ar-; taip skaudžiai įžeidė. Į o-arbės komitetui, 
mija įsiveržė į Lietuvos res- : , Vanagas ! ~
publiką ir rugpiūčio 3 d. ji, * i Kiekviena tautybė atski-
prieš savo norą buvo įjung-• i rai renka lėšas šio žygio iš-
ta į Sovietų Sąjungą; kad: LATVIAI IR ESTAI ŽYGY: laidoms padengti. Lietuviųt 4 • • O *iL * • ? * J?* T x i i

nian American National

Žinau, kad Naujienų re
daktorius gerai moka anglų 
kalbą, todėl jis galėjo tei
singai suprasti viską, kas 
"Bridges“ piimajame nume
ryje buvo parašyta. O ten 
juk vedamajame aiškiai ra- 
•omą, kad "Bridges“ tikslas 
informuoti lietuvius ameri
kiečius, kurie pamiršo savo 
gimtąją kalbą ar kurie pasi. 
traukė į lietuvių negyvena
mas vietoves, apie lietuvių 
veiklą, apie jų buvusių kai
mynų ir draugų pasiekimus 
ir tinkamu laiku apie jų 
kultūrinius įvykius, o taip 
pat periodiškai mesti žvilgs
nį į gyvenimo sąlygas Lie
tuvoje. "Bridges“, rašoma 
ten, "norai — pasiekti kiek
vieną Amerikos lietuvį, ku
ris didžiuojasi lietuvių kul 
tūra ir kuris puoselėja idė

1941 m. rusai į Sibirą ištrė-• 
mė 45,000 lietuviu vyrų, mo
terų ir vaiku, o vėliau ištrė-! Birželio 11 d. įvyko penk- 
mė ir išžudė 506,000 lietu-: tasis posėdis ryšium su pa- 
viųirtt. baltiečių Žygiu už žmogaus
.... teises. Tai buvo antras po-Ar ir dabar Naujienų ve-; sėdi k.irrrne da,„.avo 

damojo autoriui dar neais-; |atviu atstOTai pos6.
ku, kaip jis be jokio pagrin- džiaujant Detroito Dievo tore) ir Juozas Ivanauskas 
do apkaltino nekaltus BrH Apvaizdos parapijos kultu-! (iždininkas). Tas komitetas 
ds-es redaktorius. ros centre, iativįaį įr estai jau spėjo įsikoųporuoti. Au-

davė galutinį sutikimą įsi-į kos iki $5000 galima nura- 
jungti i demonstracijos ruo- į syti nuo federalinių mokes- 

} čių. Čekiai išrašomi "’Baltic 
Human Rights Rally, Ine.

dges“ redaktorius?

' Atrodo, kad neaišku, nes 
iki-šioĮ^ųeieko matyti, kad 
tie kaltinimai būtų atšaukti.

Ir dar vienas dalykas. 
Naujienose rašoma, kad 
"Bridges“ leidinio užnuga
riui sudaryti —"šių metų 
antros savaitės pradžioje 
vesti pasitarimai ir susitar
ta su Vyriausiuoju Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu, o 
kad reikalas būtų dar tik- 
resnis, tai tartasi net su JAV
krašto apsaugos departa
mento pareigūnais ir atsa
kingais Valstybės Departa
mento viršininkais^ tvar
kančiais lietuvių reikalus“.

Čia jau tikrai lunatiko 
sapaliojimas, nes "Bridges“ 
leidinyje nė su Marsui tirti

Į WASHINGTONĄ

są ir eigą.

finansų komitetas sudarytas 
Chicagoje. Jam pirminin
kauja dr. Jonas Valaitis, o 
jo vicepirmininkai yra dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir dr. 
Antanas Razma. Komitetui 
priklauso ir du jaunuoliai:

giausia jaunimo“, o "dau
giausia senimo“ — šiek tiek 
ir "pusamžių“.

Sąmonėn sminga ir kitos 
žinutės sakinys. "Diskusijo
se dalyvavo nemaža daly
vių“. Jau iš to matai, kad 
"veiksmas“ vyksta — ne 
Bostone. Mūsų paskaitas ir 
knygos pristatymus lankan. 
čioji negausi publika man
dagiai išklauso prelegentą, 
o paskui — tyli. Nejaučia 
jokio reikalo toliau vystyti 
paskaitininko Įžiebtą kūry
bini parocesa — tam tikros

Ofelija Baršketytė (sekre- minčių struktūros

ją, kad Lietuva vėl turi būti 
laisva ir nepriklausoma 
valstybė“ (Mano pabrauk
ta. J.V.).

Kaip aiškiau begalima pa
sakyti, kokį "tiltą“ pasiryžo 
"Bridges“ kolektyvas staty
ti?! Juk, kas nori į lietuvių
sąjūdį įtraukti tuos, kurie teleskopu nesurasi pėdsakų

Deja, čia turime priminti, kad net tie prakeiktieji lie
tuviai "fašistai“, „hitlerininkai“, „išdavikai“, "svetimų 
kapitalistinų žvalgybų agentai“ ir kiti "reakcionieriai“ 
vis dėlto neparašė nė vieno posmo Hitlerio šlovei ir jo 
kurtos "Naujosios Europos“ nė vienas nepavadino savo 
"Didžiąja Tėvyne“...

Tai gal visa šita tarybinio šlovinimo kryptis mūsų 
literatūroje ir gyvenime atsirado tiktai dėl karjeros? Dėl 
lengvesnės tarnybos, dėl vodkos ir gero skilandinio už

kandžio?
O kaip jūs manote, tarybiniai įbroliai?
Tyla...

Tame pačiame posėdyje 
žygio ruošos vykdomasis ko- 
kitetas pasiskirstė kai ku
riomis pareigomis. Viktoras 
Nakas buvo išrinktas pirmi
ninku, estas Raimund Tral- 
la ir latvis Sigurds Rudzitis 
vicepirmininkais. Kiti komi
teto nariai — Violeta Aba- 
riūtė, Rusnė Baltrušaitytė, 
Gintė Damušytė, Saulius 
Jankauskas, Milda Kupci- 
kevičiūtė, Jonas Marcišaus- 
kas, Uldis Sipols ir Gražina 
Vaškelis.

adresu:

statybą 
destruk

ciją ar perstatymą. Reiškia, 
tu minčių nebuvo sukelta. 
Kartais, žinoma, tai yra kal
bėtojo kaįtė. Bet nejaugi 
visada? Nejaugi mūsų pub
likos ir tokie Šilbajoris, San
tvaras (kalbėdamas apie

ar, jei reikia, ir jos

ir siunčiami šiuo 
1617 Fairway Lane, Naper- j Škėmą, anie Škėma!), Gim. 
ville, U. 60540. butas, Kavolis. Rastenis,

Jurkus nepajėgia intelektu-Pabaltiečių Žygio už 
žmogaus teises vykdomasis 

komitetas

ŽYDUI IR PRAGARE 
GERIAU

ali-kai angažuoti? (Kai ka
da pirmininkai, iš anksto, 
tur būt, nujausdami būsi
mos reakcijos apatiškumą, 
diškusiioms net ir vietos 
nepalieka).

Latlvijoje yra paplitęs ši 
toks anekdotas:

Pragare verda trys kati 
lai smalos.

Vieno dangtį pakėlus, į 
viršų spraudžiasi žydas, ir 
ne tik pats mėgina išlipti, 
bet iš katilo su savim trau-

Kaip anksčiau skelbta, 
žygis įvyks Washingtone 
prie Lincolno paminklo rug. ,. , . . .
sėjo 24 d. Tikimasi, kad žy-!k,a. i.4?ZS?
gyje dalyvaus pora tūks
tančių pabaltiečių. šiuo me
tu komitetas ruošia kvieti
mus prezidentui Carteriui, 
Aleksandrui Solženicinui ir 
įvairiems kongresmanams. 
Jaunas lietuvis ruošia pla
katus, kurie bus paskleisti 
po Šiaurės Amerikos pabal
tiečių kolonijas ir išgarsins 
demonstračija

Antrame katile 
Mat, tenai šutinami rusai, 
kurie, pripratę valdžiai pa
klusti gyvi, nesistengia ir 
pragare iš verdančio katilo 
išlipti.

Kitoks vaizdas trečiame 
katile. Čia jei kuriam pa
vyksta, dangtį pakėlus, iš
lipti iš katilo, tai jame liku
sieji tuoj jį griebia už kojų

Bostono lietuviškoji vi
suomenė ir mūsų visas vei
kimas turi eilę pozityvių sa
vybių (gana aukštą toleran. 
ciją ir žemą absurdiškų ar 
šiaip viešų skandalų nuo
šimtį). Tačiau tų gerų savy
bių tarpe nerastume pasi
rengimo ir nusiteikimo in- 

j tenswiai, koncentruotai in
telektualinei ar šiain kultu- 
įinei stimuliacijai. Mes — 
daugumoje (daugumoje!) 

'geru, bet dvasioje "nurimu- 
J šių“ žmonių kolonija.

j ir traukia atgal į verdančią 
Philadelphijoje, Chicago. smalą. Mat, čia yra veida-

je, Clevelade, Detroite ir 
Rochestery jau surasti žino

mi latviai.
Žinodami savo tautiečių

nes, kurie pradėtų vietinių’1 būdąį, manome, kad pana- 
komitetų steigimą. 1 šiai elgiasi ir lietuviai.

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

Jau galima gauti Prano 
Čepėno parašytą Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos I to
mų, kieti viršeliai, 543 psl, 
kaina $15.00.

v
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

LIETUVOS POGRINDIS APIE ALKOHOLĮ

Lietuvos pogrindžio leidžiama Aušra nr. 5 išspaus
dino šitokį kreipimąsi į Lietuvos dvasiškiją, inteligen
tus ir tautą:

"Devynioliktame amžiuje tarp kitų Lietuvos naiki
nimo priemonių, naudojamų carinės Rusijos, didelį vaid
menį vaidino alkoholis. Vien Kaunso gubernijoje buvo 
išgerta 1,835,584 kibirai degtinės per metus (Mokslas 
ir gyvenimas, Nr. 5). Tik dėka kilnių asmenybių, kurių 
priekyje stovėjo vysk. M. Valančius, 1858 gimė ir grei
tai įsigalėjo blaivybė, sugriovusi tautos naikintojų kės
lus ir sudariusi tvirtus pagrindus jos atgimimui.

Nors nuo to laiko prabėgo daug metų, tačiau ir vėl 
lietuvių tauta, kaip ir kitos tarybinės tautos, skandina
ma alkoholyje. "Tiek girtų niekur nemačiau“ (Tiesa, 
1976.111.11). Iš tikrųjų Lietuva dar niekados nematė 
tiek girtų, kiek jų šiandien sutinkame besimokančio jau
nimo, mūsų inteligentijos ir visos liaudies tarpe.

Alkoholio sunaudojimas kasmet auga sparčiais tem
pais, Antai, 1940 vienas Lietuvos gyventojas per metus 
išgėrė 2.2 litro degtinės, 1969 tas pats gyventojas išleido 
111 rublių, 1970 — 116 rublių, 1975 — 160 rublių, o per
nai Širvintų rajono vienas gyventojas išleido alkoholiui 
180 rublių. 1975 metų išgertą alkoholį, pavertus į deg
tinę, vienam gyventojui tektų 20 kg, o visai Lietuvai — 
apie 60,000 tonų arba 6 milijonai kibirų per metus.

1975 Švedijoje įvykęs tarptautinis medikų suva
žiavimas konstatavo, kad kiekvienas, išgeriantis per mė
nesį apie 1000 gramų alkoholio, reikalingas kruopštaus 
medicininio gydymo (Švyturys, 1975, Nr. 23).

Remiantis minėtais autoritetingais duomenimis, be
veik visa mūsų tauta gydintina! Iš šios/katastrofiškos 
padėties nelengva išeiti, bet iš jos Išsivaduoti Veikia ne
delsiant, nes alkoholis visapusiškai ir labai smarkiai nai
kina asmenybę, tautą ir Bažnyčią. Šis naikinimas pasi
reiškia įvairiais būdais. > i *’ , s 5? i • ’ ’ * Č i <■ i -K

Kimiausia — naikina fiziškai. Jo poveikyje gimsta 
fiziniai ir protiniai degeneratai, paliegėliai ir invalidai. 
Piktnaudojantieji alkoholį, sveikieji palaipsniui luošina
mi, padaromi nedarbingais, ligoniais, našta šeimai ir 
visuomenei. Išgeriančio žmogaus kepenys sutrinka, nuo
lat perkrauta širdis atrofuojasi, smarkiai vystosi sklero
zė, žmogų ištinka nerviniai paralyžiai, infarktai ir kito
kios organų traumos. O kiek alkoholio aukų nusineša 
įvairios autokatastrofos, traumos fabrikuose, gamyklose 
ir kt.!

Be fizinio naikinimo alkoholis dar labiau žlugdo 
žmogų dvasiškai. Mūsų giltoje visuomenėje plinta muš
tynės, žudynės, chuliganizmas, išprievartavimai, vene
rinės ligos, šeimų skyrybos, vaikų sužalojimas ir kitos 
nelaimės. Alkoholis doriausius žmones paverčia nusikal
tėliais. Jo poveikyje gimsta psichiškai nesveiki, silpna
pročiai ir bepročiai vaikai. Besivystantys genijai dėl al
koholio žūsta, neįvykdę Apvaizdos jiems skirto tikslo. 
Girtuokliavimas pražudo ir sunaikina gražiausius įsiti
kinimus ir idealus. Nuo neatmenamų laikų alkoholis tar
nauja dirbančiųjų žiauriam išnaudojimui. Jo savikaina 
laibai maža, o girtuoklis už jį atiduoda visas santaupas. 
Faktiškai dabar, taip vadinamojee tarybinėje Lietuvoje, 
dirbama tik dėl degtinės. Vien per 1975 metus tarybinė 
iš dirbančiųjų paėmė virš 500 milijonų rublių! Ir dabar 
valdžia ne tik kad nekovoja su girtuokliavimu, bet, prie
šingai, už užpildytus alkoholio pardavimo planus mo
ka premijas. Jei ne pajamos už parduotą degtinę, tai 
vyriausybė neturėtų pinigų išmokėti atlyginimus.

Paralyžuodamas pavergtųjų sąmonę, alkoholis at
lieka puikią paslaugą savo šeimininkams, tautų ašimi- 
liuotojams ir jų žudikams. Dvasiškai suluošinti alkoho
likai parduoda ne tik savo šeimas, tėvus ir motinas, bet 
ir net negimusią tautos ateitį.

Tad, brangus Broli Dvasiški, Inteligente ir Darbi
ninke, kuris moki mylėti savo Tėvynę, kuris sugebi jos 
neapleisti pačiais tragiškiausiais momentais, išgirsk šį 
kvietimą ir pradėk kovą su alkoholizmu, kuris naikina 
mūsų tautą. Būk jos gelbėtojas! Visi rikiuokimės į blai
vininkų gretas. Mūsų busimųjų kartų, mūsų Tėvy nės la
bui būkime blaivūs ir tautiškai susipratę!“

Tėvynė* mylėtojai

Tirs mažumu senimo 
problemas

Šių metų pradžioje Sveikatos, Mokslinimo ir Šalpos 
Departamentas (HEW) pavedė Katalikų universitetui 
Washingtone, D.C., paruošti studiją apie senstančius ir 
etniškumą. Oficialiai šis projektas pavadintas ’Tnforma- 
lios ir formalios pagalbinės sistemos ir jų įtaka senstan
čiųjų gyvenime parinktose etninėse grupėse“.

Kaip žinome, praėjusiame dešimtmetyje šio krašto 
dėmesys itin linko jaunimo interesams ir jaunatviškumo 
palaikymui, dažnai tragiškai ignoruojant tiek pagyvenu
sių žmonių pioreikius, tiek ir jų autoritetą. Paskutniais 
metais šis nelygumas yra sukėlęs pakankamai susirūpini, 
mo įvairiuose visuomenės sluoksniuose, ir šiuo metu yra 
rimtai bandomas jis valdžios atitaisyti. Prieš atitaisant 
klaidas ir užpildant esamas spragas, betgi yra reikalinga 
susipažinti su pačiomis chroniškiausioanis problemomis, 
labiausiai užkietėjusiais nepritekliais senstančiųjų gyve
nime.

Tam reikalui buvo parinktos studijuoti 8 tautinės 
grupės (lietuviai, latviai, estai, lenkai, vengrai, graikai, 
italai ir žydai) Washingtono - Baltimorės rajone. Norima 
susipažinti su šių grupių senstančiųjų narių poreikiais, 
nusiteikimais ir norais, jų patenkinimu savųjų grupių ri
bose ir bendru jų egzistencijos lygiu. Tokie duomenys, 
tikimasi, padės įvykdyti 3 studijos užsimojimus: 1) su
prasti etninių grupių saviglo-bos priemones, 2) bendras 
vertybes ir 3) panaudoti šias žinias kaip galima efektin- 
gesniam šios problemos sprendimui aplamai krašto vi
suomenėje. Trumpai tariant, valdžia nori išmokti iš et
ninių grupių teigiamų savitarpinės pagalbos vertybių ir 
padėti užpildyti šioje srityje tebeesančias spragas.

Šias eilutes rašančiai autorei šiandien yra nejaukiai 
aišku, kad, deja, tokių spragų ir lietuvių visuomenėje 
esama, — ir mes esame kalti, kad, gal nejučiomis, bet 
vis tiek apleidę^savuosius, kaitą iš aktyvaus darbymečio 
jau pasitraukusius dėl amžiaus ar dėl ligos.

Studija bus pravesta dviejų metų laikotarpyje. Pa
grindiniai studijos vadovai yra profesoriai David Gutt- 
man ir Richard Kolm bei jų asistentai Šalia jų yra su
darytas pagalbinis patarėjų komitetas, susidedąs iš kiek
vienos etninės grupės atstovų, atliekančių ryšininkų pa
reigas tarp mokslininkų ir studijuojamos grupės. Lietu- 

t vių reprezentantai yra G. Sužiedėlienė Washingtone ir 
1 adv. Armonienė bei Ldlian Walsh Baltimorėje.

j
t naudojant, bus asmeniškai apklausinėjama 80 (60 metų 
j ir senesnių) asmenų iš kiekvienos etninės grupės. Ap- 
į klausinėjimai prasidės birželio mėneso gale ir bus vyk
domi etnine kalba patarėjų komiteto narių su parink
tais pagalbininkais. Kiek vėliau, naudojant kitokią an
ketą, bus apklausinėti po 20 grupinių atstovų, pažįstan
čių savąsias etnines grupes ir joms savitas kultūrines 
bei socialines saviglobos sistemas. Visi anketos atsaky
mai, be abejo, bus anoniminiai. Abi anketos bus išvers
tos savon kalibon ir prijungtos prie visos studijos rinki
nio. ' '•

Šio straipsnio autorei jau teko dalyvauti keliuose 
projekto posėdžiuose. Studija atrodo rimta, naudinga ir 
prasminga mūsų pačių gyvenimui šiame krašte. Tikima- 

1 si, kad visi šiuo reikalu kontaktuojami lietuviai Washing- 
1 tono - Baltimorės rajone taip pat įvertins šią svarbą ir 
i skirs valandėlę laiko šio projekto įvykdymui.

Iš anksto už tai dėkojama ir prižadama, laikui atė
jus, spaudoje studijos duomenis išsamiai aprašyti.

Galina Sužiedėlienė

B0KU4E VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

KĄ VEIKIA 

INSTITUTAS? 

LITUANISTIKOS

Lituanistikos instituto pir
mininkas dr. Jurgis Gimbu
tas atsiuntė Prezidiumo pra-

Pasaulio lietuvių dienos 
Kanadaje

Pasaulio Lietuvių Bemd- į nystė, St. Šimkaus Vakarinė 
ruomenės pavedimu Kana-, daina ir dvi liaudies dainos

nr 4 n n Tame vra dos krašto valdyba>JAVi — Oi, toli toli ir Tu, mano 
nešimų nr. 4 (11),Jame yra. valdyba ir Šiau-i motinėle,
daug žinių apie instituto ir | Ameriko§ Jetuviy
jo atskirų narių veiklą. C a , Auklėjimo ir sporto §ą- Visi jaunimo chorai, no- 
paminėsime tai, kas butų Į rUQŠia pasauiio Lie- rintieji dalyvauti Penktojo-

J į tuvių Dienas, kurios įvyk:
bar turėtų registruotis Ka' 
na dos LB krašto valdyboje,

suvažiavimo darbai. Tai 192 j nadoje. 
psl. knyga, kurioj V. Trum-J
pa rašo apie Motiejų Valan. į šiuo reikalu š. m. gegužės 
čių, prof. J. Puzinas apie; 21 d. Toronte vyko organi- 
baltų prekybinius santykius{ zacinio komiteto posėdis 
su Romos imperijos provin- i parūdijamiesiems darbams 
cijomis pirmaisiais amžiais Į aptarti. Posėdyje dalyvavo: 
po Kristaus, J. Slavėnas a-! Kanados LB k. v. pirm. J. R. 
pie Lietuvą amerikiečių is-! Simanavičius, PLB valdy

bos vicepirm. R. Kasparas,
JAV LB kultūros tarybos 
pirm. J. Gaila, ŠALFASS 
centio valdybos pirm.

Juozas Gaila

įdomu ir Keleivio SKaityto-. ;uvįį Dienas> kurios įvyks -je Dainų Šventėje, jau da-
Jams' j ateinančiais metais, liepos

Jau išėjo PI 1975 metų, 1-2 dienomis, Toronte, Ka-
ir jiems bus atsiųstas jauni
mo dainų repertuaras Taip 
pat ir suaugusiųjų chorai, 
dar neužsiregistravę ar ne
gavę Peenktosios Dainų 
Šventės repertuaro, gali 
kreiptis i Kanados LB kraš
to valdybą:

torijos vadovėliuose ir kt.
Netrukus pasirodys kar

tu su LB leidžiama dr. T. 
Remeikio knyga "Dissent in 
Lithuania 1945-1975“.

Susitarta su dr. V. Maciū
nu ir A. Vaičiulaičiu per 2 
metus parašyti lietuvių lite
ratūros istoriją anglų kalba.

Iki 1978 m. sausio numa-

Berneckas, PLJiS pirm. 
Juozapavičiūtė ir organiza
cinio komiteto nariai —kle
bonas kun. P. Ažubalis, kun. 
J. Staškevičius, E. Čuplins- 
kas, P. Daubaras, S. Dargis, 

, muzikas S. Gailevičius, V. 
tyla parašyti knygą "Lietu- į Ignaitis. E. Kudabienė, dr. 
vių istorine drama“, kurios' Sungaila ir J. Vaičeliūnas. 
autoriai — J. Blekaitis, K.
Ostrauskas, R. Šilbajoris, V. Į Jau prieš porą metų, tar- 
Trumpa ir B. Vaškelis. į pininkaujant PLB valdybai, 

Lietuvių Fondui remiant I vy^° pasitarimai taip Ka- 
(davė $5,000), Ll istorikų jnados/J JĄV LB valdybų 
kolektyvas iki 1978 m. ląp-1 dlde^n1^, ^nginių, kM* 

kričiic mėn. įsipareigojo pa

J. R. Simanavičius, 175 
Parkside Drive, Toronto, 
Ontario M6R 2Y9, Canada. 

p.! Tel.: (416) 534-1274.
G.

Poezijos knygos

rašyti mokslinę Lietuvos is
toriją lietuvių kalba.

Duotas ilgas sąrašas, ko
kius veikalus parašė ir išlei. 
do arba dar rengiasi para
šyti, kokias skaitė paskai
tas, rengė parodas ir kt. at
skiri instituto nariai. Visa 
tai rodo, kad mūsų lituanis
tai yra gana daithštūs.

Iš šito žiniaraščio sužino-
*. . , . . ... .. .1x1-5 me, kad š. m. balandžio 29-ŠIUO metu yra baigiama ruočti issami anketa, kurią I 30 ’dienomi J!adiaone uni.
Imonr hno Q£>rnawe>u,<n oriibloncmoTimn / frtfl morn . , ry

versitete, Wis., buvo Tre
čioji baltų literatūros kon-

eeeeeoeoeooooooooooonooooooeeoooeeoeeoeeoeeeeoeeoecos

V. Alseikos sapaliojimai

Tiesa jau keliuose nume
riuose spausdina ištraukas 
iš Vytauto Alseikos spaudai 
paruoštos knygos "Trys de
šimtmečiai emigracijoje“.

Pagal jį visi mūsų veikėjai 
tebuvo ir dar yra užsienio 
žvalgybų tarnyboje, visi 
parsidavę markei ir dole
riui.

Vytauto laiškai Vroclavo 

miesto valdybai

Vroclavo (Breslau) vals
tybiniame archyve aptikti 
Vytauto, Jogailos ir Jogai
los įpėdinių laiškai, rašyti 
Vroclavo miesto valdybai.

1416 m. vasario 6 d. ra
šytame laisKe Didysis Lietu.

•kreipiasi į Vroclavo miesto 
valdybą, prašydamas gią- 
>žinti 14 markių, kurias kiy
žiuočiai atėmė iš 
Lutkaus.

Rudulio

Kitame laiške karalius 
Jc<gaila suteikia Vroclavo 
-pirkliams privilegijas pre
kiauti Lietuvos ir Lenkijos 
žemėse.

Vėl ordinų srautas

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasy3 
Santvaras. Kama $6.00.

Po Dievo antspaudais, 
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

. ~ _ x - ™ ™ Lietuvos karaliaus krikštas
ją Dąinų sventę u PLB seą- Schondocko poema, vertė 
mą Toronte, Kanadoje. A '30 psL kaina

1 rie iki šiol vykdavo Ameri
koje, ruošimą Kanadoje, 
talkininkaujant abiejų kraš
tų Lietuvių Bendruomenėm. 
Pagaliau pernai buvo galu
tinai nutarta ruošti -peni

Šventė įgavo dar platesnio 
pobūdžio ir buvo pavadinta 
Pasaulio Lietuvių Dienomis,'

$1.50.
Juodvarniai, pasaka-poė- 

ma, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

Iš dūminės lūšnelės, K. B.

kai ŠALFASS vadovybė po 
tiesioginių pasitarimų su 
PLB valdyba nutarė prisidė
ti prie LB renginių, suruoš- “'““"“''T , „ ,. ,. . • • ,’Krauciuno eiles, 124 psl., kaldama pasaulio lietuvių jau-j . ’ r

: na *į>±.ou.
Benedikto Rutkūno eilė-

nimo sporto žaidynes.
ierencija, kurioje 3 Ll na
riai (prof. Ciplijauskaitė,
Landsbergis ir Šilbajoris 
skaitė paskaitas.

Birželio 4-5 dienomis Goe-
tingene (V. Vokietijoje) į- -7 ?-------- ---Drisiminimai 269 ns, iIiusfc.
vyko 30-ji baltų istoriku pne finansinių reikalų. Tas pnsirmmmai, psl., mušt- 

ypač aktualu Sporto Sąjun- rnota, kaina kietais virse- 
gai, nes, norint sudaryti ga- "ais $4.00.
limyfoę į žaidynes atvykti 
lietuviams sportininkams iš

konferencija.
Birželio 10-13 dienomis 

Stockholme (Švedijoje) įvy
ko 4-ji baltiškųjų studijų 
konferencija. Jos rengėjų 
vicepirm. yra Ll narys J. 
Lingis, Stockholmo univer
siteto lektorius.

Liepos 31—rugipiūčio 6 d. 
Londone (Anglijoje) bus 
24-ji Euiopos lietuvių studi
jų savaitė.

Rugpiūčio 14-28 d. Cone
sus, N.Y. (prie Rochesterio) 
ivvks 4-sis lituanistinių stu
dijų seminaras jaunimui.

knygą "ŽirgeliaiOiganizacinio komiteto naščių 
posėdyje buvo aptarti įvai- žvengia 
rūs busimųjų Pasaulio Lie- Keleivy už $3.00. 
tuvių Dienų rengimo reika- Tau, sesute, Prano Lem- 
lai, bet ilgiausiai sustota J beri° gyvenimas, kūryba,

»•“? Ją galite gauti

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

įvairių pasaulio kraštų, tosįna $9.00.
šventės pajamų neužteks. 
Neužteks šventės pajamų 
nei tolimesnių vietovių cho. 
rų kelionių išlaidų paleng
vinimui. Todėl nutarta Pa-

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruohs, 
176 psl., kaina $5.00.

Vyno stebuklas, Nykos-
saulio Lietuvių Dienų reika. Niliūro naujausias eilėraš
lu oiganizuoti aukų vajų 
Kanadoje ir Amerikoje.

Prie LB apylinkių, talki
ninkaujant sporto klubams, 

Dauguma lektorių — Ll na- bus sudalyti finansų telki 
riai.

Kitais metais gegužės 11
14 dienomis Toronto univer
sitete numatytas 6-sis balti--, i nizacinio 
kūjų studijų suvažiavimas.
I I nariai M. Gimbutienė, R.
Misiūnas ir R. Šilbajoris va
dovaus sekcijoms.

Ll

čių rinkinys. Išleido Algi. 
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 76 psl., kietai 
įsišta. kaina $5.00.

Spinduliai ir šešėliai, —
. -x x • • • » Arėjo Vitkausko eilėraščiai,

mo komitetai, ir visos Ame- ,64 , kaina $1 n0
nkoje ir Kanadoje surink- |, inta drobį, VIadės 
tos aukos eis j bendrą orjra- Butkienės . fekonvtės eiIž. 

komiteto kas3‘{raščiai, 94 psl., kaina $3.50.

Jau kelinta diena Tiesa? Jaunimo centre.

Pasaulio LB seimui, Dainų 
Šventei ir Pasaulio Lietuvių 
Sportirtėms Žaidynėms pa
remti. JAV LB krašto val- 

narių 6-sis suvažiavi- j dyba jau yra davusi 2,500
mas ir 3-sios mokslo ir kū- dol. ir Kanados LB pasky. 
rybos svarstvbos (simnoziu. j rusi 1,500 dol. Dainų šven- 
mas) įvyks š. m. lapkričio. tės reikalams.
24-27 dienomis Chicagos

spausdina ilgus įvairiais or
dinais ir medaliais apdova
notųjų sąrašus.

Taigi Brežnevo "į sostą 
įžengimo proga“ nebuvo pa

jau 26 nariai pasižadėjo 
svarstybose skaityti paskai
tas.

Lituanistikos instituto pre
zidiumą sudaro: pirm. dr. 
Jurgis Gimbutas, vicepirm.

. (i< Kunigaikšti1- Vvtautosrežimo pataikūnams

skelbta jokia amnestija po-1 Simas Sužiedėlis, sekr. dr. 
litiniams kaliniams, o tiktai i Ina Lžgiriene, ižd. dr. Ko- 
gaUsiai išdalintos skurdeles i mas Misiūnas, n,ha - \ irn-«s

'il'iip

Iš šių pajamų yra išleis
tas ir daugeliui choių išsiun
tinėtas Penktosios Dainų 
šventės repertuaras, šiomis 
dienomis iš sjiaudos išėjo 
Jaunimo Dainų repertuaras, 
kuriame telpa septynios 
Br. Budriuno Grąžinkit 
laisvę, \ lite iio Musų die

Pavieniai žodžiai, Jonas
Mekas. 95 psl.. kaina $4.00.

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

Stepono Strazdo eilėrai.
čiai, 159 psl.. kaina $2.50.

’ Poilsis ant laiptų. Vytauto
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

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

Bukolikos-Georgikos. Pa-
blijaus Vergilijaus, vertė dr. 
Antanas Kukša, 427 psl., kai-

nos, J. Bertulio Vasara, J jna nnnksi viV si.50 kietais 
Gaidelio Daimiojanti įau-— $7 25
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ar tu skaitai

PITTSBURGR, PA.

Liūdnas minėjimas

Jau daugiau nei 40 metų
; kas savaitė Pennsyivanijos 
lietuviai be pertraukos klau*

: sosi Lietuvių radijo progra
mos, kuriai vadovauja Povi. 
las P. Dargis. Ta programa

i mums tuo brangi, kad, jos 
‘ klausydamiesi, esame gerai 
informuoti, kas dedasi lie
tuviškajame pasaulyje.

Nepalieka nė vieno svar-' 
besnio Įvykio, kuris nebūtų 
radijo programoje pa-minė-

i tas. Nepamirštamas ir liūd
nųjų 1941 m. birželio Įvy
kių minėjimas.

Šiemet ši liūdna sukaktis 
{■prisiminta birželio 5 d. Ta

— Maiki, 
Keleivi?

— Juokingas klausimas!* 
Juk tame laikraštyje 
spausdinami ir mudviejų 
pasikalbėjimai. Gėda būtų 
nežinoti, ką kiti bendradar
biai ten parašo!

— Vaike, Amerikoje nie
kas viso laikraščio neskaito. 
Zacirka skaito tik tų nevjor- 
kinio angelsko laikraščio 
puslapi, kur pirmiausia su
rašytos snapso kainos; ma
no gaspadinė tuoj ieško

— Vot, Maiki, ar tai ne 
gudrus suga’jvojimas? Tegul 

Į tik išvažiuoja iš Amerikos 
. visokie rubavotojai, gengs- 

yra Į įeriai ir moterų gvaltavoto-

Bitininko pastangos 
medonešiui artėjant

ims siūti naujus korius, ir 
dažniausiai titaninius.

Didysis medonešis artėja. 
Naujojoje Anglijoje jau 
prasidėjo. Jis supuola su lie- 
pų žydėjimu ir tęsiasi dvi 
tris savaites. Pramoniniai 
bitynai medonešiui nustaty
ti turi kontrolinį avilį, padė
tų ant svarstyklių. Kai tik 
avilio svoris kasdien prade
da žymiai kilti, reiškia jau 
medonešis. Mėgėjai stengia
si jį nustatyti iš akies: kai 
bitės, atlėkusios iš lauko, 
nusileidžia tiesiai nemanev- 
ruodamos, tai rodo, kad at
skrido su krūviu. Medonešio

i proga pasakytų savo kalbų našumas priklauso nuo gam
P. Dargis baigė, pareikšda
mas, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai niekada neužmirš 
jų tautai padalytos skriau
dos ir kovos, kol laimės tei
sė ir žmoniškumas ir vėl 
kelsis laisva, nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuvos res
publika.

J. Žil.

PUTNAM, CONN.

tos sųlygų, tinkamos augme
nijos, reikiamos drėgmės ir 
šilumos.

Vieni bitininkai mėgėjai 
prieš medonešį stengiasi iš
plėsti savo bitynų — daug 
spiečių, prisiauginti, kiti 
stengiasi išauginti gausių 
bičių šeimų, kad, atėjus me
donešiui, būtų daug darbi
ninkių bičių medui surinkti

Jr į avilį sunešti. Bet dviejų 
Lietuvių susiartinimo diena zuikių vienu šūviu nenušau.

si: spiečiai arba medus.
Ji kasmet ruošiama vie

nuolių sodyboje. Šiemet ta 
diena bus liepos 24 d.

jai, o ruskis tegul už juos 
mums gražina Sibiro sniegų 
kasančius, ar Lietuvos tur- 
moje ruskio utėles ir blakes i

Medonešiui artėjant; bi
tininkas turi pasiruošti bi
tėms padėti. Turi pasirūpin
ti aviliui atsarginių, maga- 
zininių dėžių ir korių- Ma- 
gazinines dėžes aš vartoju 
tik gilias, —.mažiau darbo.

; Medonešiui prasidėjus, 
i bitės, atlėkusios iš lauko su- 
j medaus krūviu, sunkiai tu- 
i pia ant prielakčio lentelės, 

rinio korio ir jos pradeda M0?’ krentį Įy«.P“Pos ir

dirbti, tada yra laikas apa dažniausiai dalis jų nupla-
tini dugną išimti. Tokiu bū- "ir“°->a P1'0 ant že™&'

du mažiausiomis pastango
mis ir bičių nesutrukdžius 
padaroma vietos bitėm dar
buotis.

Jei pavėlintai uždedamas 
magazinas, bitės siuva ko
rius, kur tiik randa tuščios 
vietelės, tokiu būdu užblo
kuoja visus takus, avilyje 
darosi tvanku. Bitės, netu
rėdamas kų dirbti, susikibu
sios ore tūno, pasidaro tin
ginės, bet labai retai kada 
besispiečia. Bitininkui tai 

.nuostolis.

Kartais bitininkas neturi 
nei atsarginės magazino dė
žės, nei tuščių korių. Tada, 
kad bitės neužblokuotų ke
lių ir takų, kad nepasidary
tų apsnūdusios, reikia iš vir. 
šutinio avilio dėžės išimti 
iužakuotus su medumi ko
rius. Medų reikia tuojau iš
sunkti ir vakare korius grą
žinti i avilį. Kitaip tuščiose 
rėmų vietose bitės prie lubų į daros salėje.

Tada jos sunkiai vargsta, 
kol vėl pakyla. Bitininkas, 
mylėdamas savo biteles ir 
vertindamas jų (pastangas, 
turi padiddnti jų aerodromų 
(priefekčio lentelę).

K. Šimėnas

BROCKTON, MASS.

Balfo susirinkimas

Balfo 72 skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas Įvy
ko gegužės 25 d. Padaryta 
praėjusių metų veiklos ap
žvalga ir išrinkta nauja val
dyba, kuri taip. pasiskirstė 
•pareigomis: pirmininkas Jo
nas Štuopis, vicepirmininkai

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

KURSAI v

Lietuvių Tautinių šokių 
Instituto organizuojami tau. 
tinių šokių kuisai vyks rug
piūčio 21-28 dienomis Dai
navoje, 15100 Austin Rd., 
Manchester, Mic-h. 48158.

Esant dideliam tautinių 
šokių mokytojų tiūkumui, 
Į kursus kviečiami jaunuor 
liai, ne jaunesni kaip 17 m. 
amžiaus. Verta pasinaudoti 
šia proga.

Kursų mokestis savaitei 
vienam asmeniui 70 dol., ki
tiems suaugusiems tos pa
čios šeimos nariams — po 35 
Jok, o vaikams iki 12 metų 
— 20 dol. Užsimokama at
vykus i kursus. Registruotis 
iki liepos 15 d. adresu:

Jadvyga Matulaitienė
188 Logon St., Brooklyn, 
N. Y. 11208. Tel. (212)— 
235-6453.

— Juozas Dabrėga ir Anta-į Dail. Antanas Tamošaitis 
nas Jurkštas, iždininkė — i rugpiūčio 27 d. skaitys pa- 
Ona Eikinienė, sekretorė •
Antanina Sužiedėliene.

Tradicinę metinę Balfo 
vakarienę jvaddyba nutarė 
rengti š. m. spalio 29 d. San-

skaitą tautinių šokių moky
tojų kursuose, tema „Lietu
vių tautiniai drabužiai“.

KNYGŲ MĖGĖJAI

Australietis Antanas Kal
nius Keleivio Įstaigoje už
sakė knygų net už 84 dole
rius ir pridėjo 16 dol. dova
nų Keleiviui.

B. Šilas iš Elizabetho, N. 
J., užprenumeravo metams 
Keleivi J. Paszkevvi'tschiui 
Vakara Vokietijoje ir užsa
kė knygų už 36 dol.

ŠAULIŲ STOVYKLA

Lietuvių Šaulių s-gos cent

ro valdyba nuo liepos2 d. 
Naujųjų laikų Lietuvos! iki4 d. Union Pier, Mich., 

istorija, I tomas, parašė Į Gintaro vasarvietėje ruošia 
Pranas Čepėnas, kieti virše- kultūrinio savaitgalio sto

j mouooeu&^o^^eoeeooeeeeoo

| Ką tik gavomeDienos programų sudaro 
pamaldos, pietūs, laimėji
mai, Neringos mergaičių

Snči^/M^r g^lė^e!£t;v^.Pa^dym^ 

išmainyti ir patį Bimbą, ku- jn^ daihnink^ Paroda. JGenaūsi koriai yra šviesūs:
ris taip ruski giria. Juk jis? či galima isigvti' 'kori?itik
ten galėtų gauti daug gėrės- k plokšteliu gintaro ;bėdos’ . Jnose medus esti
ne slūžfoa negu čia turi * Tu1- - • i- •• * t ' prastesnis. Juodus korius,nę negu tun. dlrb NonnUejl galės

nusipniti rugines duonos,į^; j. ]autj- u du. 
seseby bičių medaus. |šu pripflu . juOs A.araus van.

į dens, leidžiu koletų valandų
_ 'pamirkti. Po to vandeni iš-

i LEIDYKLOS VADOVYBE krečiu ir išdžiovinu. Korys
v o . .. . . A .. tampa šviesesnis. Neturint

Birželio 3 d. išrinktoji 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos direktorių taryba pir
mininku perrinko prof. dr.

Juk visi raski o val džios 
Lietuvoje čionykščiai gar
bintojai galėtų prašyti ten

tik sveikatos patarimų ir j Maskvos mielaširdystės, kad 
trukžolių receptų nuo pilvo
skaudėjimo; kaimynas gra- 
borius skaito nabašninkų 
sąrašą, o visi vaikėzai tiktai 
navynas apie beisbolų. Tai 
ar tu skaitei Kelevyje tokie 
Valiulaicio pasiūlymų rus- 
kiui?

— O, tai, tur būt, apie 
kalinių pasikeitimų?

— Vot, apie tai ir eina 
šnekta! O kas ten apie tuos 
turmininkus yra pasakyta?

— Jis rašo, kad sovietai
ar vietiniai komunistai visus 
šio krašto vagis, plėšikus ir 
kitokius kriminalistus vadi
na politiniais kaliniais, nes

NAUJA BIBLIOTEKOS
juos išliuosuotų iš piniguo 
čių nepalies ir priimtų tenai Į 
ruskio eebatų švaksuoti ir 
neleistų čia juos visokiems 
darbininkų kraujų gerian
čioms dielėms mūčvti. . . „ . , .

... . .. ' minmiku perrinko prot. dr. Labai svarbu tinkamu lai-
— ^mko isto sumanymo joną puziną, nariai — dr. ku korius į avilį įdėti. Jeigu 

nebus,_ teve Pumiausia, so- Kęstutis Girnius, Saulius per anksti Įdėsi — negerai, 
vietine valdžia tokių is čia į Girniug Jonag Karvelis ir J. R į _ dar K ’
nepriima nes reikia, kad ! Vincas Lukas ---------
jie čia rėkautų ir keiktų de
mokratinę santvarka. Tai Valdybos pirmininku per

rinktas kun. Algimantas

pasiūtų korių, Į rėmus rei 
kia dėti vaškines plokšteles.

daug naudingiau komunis-

čiau. Bitininkų mėgėjų rū 
pinimasis bitėmis yra lais 
valaikio sunaudojimas, kaip

riai, 543 psl., kaina $15.00.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės ■ Slavėnienės 
atsiminimai, 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

Miguel Manara, 6 pa
veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vir- 
kau, 94 psl., kaina $4.00.

Sauja skatikų, premijuo
tas romanas, parašė Kazys 
Almenas ,249 psl., kaina S 
5.00.

vykią.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

tinę! propagandai. Antra, in Kezys, vicepirm. dail. Pet- 
Amerikos keikūnai ras Aleksa, sekr. Saulius

nenori Į palaimintąja Sovie
tų Sąjungų važiuoti, nes ge
rai žino, kad ten kalėjimuo-į Dundzila 
se steiko neduoda. Net ir*

kapitalistinė santvarka to-’negrai, kuriuos rusiškieji' leidyklos nariais yra tie 
kiais juos padarė. Taigi, rei-i komunistai taip gina ir A--k“nę Im°ka vienkartinį mo'

Girnius, ižd. dr. 
Girnius ir narys

Kęstutis
Antanas

malonus suortas ar noilsis i Bast5no maištas, parašė 
P./,^ J Bronys Raila, kieti viršeliai, Į 

, 495 ,psl., kieti viršeliai, kai- 
' na $10.

1977 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEUUYORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VI ENOS SAVAITĖS:

Tad tinKamu laiku uždėti 
magazininius korius galima DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Rugsėjo 18—'$838.00

ketų šiuos kalinius iškeisti 
Į Sovietų Sąjungoje kalėji
muose sėdinčius disidentus. 
Iš Amerikos kalėjimų reikė
tų paleisti visus galvažu
džius ir pasiūlyti jiems, kaip 
nuo kapitalistinio režimo 
nukentėjusiems, išvažiuoti Į 
sovietinę Rusija, o iš ten at
siimti darbo stovyklose ar 
psichiatrinėse ligoninėse 
kalinamus lietuvius.

merika dėl jų skriaudų taip j kc5ti $100. 
piktai kritikuoja, i Maskvą! 
nenori važiuoti net ir studi-t 
juoti, nes ten jokia tarybinė1 
mergelė neina su jais nei- 
šokti, nei pasivaikščioti, o Į
dar Įžeidžiančiai vadina ir i C.evelande Įvykęs Pasaulio 
beždžionėmis. : Sėtuvių gydytojų sąjungos

— Tai znočijasi, kad ir iš j si važiavimas išrinko šito- 
Valiulaičio geros misliesjk'os sudėties valdybų: pir

mininkas Antanas Pacevi- 
čius, vicepirm. Edvardas

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

VADOVYBE

Gegužės 28-29 dienomis

ir pražiopsbti...

Aš patariu daryti taip, 
kaip patsai dariau ir dabar 
darau, kad būtų mažiau rū
pesčio ir netektų pavėluoti.

Nors ir kiek avilyje yra 
vietos, aš avilio magazininę 

j dėžę su tuščiais koriais de
du ant lubų, kur turi būti 
ventiliacijos skylutė. Ant 
šios magazininės dėžės už
dedu kitas lubas (jų venti

Gatvės berniuko nuotykiai,
parašė R. Spalis, antroji lai. J 
da, 527 psl. Kieti viršeliai,,
kaina $500. 'i

>
13-ji laida, pasakojimų 

pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto, 254 psl., 

j kaina $4.00.

Lietuvos Katalikų Bažny-

Birželio
Liepos
Liepos

15 —$1158.00 
13 — $1195.00 
27— $1195.00

Rugpiūčio 10 — $1195.00 
Rugsėjo 7—$1158.00 
Gruodžio 21 — $ 999.00

liacijos skylutę geriau už- čios Kronika, III tomas, 424

nieko gero neišeis? 
— Nieko, tėve.

Puodžiūnas, sekr. 
Barkauskas.

Antanas

dengti, kad neprilistų kan
džių). Kai bitėms avilyje 
pasidaro ank-taka, jos per

psl., pogrindžio leidinys 
Jame yra kronikų nr. 16-22.1 
Kaina mink'tais viršeliais

CHICAGOJE „KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI „PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)
~ ir~i n~i i~~Li—   i ~i~ ~i ii n -i ii~urr~»- i~rr i—t

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai joms patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška
įstaiga
GULF ASSOC. REAL ESTATE 

6705 Gulf Blvd.
St Petersburg Beach, Florida 33707 
Tel. (813) 367-1791 
Po darbo valandų — (813) 360-0744

; Jie visi yra kanadiečiai, 
i Iki šiol sąjungai vadovavo

irnerikiečiai.

ventiliacijos skylutę lenda' $4, kietais — $6.
i, Uūkas Debcy, ir properfo., ro-
laiko reikia patikrinti, ar Į manaSf paraše Petras Mel- 
daug bičių ten prisirinko. nikas> 292 psl., aplankas

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS—
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

PRICES ARE NEW, based on double occupancy and are sub
ject to changes and/or Government approval.

Jeigu jų yra tanku ant vidų-

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. J4B 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū- 1 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IR. 69659. JIB 
Atstovybė, 2498 Daogall Rd., Windsor, 12, Ont., Canada. 
JIB skyrius: 7 Stnttgart 50, Duisburgeratr. 7-19, W. 
Germany. VnfaitMaa: J A J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
50th Avė. & 14thSt., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Mihraukee Avm, 1147 N. Ashland Ava, Chicago 
h* kitur.

dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei- 
į; mas, parašė dr. V. Daugir

daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius Įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai 
na $15.00.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
iškvietimo dokumentus.

sutvarkome

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 va L vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley RtL, Shrevvsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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SOVIETAI IR UŽ TAI 
BAUDŽIA

Solženicinas pranešė žur
nalistams, kad Sovietų Są
jungoje skulptorius Petras 
Ribanas nubaustas kalėti už 
tai, kad sukūrė skulptūrą, 
skirtą JAV 200 metų sukak, 
čiai.

Ribanas yra ukrainietis, 
jau 16 metų išbuvęs kalėji
me ”už ukrainiečių nacSi- 
nalizmo skelbimą”. Pasku
tiniuoju metu jis dirbo su- 
venirų fabrike ir ten laisvu 
laiku sukūre minėtą skultū- 
rą.

ŠIRSTA DEL ŽMOGAUS

TEISIU PRIMINIMO

ROMANAIbai, 132 psl. Čia yra Vinco,
Trumpos, Jono Puzino, Juo-, 
zo Jakšto, Jonio Dainausko,: •
Juliaus Slavėno ir kt. skai-i r Likimo audrose, Vlado., 
tytos įdomios paskaitos. • Vailionio romanas iš parti-j 
Knygą galima įsigyti šiuo Į ^-anŲ gyvenimo, 344 psl., 
adresu: 1 Kaina $7.00.

LABAI JDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Skaitykite 
šias knygas

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė. 
384 psl., kaina $8.00.

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
R.mas Černius, 75 psl., kai
na $2.50.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida. 399 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

Nykštukų mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknienės piešiniais, 60 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

Dainos ir giesmės broliam 
lietuviam. — Tai vilniečio 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kulbokienės 
pastangomis. Įgravi ravimo 
darbą atliko Jonas Zdanius 
Kaina $6.00.

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, Ant. Gintneris, 638 

(psl., kaina $5.00.
Paguoda, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda. Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k'‘ų dalykų, čia telp3 
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštai- 
viršeliais $5, kietais $5.50

Kokius dievus žmonės gar
bino senovėje, St. Michelso- 
nas, 271 psl., kaina $4.00.

Tos pačios motinos sūnūs,
3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4.00.

Religijos filosofija, para
šė dr. Antanas Maceina, 335 
psl., kaina $6.00.

Didieji dabarties klausi* 
mai, parašė Antanas Macei
na, 325 psl., kaina $6.00.

NORI SUSIPAŽINTI

Noriu susipažinti su mergina I PROGRAMA

1 ar moterimi nuo 55 iki 70 metu( Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:90 vai. 
popiet.

amžiaus. Ite vaikų. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai. Įdėkite 
savo nuotrauką.

Adresas: G. Hill. 50S North 
Normandie Avė., Los Angeles 

‘ Cal. 90001.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^zsl., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio. 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
> to Eiehmo, 592 puslapiai,

Kaina ............................... $2.00
Rudenys ir pavasariai,} Balys Sruoga mūsų atsi- 

I dalis, parašė Albinas Ba- j minimuose, spaudai paruo. 
ranauskas, 350 psl., kaina j šė dr. Vanda Sruogienė, 600

Institute of Lithuanian ’ Amazonės džiunglėse, ro-
Studies, Ine., 2422 W. Mar- 
ųuette Park, Ohieago, III. 
60629.

JA V turi savo

šventąjį •
Popiežius Paulius VI buv. 

vyskupą Neumaną paskelbė 
šventuoju. Jis gimęs 1811 
m. Čekoslovakijoje. Į JAV 
atvyko būdamas 25 m. Mirė 
1860 m.

manas, parašė Jose Eustasio 
Rive.a, vertė P. Gaučys, 355 
psl., ..aina $6.00.

4'
iai,T

— $6.00.

Rudenys ir pavasariai, I
dalis., rtmanas, parašė Al
binas Baranauskas, 347 psl, 
kaina $6.00.

psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januskio atsimi-

i nimai iš Antrojo pasaulinio 
i karo laikų Europoje, 127

| DKAUuiMO AGEN ITRA

Sovietų valdovams labai i 
nepatinka prez. Carterio! 
keliamas reikalavimas — i VARPAS
gerbti pagrindines žmogaus 
teises. Pravda aiškina, kad 
toks triukšmas dėl žmogaus 
teisiu keliamas tik todėl, 
kad tuo pretekstu norima 
tik didinti ginklavimosi var
žybas, stiprinti JAV karinę Mečys Mackevičius, Romu- §5 
galybę. aidas Spalis, Aleksandras į

Solženicinas ir kiti. Būtinai Į 
įsigykite tą numerį. Kaina 
tik $3.50. Galite gauti Kelei
vyje-

Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
Jame rašo Juozas Audėnas,; 
Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka-' 
zys Karvelis, dr. Bronius 
Kazlas, Antanas Kučys,

Prez. Carteris į tai atsilie
pė, griežtai pareikšdamas, 
kad ”mūsų susidomėjimas 
žmogaus teisėmis nėra pa
remtas jokiu pašaliniu mo
tyvu ir mūsų tos srities poli
tika nebus pakkeista. JAV 
karinis galingumas neturi 
jokių ryšių su žmogaus tei
sėmis, nes tai visiškai atski- 
ra problema“.

Prezidentas sako, kad i 
JAV pasiryžimas ginti žmo
gau steises vra "nepatogus 
tiek Sovietų Sąjungai, tiek 
ir kitoms totalitarinės san
tvarkos lalims“.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Naujųjų laikų Lietuvos is

torija, I tomas, parašė Pra
nas Čepėnas, įrišta, 543 psl., 
kaina 815.000. Išleido Dr. 
Kazio Griniaus Fondas

Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų žo

Namas geroj gatvėj, r O-,
manas, parašė .Jurgis Jan-1 Psk J.2-??;

i TRYS IR VIENA, Janinos 
' Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę; Balį Sruogą, Jurgį 
Savickį ir Juozą Švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Pėdos mirties zonoje 
Sibiro katorgininkės ir so.

kus, kaina $4.00.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazvtė-Bin- J . . . , ,
dokienė. 241 psl.. kaina _ j vietmių kalėjimų kankinės 

Elenos Juciūtės atsiminimai, 
544 psl. Kaina $10.

Prisiminimų fragmentas, 
Kazys Musteikis, 126 psl., 
kaina $2.50.

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 200 
psl., kaina minkštais virše
liais $4, kietais — $5.

Išeivio daiia, Juozo Kapa.

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tipinis, 
kaina $5.00.

Birutė Kemėžaitė, 
D1EV! AŠ IŠEINU...,
psl., kaina $4.50.

SU-
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dynas, V. Baravykas. nauj; j Aloyzas Baronas, 206 psl.,1 t J . , V T • 1 • a > ’ .-klaida, apie 3),C0C žodžių 
590 ps‘.; kaina $£.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir ŠlapoberskS, api. 
27.000 žodžių 511 psl., kai 
na $8.00.

į SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI

Keleivyje galima gauti 
Jono Valaičio parašytą apy- 

O-! saką
Urbelis, 1649 No. Broad-f JAUNAMARTĖ. 
way, Melrose Park, III. 601:
60). Ji gaunama ir Keleivy.! Turinyje: Suvalkijos kai

mas, ūkininko sodyba, jo 
buitis su vestuvinėmis apei-Lituanistikos instituto 

1975 metu suvažiavimo dar-

IEŠKO GYVENIMO DRAUGOį

Ieškau gyvenimo draugo, naš
lio, 55-70 metų amžiaus. Atsa
kysiu tik į rimtus laiškus. Pri
dėti trumpą gyvenimo aprašy
mą. Laiškus siųsti Keleivio ad
ministracijai. pažymint ant vo
ko: "Onutei“.

(20)

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
S 98 Broadway $

S©. Boston, Mass. 02127 |
Tel AN 8-1761 f

į

**

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo' 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes- 

tameiftb forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.Abraomas ir sūnus, pre

mijuotas romanas, parašė į činsko 1950-1973 m. atsimi 
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 

na 812.00
Lietuvos keliu, inž. Petras 

Lelis, 264 psl., kaina $6.00.
Atsiminimai apie Juozą 

! Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė, 
88 psl., kaina $1.00.

Vienas mažas gyvenimas, 
Henrikas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, doknmen.

; tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
Įrišta, kaina $15.00.

An Immigrants Story, 
by Arėjas Vitkauskas, 192 
psl., kaina $3.75.

te <?- :te-^te? -i?•’šfšš'š? '.y 7? <•''y
kaina $4.o0,

Anatoliju* Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

i Sunkiausiu keliu, romą
į nas, parašė Jurgis Gliaudo, 
j 251 psl., kieti viršeliai, kai 
! laida, parašė J. Gliaudą, 406 

na $5.00.

Kiauros rieškučios, romą
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

VELTUI
ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)

naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 
• Mokėti pagal susitarimą

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

Tel. 436-1204

.oooooooooooooooooooooooooooooooooeooeoooeoc teooi j

fBALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

Tet 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

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

A V Ali RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuoriauKų ir atvirai pasisakė fe, 
apie visus mūsų visuomeniniu-- bei kultūrinius klausimus tei

5 Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia te
6 me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem? te 

svarbia problema. 5^;
te'

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška* mūsų iš 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’c. vk fe 

g suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą fe 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.09.

STEPONO KAIRIO ATS1 
MINIMŲ PIRMASIS TO 
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—” TAU. 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

s

Adresas:
7722 George Street. LaSalle. P.Q. HSP

B 

te

IC4, CANADA
______________ i
te. ilh J.’. /L /J. JJi tL. j

SLA
1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos * 

ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje

rugsėjo 18-26 d. — $858, spalio 9-17 d. — $826.

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 

rican ar kiūais 1ATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus
Baltic Tours
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190 

arba
1-800—223-7420

(Prašyti ”Pat“)
Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau ut,p SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratercalinė organizacija — 

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašr.'pą. kun yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško p»lno, o teikis 
patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse ntHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraade tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $1C.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdreudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama. * ♦' * z--.*-

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 ( metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
5 kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau paaiškins a pta 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthaasian AfHanre ef America
$07 Weet 30tb Street, New York, N.Y. 10O«l
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Daliu* Vasys gavo
i

bakalaurą

Dalius Vasys šiais metais; 
birželio 16 d. baigė Harvar
do universitetą, gaudamas;
bakalauro laipsni 
cum Įaudė.

magna

Jis priimtas i kelis univer
sitetus, jų tarpe i Hanardą 
•tęsti istorijos mokslų.

ŠĮ rudeni pradės studijuo
ti teisę.

Į
Šia proga savo bendra

darbį ir malonią jo gyveni
mo palydovę ir mes nuošir
džiausiai sveikiname.

Keleivis

"MERGAITĖ IŠ GETO“

Paskubėkite įsigyti šitą R. 
Spalio romaną, nes jo netru 
kus nebebus.

Kaina $3.00.

Ramovėnai dėkoja

Valdybos prašomas, dail. j 
Vytautas Dilba parengė ad-Į 
resą, kuris buvo iškilmingai; 
Įteiktas Kaziui Šimėnui, mi-į 
nint jo vedybinio gyvenine1 
auksini jubiliejų, atsisaky
damas paimti už darbą bent 
minimalini honorarą.

Už jautrų lietuviškų rei
kalų supratimą dailininkui 
Vytautui Dilbai Bostono ra- 
movėnu vardu reiškiame šir.c
dingiausią padėką.

Ramovės valdyba

Išskirtinis koncertas

Š. m. birželio 18 d. Kultū
ros klubo surengtasis baro

kinės muzikos koncertas 
praėjo sėkmingai, nors ir

nesutraukė daug publikos.
Plačiau — kitą kartą.

ŠIMĖNŲ AUKSINIS

Puošniose Bostono Centeri 
for Education patalpose j 
dukterys Ina, Vida ir Rena-j 
ta su savo šeimomis suren
gė savo tėveliams Alysai ir 
majorui Kaziui Šimėnams 
iškilmingą puotą jų vedybi
nio gyvenimo auksinei su
kakčiai paminėti. Sukaktu

vininkų pagerbti susirinko 
iš Bostono, Noivvoodo ir to
limesnių vietų apie 80 šei
mos bičiulių, giminių ir pa
žįstamų bei organizacijų at
stovų, nes jubiliatas K. Ši

mėnas yra ilgametis ir uolus 
jų veikėjas. Po susipažini
mo kokteilio ir iškilmingos 
vakarienės inž. Eugenijus' 
Manomaitis apibūdino K. 
Šimėno gyvenimo kelią Lie
tuvos kariuomenėje ir trem
tyje.

K. Šimėnas gimęs 1898 
m. sausio 1 d. Juodupės vai., 
Rokiškio apskr., mokėsi Ro. 
kiškio ir Kauno gimnazijo
se, 1924 m. baigė karo mo
kyklą, tarnavo Įvairiuose 
artilerijos daliniuose, prieš 
pasitraukdamas iš kariuo-

JUBILIEJUS

menės buvo artilerijos pus
karininkių mokyklos vadas.

Karo viesulo atblokštas 
Į JAV, K. Šimėnas pavyz
dingai rūpinosi ne tik savo 
šeima, bet tuoj pasireiškė ir 
visuomeninėje veikloje. Jis 
ir šiandien tebėra aktyvus 
ramovėnuose, Balfe, skau
tuose, L. Bendruomenėje. 
Nėra tokio kultūrinio pobū
vio, kur nebūtų ir Šimėnų.

Paminėtina, kad K. Šimė
nas, dar kariuomenėje tar
naudamas, domėjosi biti
ninkyste ir stengėsi, kad ją 
pamėgtų ir jo kareiviai. Ir

šiandien jo sodyboje skrai
do pulkai bitelių. Jų suneš
tu medumi sukaktuvininkai 
mielai dalinasi su savo bi
čiuliais.

Jo žmona Alysa, birutie- 
tė, mokanti dar ir gerai lat
vių kalbą, visada buvo savo 
vyro nuoširdi rėmėja ir pa
vyzdinga jo gyvenimo drau
gė ir šeimos geroji dvasia.

Sukaktuvininkus žodžiu

sveikino Šv. Petro lietuvių 
į parapijos klebonas kun. A.
I Baltrušūnas, LB vardu —A. 
Matjoūika, Balfo — A. And. 
riulionis ir raštu M. Rudie
nė iš Chicagos, Bostono ra- 

' movėnų — J. Vizbaras, Į- 
teikdamas ilgamečiui sky-

i riaus valdybos nariui daili
ninko Vytauto Dilbos me- 

, niškai paruoštą adresą, šau- 
i lių i inktinės vardu sveikino 
! pirm. J. Stašaitis, bičiulių—
' inž. Vyt. Izbickas ir šeimos 
vardu — duktė Ina.

Siveikinimus raštu perskai
tė programos vedėjas inž. E. 

i Manomaitis. Jų buvo iš toli
mų vietovių ir nuo giminių 
iš okup. Lietuvos.

Visi šeimos nariai tėvui 
, K. Šimėnui Įteikė meniškai 
, išdrožtą lazdą — krivulę.

Gražiu žodžiu visiems pa
dėkojo jubiliatas, pasižadė- 

, damas ir toliau dirbti Lietu- 
, vos labui.
I
• Vėliau svečiams buvo pa- 
į rodyta dūkių paruošta Ši- 
i menų šeimos gyvenimo 
i skaidrių pynė, vaizduojanti

Įvykius nepriklasomoje Lie
tuvoje ir išeivijoje.

J. V. Sūduva*

KALENDORIUS

Liepos 24 d. Lietuvių die
na Putnumo seselių sodybo
je.

Rugpiūčio 14 d. Minkų 
vadovaujamo radijo metinė 
gegužinė Romuvos parke 
Brocktone.

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 
S. Bostono Liet. Piliečių dr. 
salėje LB rengiamoje Tau
tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

Bostoniškio J. Jašinsko 
parašyta knyga —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR 
REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

BOOsoccrKr' _ s - ,7^.

PARDUODAMI NAMAI

Brocktone parduodami dveji 
nauji namai arti lietuvių bažny
čios. Skambinti tel. 584-2029.

JUK NETURITE?

Anglų novelės, 23 autorių, 
sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Žemaitės rastai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

j Nulaužta šaka, 3 vaizdelių 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 

' psl., kaina $2.00.

! Ošiančios pušys, Halinos
: Didžiulytės - Mošinskienės 
j 17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

Dialogas su lietuviais. 
Akimirkų kronikos antra 
knvga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

tOSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8*2868

Senas parvirsta ir negir
ta*.

/ra vienintelė oficiali ištai
ga Worcescery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
terio y Lietuvą ir kita* Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai- |
kaina lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai oueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti j v airis u- 
siu importuotų ir vietinės j 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, į 
labai žemomis kainomis.

Vedeja B. Sviklient

Elood Sųuare
Hardware Co.

Sa-nai&kas N. J. ALEKNA 
east rro.ad-vat

U»UT» BOSTON. MASS. 
"ELE? OMAS AN 8-414S 

Bsnj&mLj Mcore Dažai 
?-op)eroR Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna** 

Reik/neny* piarcharianoa 
v tanki* 4><ktal

Telefonas: AN 8-2806

iDr. Jos. J. Donovan

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja —

Aldona Adomonienė

P- J. Pašakarnio
IPfi DINIS 

OPTOMETRISTAJ?
į Valandos:
įnuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 
« Trečiadieniais neoriimama

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

■•eMoeoooeaoooooeoeooooooeoooooseoseeeoeoBooooeooooa;

B The Apothecary j
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavu* vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Boseugard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
TUefomu. AN 8-COM

Nūs I vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir seks.

M & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

O Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

PETER MAKSVYTIS
Carpeatar & BužMsr

«9 Church Street 
B. Miltoa,

Atlieku visos petatermo, įsmoe 
to ir proiekts’imo darbus ii tan
ko ir Vidoje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JUsų reika* 
tavim*. Saukite visados Ari • va
landų »•**—».

Telefonas 698-8675

ee«eeeeeee»ee«»es» aeesee veeeseeee*
TEL. AN 8-2124

[>r. Amelia E. Rodd
(BUDOKIUTB) 

OPTOM ETR1 STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

44r, BRCADWAY 
SOlrtH BOSTON. MASS*

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

I 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
►
*************e*e»***e*e#eeeeee»e«

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for* 
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom? 
Kaina $7.00.

268-4662
KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

i 86. Paštu nesiunčiame.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius Įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

DĖMESIO!

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos užkandinė 

dėl darbininkų atostogų bus uždaryta nuo birželio 27 d. 

iki rugsėjo 9 d.
Valdyba

THE APOTHECARY 

W. BROADVVAY. SO. BOSTON, TEL. 268-6020

visas personalas yra įsipareigojęs palaikyti farmacijos pramonės 

aukščiausią etikos laipsnį. Jūsų receptų atlikimą pieš laikome 

svarbiausiu mūsų verslo dalyku, nors mes taip pat turime pilną 

Hallmark sveikinimų kortelių rinkinį ir daugybę dovaninių daik

tų. Valandos: pirmadieniais - šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADDO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

ln,>f[rrrrr—

■ > ; > 
■!

i:

South Boston 
Savings Bank

AIMVS THE LEADEE

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon y

E. KARDEiJENĖS DAINŲ C""“'------------------------- j
JRAYMOND E. PELECKAS

PLOKŠTELĖ Į
Į

Keleivio administracijoje j 
galima gauti Lietuvos
ro* solistė* Elzbietos-------- . ■

j sų rusių dailydes darbus. J 
lienės įdainuotų dainų ir ari- t |kainojimas veltui Turi leidi t

J mą ir draudimą, šauktis va-jjų plokštelę. Kaina $6.00. į 
Paštu nesiunčiame, J

{ karais tel. 364-4610.

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 gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tbrime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save | svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
klasita. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1S BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuio- 
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

i




