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JAV SPAUDOS INFORMACIJOSE

Jugoslavijos vado apsilankymo proga Brežnevas savo 

kalbose kreipęs mintis į komunistinio sąjūdžio vienybę, į 

kritikavęs prez. Carterio politiką, o Tito — pabrėžęs Eu- į 

ropos komunistų partijų nepriklausomumo reikalą ir sve

timųjų nesikišimo principą.

Įdomu, kad čia Tito iškė- { 
ięs buvusio komunistų parti. į 
jų kongreso Rytų Berlyne 
reikšmę, kur buvo pripažin-' 
ta Europos komunistų par-Į 
tijų savarankiškos linijos ■ 
teisė, ir kritikavo pašalie-: 
čių kišimąsi i nepriklauso
mų valstybių santvarkas 
Afrikoje ir kitur, nevadin-! 
damas tų "pašalieečių“ nei 
buržuaziniais imperialistais,; 
nei kitokiais vakariečiams 
taikomais 'keiksmažodžiais, 
tuo būdu tą savo pastabą 
lygiai taikindamas ir sovie
tams.Jugoslavijos prez. Josif Tito

Pi aeitą sav aite Jugoslavi. Brežnevas šia proga bene 
jo> piezidemas Tito lankėsi, pį1TOą kaitą pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungoje, kur pa- jjs vertinąs įprez. Carterio 

ir ' ” ’

JAV Senatorius Bob Dole (R.-Kansas) priima Ch’cagos Lietuvių Moterų klubo pastangomis su
rinktus 20,000 parašų, prašant JAV vyriausybės dėti pastangas Nijolės Sadūnaitės išlaisvinimui 
iš sovietu kalėjimo ir tremties. Nuotraukoje iš k. j d.: dr. Jonas Genys, ALT-os atstovas Washing- 
tone„ Stasė Semėnienė, peticijų komiteto narė, Leontina Dargienė, klubo vicepirm. ir Marija 
Krauchūnienė — sekretorė. Peticijos taip pat įteiktos Baltiesiems Rūmams, bei medžiaga, liečianti

AR JAV PIRKS PEK1NG0 MEILĘ 

UŽ TAIVANO LAISVĘ?

JAV valst. sekretorius Cyrus Vance Pekinge jau de

rasi dėl kainos už diplomatinių santykių atnaujinimą. Ki. 

nija primygtinai reikalauja Taivano. Amerikoje jau kyla 

balsų, kad jj reikėtų "nurašyti“ komunistų naudai.

teeioimuose ii pokalbiuose pastangas pagerinti JAV ir N. Sadūnaitės tragediją, Valst. dep. Žmogaus teisių ir laisvių įstaigai. 
SU Brežnevu buvo pasisaky-; Sovietų Sąjungos santykius 
ra koiiiunistinių sąjūdžių h-:jr kacj So(vietų S-ga iš savo, 
tai p tautinės politikos klau- ( pusės taip pat imsis praktiš-'
simais. Po Tito apsilankymo' kų žygių tarp šių abiejų OįĮagei iskelittVO 

OlkutSKe ii, prieš kvyks- į krašfu neKUsinratimamą su. CrdVCS. . . kraštų nesusipratimams šutant į Siaurės korėją ir Ri-1 šveInįntp De£ kokie tie jo 
ją, i gesnio poilsio pne j žygiai būsią, nieko nebuvo

b \a ° ^Zel° ls, e.lsta.s į prasitarta. Bet patys žodžiai bendras komunikatas, kurį, įau sukėlė ,kaiPkuįų ameri.
/J1 ,metu Pasa~! kiečių nepagrista džiaugs-
Rytas kalbas dabai- gana iš-,ma * ‘
samiai komentuoja ameri- i
kiečių spauda. į

> Christian Science Monitor

Leonidas Brežnevas

(Maskvos korespondentas D. 
•Wallace, kritiškiau vertin
damas tą kalbą, pastebi, 
kad sovietų vadovybė, pa- 

i likdama lyg ir atviras duris 
! santykių pagerinimui ir vai 
jclindama gerą valią, tuo pa
’ čiu metu veda plačiausią j 
į propagandinę akciją prieš 
j amerikiečių "eruise missele“ 
ir neutrono bombą, kuri dai
nė nepradėta gaminti.

Kinijos komunistų 
nauja vadovybė

šeštadienį Cape Canave-; Praeitą savaitę buvo pil 
iai bazėje iškilo į padangę masis po Mao Tse-tungo 
erdvėlaivis Voyager-2, kuris mirties Kinijos komunistų 
skris Jupiterio, Saturno, o- partijos kongresas, kuris iš- 
gal ir Urano studijuoti. Tai rinko naują centro komitetą 
bekeik 2 bilionų mylių ke
lias.

Rugsėjo 1 ^.numatomas 
išskraidinti Voyager-1, grei
tesnis už Voyager-2. Šis pa
gal planą turėtų Jupiteri pa
siekti 1979 m. kovo mėn., o 
Saturną — 1980 m. lapkri-

Kai Voyager-1 kelionės 
duomenys bus išnagrinėti, 
tada nuspręs, ar mėginti Vo- 

• yager-2 skristi į Uraną.

korės-\ Fotografijos paroda
T , ; pondentas tai-p pat atkrei-l -

New V ork Times kores-;pja dėmesį, kad, Brežnevui j ZlA įslinktiesiems

Chicago Tribūne

pondentas pažymo, kad ta- j kalbant apie JAV ir Sovie-j
Sovietų Sąjungoj rodoma 

i kilnojamoji JAV fotografi
jų paroda. Ji jau buvo Kije
ve, Alma Aitoj, Tbilise, U-

Rusų ledlaužis
Šiaurės ašigaly

Rugpiūčio 16 d. sovietų 
25,000 tonų, 460 pėdų ilgio 
atomo jėga varomas ledlau
žis, išplaukęs iš Muimansko 
uosto, pasiekė šiaurės aši-

ir, atrodo, patvirtino, kad į galį. Tai pirmas laivas, ku- 
dabar valdžios vadelės bus riam pasisekė tokia kelionė.
trijulės rankose: partijos 
pirmininko Hua Kuo-feng, 
krašto apsaugos ministro 
Yeh Chien-ying ir neseniai 
reabilituoto ministro pirmi-

1909 m. tą ašigali pėsčias 
pasiekė Peary, 1926 m. lėk
tuvu adm. Byrd, o 1958 m. 
— JAV povandeninis laivas

ninko pavaduotojo Teng Kantrius. Viiš vandens plau- 
Hriao-ping. kiančiu laivu ašikali pasiek-v ti pirmasis mėgino 1893 m. 

Centro komitetas jau iš-. Nansenas, bet neįveikė pas
linko ir 23 asmenų politbiu. j Rūtinių 280 mylių, 
rą, kuris sprendžia svarbiau
sius politikos klausimus.

me komunikate buvo pa-i įų Sąjungos santykių page 
brėžta Jugoslavijon ii So\. jįnįjną, Kremliaus propa
Sąjungos gero sugy>emmo; gandj?tai atkakliai puolė 
ir laisvo socialistinio vysty- 2 ęa, 
mosi reikšmė, aptarti Esi- gink]avimo srityje, 
laisvinimo sąjūdžiai muosiuose Rytuose,
ma^zi^^ kanal° dert’bose. Korė. Sovietai labai ją cenzu
užimtu arabu teritorijų iri ?' Pietų Afnkoje. O jau j ruoja. neeleidžia rodyti net

. . * -r •• „ ypač baisiai vaizduojama so*. nuotraukųginklavimosi apribojimo pa- neutrono bomba . J nuotiaukų.
geld?\,mat R jame,niek0! tikrųjų daug menkesnė už Jdomu, Kad Ma.Ąvoje pa- 

euio -omu at>0Tnįnes jr hidrogeni- ‘jodą galės matyti tik 8,000
nes, bet sovietai tokios dar'žmonių, neg jai aplankyti 

reikia iš anksto gauti speci-j 
alų leidimą. 4,000 leidimų

VT .. T... . buvo išdalinta rinktinei pubNors šie JAV puolimai 
nėra naujiena, bet Vaka
rtį diplomatai spėja. kad

Su šiais vyrais dabar kal
basi ir JAV vals. sekretorius 
Vance. no-is ir nedaug vil
čių dedama į tų pasikalbėji. 
mų rezultatus.

prez. Carterio politiką nusi- , • XT -k- i j v1 K * . _t. toi, Novosibirske, o dabaiArti- v t t
Pana- vyksta Maskvoje.

neminima apie 
nizmą ir Italijos, Prancūzi
jos bei Ispanijos komunistų 
pastangas demokratiniu ke
liu siekti valdžios, atsisa
kant "proletariato diktatū
ros.“

neturi.

likai, o kiti duodami pir
miausia "specialistams“ irI 1 Lt VI llį/ILz 111C* L<* l JC*, i\CAU • «

Ameerikiečių spauda dau-[galima laukti dar didesnio asmeninu-, ga in iem$ u fa v
giau dėmesio atkreipė į santykių atšalimo, nekrei-Į '• tad ',e,k« "ors bfend.ra 

’ • t* i iv * • \ tusi su fotografo profesija.Brežnevo ir Tito kalbas, pa-'piant dėmesio į tuos kelis I - 1 ■*
sakytas iškilmingo banketo j JAV adresu Brežnevo ištar.i Atrodo, kad sovietai bijo 
metu, negu į labai glaustą. tus teigiamus žodžius Tito Į net fotografijų, kuriose ma- 
komunikatą. 1 apsilankymo proga. lyti JAV pranašumas.

Ir Afrikoje moka
plėšikauti

Cape Town, Pietų Afri
koje. plėšikai, grasindami 
sušaudyti brangenybių ap
dirbimo įmonės savininką 
ir jo šeimą, pagrobė dei
manto gabalą net $4.6 milio- 
no vertės.Mirė dainininkas 

\ Elvis Presley
Rugpiūčio 16 d. Memphis,. Z?M0.$€$f nUZUdlįti 

Tenn., savo bute rastas ne
gyvas rock'n roll dainininkų 
karalium vadinamas 42 m. <
amžiaus Elvis Presley. Jis; ,pa<ikėsinimą į Ispanijos ka- 
porą dešimtmečių savo dai- raliaus ir jo šeimos gyvybę.

Ispanijos karalių
Policija išaiškino ruoštą

įs proto vare jaum- 
pats tapo milionie- 

rium, nes jo įdainuotos 
plokštelės buvo išleidžiamos 
milžiniškais kiekiais.

ma o
Karalius su šeima atosto

gavo Majorcos saloje, ir 
iach‘klube, iš kui jie turėjo 
išplaukti i jūrą, po tilteliu 
rasta padėta labai stipri 
bomba.

Su juo paskutinį kartą at
sisveikinti prie jo namų su
sirinko 80,000 minia,. Buvo 
daug verkiančių ir net alps-! žudyti kairieji teroristai, tai, 
tančių. Tokių pat raudotojų kruopšiai patikrinu.'! aplin 
buvo ir Europoje. ką, bombą surado.

Policija buvo gavusi ži
nią, kad karalių ruošiasi nu.

Šią savaitę JAV valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
jau sėdi Pekinge, su naujai 
i-rinkta Kinijos komunistų 
partijos vadovybe valgyda
mas gražiai apskrudintus 
juodos kiaulės šonkaulius ir 
svarstydamas irgi gana juo
dukus politinius biznius.

JAV pastangos su komu
nistine Kinija susitarti ir 
užmegzti normalius diplo
matinius santykius yra gana 
senos, tik jų rezultatai dar 
nedideli, ar bent ne tokie, 
kokių abi šalys pageidautų. 
Ners šių kraštų interesai be
veik panašūs...

JAV Kinijos "draugišku
mą“ norėtų nusipirkti už 
ekonominę ar karinio pobū
džio technologinę paramą ir 
jį naudoti Sovietų Sąjungai 
"surnink-lmti“ ir aštrioms 
Tolimųjų bei Artimųjų Ry
tų a-'trioms problemoms už
glostyti, kai tuo pat metu 
Kinijai Amerikos lietsargis 
būtų bent gąsdinamoji pa
rama prieš tuos pačius sovie
tus. Taigi ligšiolinio nesusi- 
tarimo kliūtis tebuvo tiktai

Lvove suėmė britų 
turistą

Lvove suėmė 21 m. And
rejų Klimchuką, Londone 
gyvenantį ukrainietį.

Maskvos KGB sako. kad 
jis suimtas už antisovietinės 
literatūros, spausdintos Bri
tanijoje, įvežimą ir platini
mą.

Britanijos uurainiečiai 
kreipėsi į užsienio reikalų 
ministrą O\veną. prašyda
mi tarpininkauti Klimchu. 
kui išlaisvinti. Jie nurodo, 
kad sovietų pasielgimas yra 
Helsinkio susitarimų laužy
mas.

Z rtdonezi jo je drebėjo 
žemė

Penktadienį lytinėje In
dijos \andenyno srityje bu
vo bene stipriausias žemės 
drebėjimas, dėl kurio žu.o 
daug žmonių Inrhneezijoje 
ir sujudėjo namai net už 
1,000 mylių esančiame 
Perth mieste. Australijoje.

Drebėjimas buvo toli nuo 
gyvenamųjų vietovių, tad iš. 
vengta dar didesnių nuosto
liu.

Buv. viceprezidentas #en. 
Hubert Humphrey serga vė
žiu, kurio negalima operuo
ti, tad maža vilties, kad jis
pagis.

klausimas kainos, už kurią 
perkama didžiųjų valstybių 
“politinė meilė“.

Spėjama, kad dabar Van. 
ce siūlysiąs Kinijai bendrą 
akciją Korėjoje, Pietų Azi
joje, Artimuosiuose Rytuo
se ir Afrikoje. Tai pakeltų 
Kinijos tarptautinį prestižą 
iuese regionuose ir susilp

nintų sovietų įtaką ir jų 
strategines pozicijas, o tuo 
pačiu ir kybančią grėsmę 
Kinijai. Valst. sekretorius 
aplamai išdėstysiąs Kinijos 
vadams prez. Carterio glo
balinę politiką, išryškinda
mas visus bendrų interesų
taškus, tik, žinoma, nutylė
damas žmogaus teisių rei- 

' kalavimus, kurie Kinijai yra 
taip pat nemalonūs, kaip ir 
Sovietų Sąjungai. Na, o su
sitarimo rezultate turėtų bū. 
ti formaliai įtvirtinti JAV 

į ir Kini jos diolomatiniai
' santykiai, įsteigiant Pekin- 
"e ir Washin>gtone ambasa
das.

Deja, Kinijai šitų miglotų 
pažadų yra per maža. Jie 
nori apčiuopiamos kainos— 
Taivano. vienintelio demo- 
kratinio kinu tautos lizdelio 
su 16 mi'iomi ekonominia
me pertekliu’e ir laisvėje 
gyvenančių save tautiečių.

Ar Amerika už Kinijos 
j komunistinio režimo palan
kumą sumokės demokratiš
ko Taivano laisve, kaip į ko
munizmo nasrus jau buvo 
įmesta visą Rytų Europa ir 

i Pabaltijo valstybės, šian. 
Į dien dar nėra visiškai aišku, 
bet toksai noras jau nujau
čiamas. JAV jau būtų lin
kusios Taivano gynimo iš
sižadėti. jei k: munistinė Ki. 
nija duotų žodį, kad jo gink
lu nepulsianti. O kad nepul
tu. tai, esą, reikia jį apgink- 

1 luoši moderniausiais gink
lais kad pats pajėgtų apsi- 

Į ginti... Taigi, kad 16 milio
nų galvų salelė apsigintų 
prieš 906 milionų gyventojų 
komunistinį žemyną...

Bet JAV jau kyla ir pa- 
- Rankamai įtakingų balsų, 
siūlančių Taivaną tiesiai nu
rašyti nuo Amerikos sąži
nės. Tokiu tarpe girdime ir 
šen. E. Kennedy, ir šen. H. 
Scott, ir daugelis kitų tekių 
"praktiškųjų" politikų, ku
rie remiasi net palankia ap- 
klausinėjim statistika.

Ne be reikalo žurnalistas 
Pa tiek J. Buehanan ironiš
kai pastebi, kad, įvykdžius 

, Didžiąją apgavystę, apgavi, 
i kai vėl galės ramiai miegoti, 
■ kai už juos milionai paau
kojo savo gyvybę ir laisvę...



*

Poslapis antras
i

rvtjjucu. V SS, dv. DvSroJ
-

RUGPIŪČIO - AUGUST 23

kai ir intymiau aprašo Mykolaičių tėviškę Suvalkijoje, t 
pasakoja apie tėvus, brolius, seseris, rašytojo vaikystės 
ir jaunystės aplinką, jo rengimąsi kunigystėn, apsilan- 
kymus tėviškėje, ar vėliau savo įspūdžius studentavimo 
metais Kaune kaitų su juo gyvenant, pažintį su busimąja

GINKLŲ PIRKLIAI Į
II

Paskutiniojo dešimtmečio 
(1966-76 metais) ginklų eks-j 
portas siekė $70.3 biliono. į

RAUDONASIS PRIETILTIS
Kai čia tarp mūsų politinių, visuomeninių ir net kul

tūrinių organizacijų bei jų t adų gana dažnai užverda 
tikras Žalgirio mū is, tik nieko bendra neturįs su Lietu-įrašytojo ekskunigo žmona, brolio nuotaikas, charakteri! . . . _
vos laisvės gy nimu ir kovos lauke paliekantis vien juodai. ir laikyseną bei santykius su anų laikų aplinka. Tos Įvai- Daugiausia ginklų pardavė

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

KAS YRA LIBERALIZMAS (IV)

pripeckioto laikraštinio popieriaus gniužulus, — visai 
arti už mūsų tvoros saugiausiai manevruoja vadinamųjų 

vcdkšfiirmas“...„pažangiųjų“ komunistinis
Tenai — jokių viešai girdimų tarpusavio nesusipra

timų, jokio sekretorių už plaukų tąsymcsi, svarstant pra-

rios detalės gal bus išliekančioji, tegu dar toli gražu ne- JAV» net už $34.9 biliono 
patenkinanti medžiaga rašytojo būdui ir jo asmenybei 
geriau suvokti.

Su šia knyga sesuo, kiek sugebėdama, stengėsi pa
savo mylimam broliui paminiklą, atplėšti savo

Antroj vietoj yra Sovietų! Loginiuose Keleivio nume
S-ga, kurios ginklu eksportas į 4‘iuose davę liberalizmo
siekė $20.2 bil. Taigi tik (Pafal

amerikiečių politologą Ja-

Ankstesniuose, priešatos- j bės (mažinti, bet ne panai-
-------- kinti, nes teoretiškai libera-

lizmi rėmuose tas neimano-

valstybės ginklų pardavė už
56.1 biliono, o

eiti ar ateitį. Įsakymas iš "didžiosios tėvynės“, ir - kiau-1 jr / adoraciją, ginti ir Aktyviai teisiu- 'valstybės tik
some ir vykdome! šlove Brežnevui, šlove Griškevičiui,!.. nujau{a ^,ųSpriakai4 „esusipra. Hk-no.
nenublėstanti šlovė Bimbai ’.. timų ar net kaltinimų pavojų. Draugingas ir atlaidus j

visos kitos
už S14.2

! mes Burnhamą), norėtume

ma).Be to, kapitalizmo tvar
ka gali būti nejautri ir soci
alinio teisingume reikalavi-

, šią straipsnių seriją tęsti mams, kurie liberalizmo vi- 
, vienu kitu kritiniu komen-jsad aukštai respektuojami.
tarų nuo savęs pačių. j Dėl to valstybė turi imtis 

• priemonių kapitalizmą ir
Na, ir beveik niekas į šiuos mūsų tautos „pusbrolius“ ■ skaitytojas tai supras, nereikalaus didelio objektyvumo * Iš tu: maža-J4 tos rūšies I Jei Bumhamo analizėje i kapitalistines transakcijas 

neatkreipia dėmesio. Mat, esą, jų nedaug, tik šio amžiaus 1 tein £ur kalba mylinčios sesers iausanai arba kur ii stačiai ieksportininkų Pirm°i viet°J' ieškotume defektų, rastume,! ribojančiais istatvmais so- 
pradžios "senkomunisčių“ likutis, be savo jaunimo, tarei i n^ai" i&tažti B «“ Xų. įb“™ ^ncūzija, pardavusi j kad joje neišrautas Ube-; dalinį teisingumą’ igyven-
visas garantuotai užrašytas graboriui, ir telieka tik pa-; Įu^ $3.2 biliono. •; ralizmo santykis su kapita-j dinti. Pagaliau, kapitaliz-
laukti jų artimos „pašaukimo valandos“.

Deja, mes vis dėlto nesame 
„raudonasis volkštmmas“ tėra tiktai praėjusios 
vaiduokliai, po gaidžio pragydimo nesuspėję sugrįžti į ka 
pų velėną

— ir čia (prasideda mano nelemtoji „bet — į _ .j hzmu. O tą santyki glaustai; mas, nors labiau už bet ko-
v i 4- n .i •• smakus ir žvmiai reiklpsnis skaitvtoias tuo-iau Dat dane ”rez- Carteris norėtų gin-į sralėtume nusakyti šitaip :‘kią kita sistema įgalinęs gy.
linkę manyti, 'kad eis smalsias u žymiai realesnis skaitytojas tuojau pat ciaug sumažinti, bet; liberalizmas teoretiškai ir vernoiu materialinio itin-

iktai nraėiusifv? naktips1 pasiges ir, deja, negales būti patenkintas, nes gausauo.; . ~ \ - . , • i • i_x--i • n i • i • i,"0!1* n-a.e.iai.nio i.ianIktai praėjusios nakties. p . minimu «uXpiuose lis teras nėr mažai faktu !tas jam Sunkiai seksis’ kai Prakt.lskai_ reikalauja kapi-.darto pakėlimą, tuo pačiu
“j P P J . P.v , . ’ yra pareikalavimas, jei jį pa- talistinės ūkio santvarkos, i savo ciklinėmis krizėmis

Bet —

dar nežinomų duomenų, o ypač gilesnio įžvalgumo į ra-. x - • • , i • • s , • tenkinti nepasisiūlys JAV-T. ,... ,. . .. „ . . .... ...... . - sytojo gyvenimą, jo nuotykius ir problemas. Pavyzdžiui, i,_ . , .
Is tikrųjų ste vadinamieji pažangieji' yra tstiktmiau dsucmenSkas vaidmuo tam tikrais akimirksniais 1^’ padarys kltos valsty’

si ir paklusniausi ortodoksinės rusškosios komunistų par
tijos aktyvistai, be jokių svarstymų ir atgailų iš stalininių 
persiorientavę Į chruščiovinius, is tų i brežnevinius, o iš į 
pastarųjų, kai bus įsakyta. — lygiai taip pat pavirs į ki- j f 
rilenikinius ar kluglodurovinius.

Būdami besąlyginiai Lietuvos okupanto rėmėjai, jie

visai nutylimas, o jo reakcijos į mūsų tautą ištikusias po
litines tragedijas tepaminimos menkiau negu paviršuti
niškai. žodžiu, reiklesnis skaitytojas tuojau pasiges nu-

bės.

Be to, sumažinus ginklų 
pardavimą, daug darbininkų

i periodiškai skriaudžia pa- 
Liberalai laiko laisvę vie-. -ius neturtin^ausius ^-ven_ 

nu is pagrindimų ir neiskei.; toju slucksnius. 0 kadangi

švietimo daugelio aplinkybių, kurios jam atrodys ture-1 paliks be darbo, 
jusios būti daug reikšmingesnės rašytojo gyvenime, negu j 
blankoki sesers liudijimai apie poeto vaikystę arba kaip»

niekad nėra pareiškę Lietuvos klausimais jokios savoj jj, mokydamasi Saulės gimnazijoje ir vėliau universitete J 
skirtingos nuomonės, bent per nago juodymą nesuderin- gyveno tame pat bute ir ką ten matė. 
tos su sovietine propaganda. Jų spaudos puslapiuose nė
ra paminėta nė vieno neigiamo dabartinės Lietuves eko
nominio, politinio ar kultūrinio gyvenimo reiškinio, nors i 
tokios nepropagandinės teisybės jau kartais neišvengia I ..... .....
net Tiesa, Literatūra ir Menas, Švyturys ir kita tarvbinė! Trumpai tanant, škaitytįjjas pasiges įžvalgesnio pa- 
«pauda * ’ sak°Jimo apie Putino iskunigėjimo aplinkybes, apie ap-

XT ’ , - ,■ v j • , .. „ ........... . . , . i sisprendimą vesti gan ikyriai prie jo kibusią ir (sesersNeabejotina, kad visa toji partijai ištikimybes po-;.. *,... . * , . r, \ J \ ,r... • .. T . , „ ., J , liudijimu) nelabai įdomią merginą, paskui apie prof. V.
Mykolaičio sielvartus ir laikyseną pirmuoju bolševikme-! 
čiu. (Išvykusi su kitais bėgliais į Vakarus, pokarinio so-1

Deja, liko daug <spr&gų

IR GYDYTOJŲ TARPE 

YRA SUKČIŲ

Federalinės valdžios vyk
dytas labai mažos dalies gy
dytojų ir vaistininkų Medic- 
aid ligonių sąskaitų tyrinė
jimas parodė, kokių didelių 
sukčių yra gydytojų ir vais
tininkų tarpe.

litika“ yra diriguojama iš Lietuvos „agitpropo“ centro, 
nes ir jų geriausi spaudos bendradarbiai via iš tenai.

Jeigu dar prisiminsime Lietuvos „vyriausybės“ ir 
kompartijos jiems skiriamą dėmėsi, iš Lietuvos atvyks
tantiems ekskursantams įpareigojimus palaikyti su jais 
kontaktą ar raudonųjų misiukrų reprezentaciją Lietuvo
je ar nuolatinį spiaudvmą per ir pro tvorą Į visą kitą čio

Vienas gydytojas per me-
......... .... , . . , . tus suteikęs pagalbą vienvietinio laikotarpio autore neišgyveno, pasakoja apie tai ... _ _ .. „

daugiausiai gautų iš tėvynės laiškų duomenimis, taigi la- .. x . .x ,., . .. . . . a.7 - < “ i to, jis turėjo ir kitokiu ligotai nepilnai ir itin siauru žvlgsmu). j • ‘

Sunku net patikėti, kad po ilgo bendro gyvenimo;
nykštę lietuvių visuomenę, tai turėsime dar aiškesnį į gU broliu tame pat bute inteligentiška sesuo tegalėtų tik ! 1 as . °]a|
vaizdą, kurlink ir kokių tikslų siekdami musų pažan- į paviršutiniškai papasakoti apie Putino nukunigėjimo asmeniul Pa aiV- 
gieji“ žengia, paskui save vesdami ir mažiau „pažan- Drocesa arba io „romantini“ ffvvenima. flirtus su atkak- ™m!JOS 'mi-dolU'
gius uz nosies.

Taigi, ar jau tikrai neverta atkreipti į juos dėmesį? 
Į šį raudonąjį prietiltį, naudojamą Lietuvos laisvės 
troškimui numarinti?

Putinas visaip tebežydi
BRONYS RAILA

Kaip žinoma, Nidos Knygų klubas šį pavasarį vėl 
parūpino skaitytojam naują dovaną — Magdalenos My- 
kclaitytės-Slavėnienės atsiminimus apie savo brolį ra-

1 ištinę ūkio struktūra.

Šie du teigimai, kuriais 
tektų papildyti buidiamiškį 
devyniolikos liberalizmo te
zių sąrašą, prašosi tam tikro 
paaiškinimo.

Visų pirma, kapitalizmas 
asmeniui padaręs 6 tonsilek- kapitalizmui nelygu. Šian

dien daugelyje Vakarų Eu
ropos kraštų (ypač Skandi-

plačiausia prasme. apunan- rfnj tai va,stvbei užd?. 
čia politinę socialinętifcy- ,as uždavinvs al. ir
bmę, mokslinę m kultunnę j užkir;t]. keHa k ita. 
lalsvę. šien laimes kompo-|lizmu; bt,dinTOms recesi. 
rentai aiškiai , ';-f;'uo™mi joms d rei,,-om5.

čiau pastarojoje trūksta į-i Vystydami koreguojamo- 
sakmaus paminėjimo, kad > j0 kapitalizmo sampratą ir 
rberalizmas reikalauja Jais-1 ją įgyvendindami, liberalai 
vės taip pat ir ekcnommėj’e į tuo pačiu oponuoja ortedok- 
srityje ir kad pasak libera-; siniam socializmui (savai- 
iizme šitoji laisvė tesrali bū-:me ajšku, ir komunizmui), 
ti realizuojama tik kapita- * kuris bent teoretiškai isipa-

vienam

) operacijas. 
Trečias davė saskeita už a-

liai atakuojančia panelę, vėliau bendrame bute gyvenu- darvm; taį‘ čjaj „avijoje, Vak. Vokietijoje),
šia, dar vėliau žmona, ir šiaip aipie intelektualini bendra A , ...
vimą siu pikantiškų tnvialytbių plotmėse. Tegu kai kam . ,. . t f ...... , . j. ... . . ... vo pasalinęs visa gimda.tai atrodytų niekniekiai ar knisvba kitų žmonių sąžinėse, ... . ,. x - x i • „ n z? • x; Vienas vaistininkasir miegamuosiuose, tačiau tokios smulkmenos“ visuomet , . .x . x x® , . - x • x • • x-i- j..- kęs sąskaitą uz tabletes, ku-yra svarbios rašytojų negelzbetonmio stiliaus biografijose . .. . . . ’• • v — » . • _ •• v * i i i • • riss i iš eis v ii tiOTTmiiĮ ir jų kūrybos tynnejimuose, nuo ko niekad nebus galima 

J atsikalbinėti pasiteisinimu, kad tai tik privati sritis ir „as-; 
meniškumai“. Mat, kai būna kalbama atvirai ir įdomų į 
asmenį norima suvokti integraliai, tai kaip tik reikalingi 
ir tie „asmeniškumai“. *

o didžiąja dalimi taip pat ir 
Amerikoje, yra įsivyravęs 
vadinamasis jVelferistinio *

reigojęs kapitalizmą ne tai- 
smėti, o pakeisti perdėm ki
ta ūkine santvarka. Libera
lai iš esmės priešinasi bet 
kokiai ūkio sistemai, kurio
je dominuoja sąmoningas, 
centralizuotas planavimas, 
nes jie laiko tokį planavimą 
nesuderinamu su laisve.

Kadangi tačiau liberaliz
mas reikalauja ne tik lais
vės, bet ir lygybės;, sociali

patei ! kapitalizmo variantas (iš

po 102 per 204 dienas.

Tai tik keli pavyzdžiai. Pa-

Sunku pašaliniam žinoti; d ar nenorėjo liat Tuo būdu nesąžiningi gy
pasakoti, bet įspūdis, kad greičiau jf kitaip, būdama są

šytoją Vincą Mykolaitį-Putiną. Tai vertinga dovana, su- j žininga, ir negalėjo. Per visą kniygą nepaslepiama gija 
tampanti su rašytojo mirties dešimtmečio sukaktuvėm • regėti jos nepritarimas tiem brolio "nukrypimam“, gi ir 
(1967 m.). Ir tai jau 99-ji Nidos išleista knyga užsienyje,; josios koncervatyvus pasaulėžiūrinis-rediginis ribotumas, 
gražiai rodanti patvarų klubo iniciatorių ir darbuotojų į sakytume beveik „davatkiškumas“ toks jau ryškus, kad 
įnašą lietuvių kultūrai puoselėti. V isuomet skaitydavau {skaitytojui belieka patikėti, jog iš tikrųjų šiais atvejais
ir mėgau Nidos leidinius, bent jų daugumą, ir vis tebe 
•jaučiu jai dėkingumą, kad ir mano paties raštų keturiem

tarp brolio ir sesers (pridedant dar ir amžiaus skirtumą) 
niekada nebuvo glaudesnės komunikacijos. Tad ji ir netu.

nio teisingumo ir socialinio 
ger.būrio, gali kilti klausi
mas : Kodėl liberalizmas 
visgi pasisako už kapitaliz
mą — ūkinės veiklos laiscės 
pagrindu, o ne už socializ
mą — lygybės, teisingumo 
ir gerovės pagrindais? At-

angk „welfare“, gerovė), 
populiariai žinomas dar ir 
„gerovės valstybės“ (wel- 
fare statė) vardu, šiame ka
pitalizmo variante, šalia do-. _ ,. , ... . ,L . Jsak.mas gali būti toks: hmasių suktybių yra daug dau- minuojančiujų privatinių i i"”';:—

idaueiau l-e zv -i - - beralizmas nepasitiki sočia-uaugiou. interesu (besireiškiančiu pa. r •- .._ , x_ x-i a- 1 nzmo pajėgumu įsvvstvti

tomeliam ji sudarė sąlygas pasirodyti knygų pavidalu ir j rejo aiškesnių duomenų, ką daugiau intymesnio atskleis- j 
pasklisti skaitytojuose. pu Taip pat, kaip minėjau, labai silpnas ir Putino „lūžių“

, v. • J ir skausmingų išgyvenimų nušvietimas, pirmojo bolše-
Įdomesni man būdavo grožinės literatūros tomeliai vikmečio žvarbiem skersvėjam papūtus, 

ar šiaipjau rašinių rinkiniai kultūros temom, ar bran-!
džiau suregztos apybraižos bei atsiminimai, šiam žanrui i (}a] atsiminimų autorė Į juos tada nekreipė dai^Į 
priskirtini ir Putno — poeto, beletristo, dramaturgo, lite., dėmesio? Apskritai, ji pačius įdomiausius, reikšmingiau-
ratūros profesoriaus \ inco Mykolaičio — jaunesnės se- j gjug ar dramatiškiausius Putino gyvenimo tarpsnius te 

’ vaizduoja itin trumpai, prabėgom, tartum skubiai juos! 
peršokdama.

Ne viskuo patikėsim

ses Magdalenos Slavėnienės atsiminimai. Kiek lig šiol 
pastebėjau, dauguma anotacijų laikraščiuose apie šį 
stambų (447 p.) veikalą buvo palankios ir paginančios, 
bet šen ten pareikšta ir nusiskundimų. Mano šių įspū- f 
džių pastabose taip pat nestigs nuoširdaus pagynimo, bet • 
daugiau bus pliekai:tų ir pageidavimų — žinoma, jeigu 
kiti rašytojai apie Putiną, o drauge ir jo sesuo malonės 
i tai atkreipti dėmesio (ko nelabai tikiuosi, žinodamas 
daugumos autorių ambicingumą).

Gera ir naudinga pastanga

Teigiamiausias dalykas su šia knyga būtų tai, kad 
pačiu laiku sesuo panorėjo ir dar spėjo surašyti savo pri
siminimus apie šį žymų ir įdomų Lietuvos rašytoją, kurio 
veikalai vis neskęsta skaitytojų užmarštin. Buvusi tos pa
čios šeimos ilgametė rašytojo gyvemimo liudininkė, ji, 
aišku, turėtų daug ką papasakoti, ko kiti negalėtų. Ir 
tikrai, geriausi šios knygos pasažai yra tie, kur ji seseriš-

dytojai ir vaistininkai už pa
slaugas ’ Medicaid ligoninis 
kasmet nusuka kelias dešim
tis milionų dolerių, kurie yra 
sudėti mokesčių mokėtojų.

SANTAROS-ŠVIESOS
SUVAŽIAVIMAS

Santaros - šviesos 24-sis 
suvažiavimas yra šaukiamas 
rugsėjo 8-11 dienomis Ta- 

j bor Farmoje, Sodus, Mich.

Suvažiavimo programoje
dalyvauti yra pakviesti: Ži 
vile Bilaišvtė, Dovydas 

jFainhauzas, Marius Katiliš- 
į kis, Violeta Kelertienė, An
tanas Melninkas, Czeslaw 
: Milosz, Austė Pečiūraitė, 
(Bernardas Prapuolenis. To- 
Į mas Remeikis, Liūne Sute
ma, Rasa Šilėnaitė. Delija 
Valiukėnaitė, Tomas Venc- 

kt.

Yra ir abejotinų ar naivių teigimų.
Abejotinu laikyčiau, pavyzdžiui, intarpą apie kito 

žymaus rašytojo Igno Šeiniaus savo rūšies „chamišką“ , a - ■> ’
! poelgį (312-314 p.), kaip šisai į Mykolaičių buto tarnaitės' °'a’ as 11

šiukšlių kibirą „nekolegiškai“ išmetęs Putino jam dova- Suvažiavimo metu vyks
notus ir autografuotus „Altorių šešėly“ romano tomus.
Jeigu tai tiesa, tokį vulgarų nuotykį būtų pritikę skelbti 
nebent, kol Šeinius tebebuvo gyvas. Tada jis dar būtų 
galėjęs pasiaiškinti: gal turėjo kokią priežastį tokiam spaudos kioskas, 
negražiam gestui?

literatūros vakaras, koncer
tas, meno darbų paroda, 
skaidrių rodymas. veiks

gal tam tikra prasme modi-ifiknotos kapitaJiAinės teo.!auk?„esn! tcls»*“’
viinc ū* geroves laipsni uz ta,rijos principus) reiklming, kurf „ ;
rolę vaidina ir oficialioji vi-
suomenės atstovybė — vals
tybės aparatas. Gi pagrindi
nis šioje rolėje valstybinio 
anarato uždavinys — kani- 
talizma „koreguoti“. Šitoks 
kapitalistinės santvarkos ti
nas atitinka moderniojo li
beralizmo reikalavimus.

O kuria gi prasme, anot 
liberalų, kapitalizmas yra 
„koreguotinas“? Pirmiausia 
ta prasme, kad jis turi ten
denciją su laiku išsigimti, 
degeneruotis. Liberalai lai
kosi pažiūros, kad tik tam 
tikro pobūdžio valstybės įsi
kišimas gali šį degeneraci
jos procesą sustabdyti. Ant
ra, kapitalistinio ūkio funk
cionavimas tam tikrais at
žvilgiais linkęs kirstis su ki

tebereali- 
zuoja kapitalizmas. Dar ka
tegoriškiau liberalizmas nei
gia socializmo suderinamu
mą su politine ir pilietine 
laisve apskritai. Bet čia 
tuoj paf atsiveria ir tam 
tikras liberalistinės pozici- 
ios problematiškumas: tiek, 
kiek liberalus tebevilioia ir 
tebemasira socialistinės ide
ologijos social-ekonominiai 
didesnės lygybės ir didesnio 
teisingumo pažadai, tiek jie 
iaučia socializmui ir tam 
tikra potrauki, juose žadi
nanti tendenciia koreguoti 
kapitalizmą kaip tik socia
lizmo linkme. Užtat libera
lai avba mėgsta numatyti 
kažkokia būsimą kapitaliz
mo ir socializmo „konver
gencija“ — arba iš viso ven-

tikro laipsnio nelygybe. Čia 
valstybės įsikišimo tikslas 
būtų mažinti atsirandančią

Tie, kurie arčiau pažino šeinių (kaip šio rašinio au- i Ii pesiuciausio kumeliuko įtampą tarp liberalizmo rei- 
torius), sunkiai tegalėtų patikėti Magdalenos pasakojimu1 išauga geriausias arklys. kalaujamos lygybės ir kapi- 

(Nukelta į 3 puslapį) Temistoklis talizme įmontuotos nelygy-

tais liberalistinės doktrinos1™, ^oti kanitalirmo ir 
reikalavimais. Pvz., ]ibera-jsoc,a izm<'. ravokcmis. re-
lizmas yra užsibrėžęs didin- Prezenr,01a,,?c’.?ml: ?as- 
ii visokeriopa - taigi, ir) tysenote galinčios tekilti ga. 
ekonominę — gyventoftly-i’13 atnos !taml’^ t'ollu?- 
gybę, kai tuo tarpu kapita-1
lizmas iš esmės remiasi tam

Paradoksišku, bet nesun
kiai suprantamu būdu, libe
ralizmo priešai iš dešinės ir 
iš kairės jo santyki su kapi
talizmu ir socializmu vaiz
duojasi visai prie-ingai. De- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

SENOS VILTYS IR NAUJI DVELKIMAI , 
NŪDIENĖJ LIETUVOJ

EITANAS FINKELŠTEINAS

’’Akiračių“ redakcija, pateikdama šį straipsnį savo 
skaitytojams, apie jo autorių taip informuoja:

Eitanas Finkeišteinas >— Vilniaus gyventojas. Gimė 
1942 m. Sverdiovske (Rusijoje). Fizikos mokslų dak
taras; dirbo, ;be kita ko, prie TSRS kosminės progra
mos. 1970 m. padavė prašymą išvažiuoti Izraelin, bet 
iki šiol neišleistas neva dėl to, kad žino “karines pa
slaptis“. Labai aktyviai dalyvavo žydų disidentų judė
jime, demonstracijose, neoficialiuose moksliniuose se- i 
minoruose ir t.t. Patarimais ir kitais būdais padėjo 
emigruoti iš TSRS daugeliui žmonių, taip pat ir kai ku
riems lietuviams. Akad. Sacharovas per Kovaliovo bylą 
gyveno Vilniuje Finkelšteino bute. Suartėjus su dauge
liu lietuvių, Finkeišteinas neblogai pažįsta Lietuvos 
reikalus ir problemas. 1976 m. lapkričio 25 d. įstojo į 
Lietuvos grupę Helsinkio susitarimų vykdymui remti 
kaip tautinių mažumų atstovas. —

Čia perspausdinamas straipsnis yra pirma tokia pla
ti tiesiai iš Lietuvos Įgauta disidento parašyta dabarti
nio okup. Lietuvos gyvenimo apžvalga.

* * *

Ką tik gavome
Radvila Juodasis, patrio

tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

Vienos aistros istorija,
romanas, iparašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.

Adomas Galdikas, 171 di-

stangų statyti kokybiškai, gražiai ir greit. Be to, jie va- eivių iš ktų respublikų. Jie teigia, kad maskviškė centri- 
dovaujasi principu — valdžios ateina ir praeina, o tai, ! nė vadovybė tik ardo Lietuvos ūkio pamatus, ir rodo 
kas Lietuvos žemėj pastatyta, turės tarnauti ilgus metus, kaip pavyzdį kukurūzų epopėją Chruščiovo laikais, rei-

, .. . . . , , . , . • j . v kaiavimą pernelyg didelių žemės ūkio produktų paruo-Ir ne vien išorine miestų bei kaimų išvaizda stebina; - • j i. n-/ 
keliauninkus. Krautuvėse čia žymiai daugiau produktų,!lr au^ 0
ir jie paprastai geresnės kokybės. Tiesa, patys lietuviai ■ Iš tiesų, niekas neliudija, kad maskvinė valdžia bent 
ne be pagrindo skundžiasi: kasmet produktų krautuvėse kiek stengtųsi kelti Lietuvos gyvenimo lygį kitų respub- 
mažėja ir mažėja, jų kokybė nuolatos menkėja. O kai > likų gyventojų sąskaitom. Priešingai, pastangos sulyginti 
kurie produktai ir iš rišo ringo iš prekybos. Bet vistiek' jį su visoj šaly esamuoju lygiu juntamos kiekviename 
Lietuvoj dar ir šiandien galima nusipirkti tokių dalykų, • žingsnyje, ir, jei tas lygis vis dar tebėra aukštesnis, tai 
kokių Maskvoj turi nebent tik specparduotuvėse. Kai-! toli gražu ne centrinės valdžios dėka.
bant apie Lietuvoj gaminamas pramonines plataus var-, visu pirma, aukštesnis lygis Lietuvoj palaikomas’ , V*lw,T*>d V *
tojimo prekes, pažymėtina, kad ir jos paprastai yra aukš- , plxxiuktriaUs žemės ūkio dėka, svarbiausia, dėka lie-' vrik^lu^atvori ‘charlott^ 
tesnės kokybės, madingesnės ir estetiškesnės. į tudo valstiečio individualaus ūkelio. O kadangi žymi willard ir Waldemaro Ge-

Visiškai patenkinamai išvystytas miestinis susisie- j miesto gyventojų dalis tebėra susijusi su kaimu, tai mai- orge tekstas apie A. Galdi- 
kimas, bet tuo pačiu metu negalima neatkreipti dėmesio Į tinimosi išlaidos, suryjančios TSRS šeimos biudžetų ką ir jo kūrybą anglų kalba, 
į didelį privačių automobilių kiekį, — jų čia aiškiai dau- huto dalį, čia žymiai mažesenės, negu aplamai šalyje. Gera dovana kitataučita. 
giau, negu Rusijos ar Ukrainos miestuose. i Kitas veiksnys, užtikrinąs aukštesnį gyvenimo lygį

Žmonės gatvėse apsirengę madingiau ir elegantiš- Lietuvoj, yra Lietuvos gyventojų Ladicinis, vis dar ne- 
kiau netgi kaip Maskvoj ar Leningrade. sugniuždytas darbštumas ir prisirišimas prie nuosavybės.

Ne tik savame žemės sklypelyje, bet ir mieste priimta 
sąžiningiau darbuotis, sujungti keletą tarnybų ir kitais 
būdais iš šalies pauždarbiauti.

Ne menką vaidmenį turi pagalba, gaunama iš už
sienio. Piniginės perlaidos ir siuntiniai ateina Lietuvon 
nuo giminių iš JAV, Kanados, Izraelio ir kitų kraštų. Tra

Žmogui iš kito Taiybų Sąjungos krašto, pirmąkart 
patekusiam Lietuvon, ji atsiveria kaip koks rojaus kam
pelis. Lietuvoj patys geriausi keliai ir kruopščiai įdirbti 
laukai, Lietuvoj maži ii- vidutiniai miestai, ne taip kaip 
rusiškoji jų broluva, švarūs ir jaukūs, gerai suderintas 
miestinis ir tarpmiestinis susisiekimą, išvystyas telefono 
tinklas. Patrauklus atrodo ir Vilnius, Lietuvos sostinė. 
Lietuvos architektai ii- statybininkai sudėjo gerokai pa
stangų, kad nesužalotų pirmykščio miesto grožio. Iš da
lies jiems pasisekė. Stalino laikais, kada buvo priimta 
statyti tik arba barakus, arba "didingus epochinius pa
minklus“, naujų statybų čia praktiškai dar nebuvo pra
dėta. O iki to meto, kada ji Įsibėgėjo į žymesnius užmo
jus, čia spėjo išaugti nauja statybininkų ir architektų kar
ta, besistiebianti į naujas miestinės statybos formas. Lie
tuviams architektams itin pasiseka naujus pastatus "įbrėž
ti“ į senuosius miesto ansamblius, nepažeidžiant jų sti
liaus ir gymio. Bet, tur būt, atvykėlius iš kitų miestų visų 
labiausiai nustebina nauji gyvenamieji rajonai. Naujas 
gyvenamasis rajonas tarybinio piliečio sąmonėje papras
tai vaidenasi kaip begalė nepatogumų, bekelė, purvy
nas, stoka susisiekimo ir parduotuvių. Kas kita Vilniuje, 
Nauji Lazdynų, Karoliniškių, Viišuliškių ir kiti rajonai 
puikiai išplanuoti, taikliai įjungti į vietovės reljefą. Iš pat 
pradžių į juos buvo nutiesti keliai, įvestas susisiekimas ir 
telefonas. Naujų rajonų krautuvės, restoranai ir kavinės 
nė kiek neprastesnės už senamiestines. Tiesa, butų vidinis 
išplanavimas ir įrengimas ne ką tegeresnis kaip kituose 
šalies miestuose, kadangi lietuvių statybininkai, kad ir 
kaip norėtų, negali nukrypti nuo visuotinių tarybinių 
standartų. Pastaraisiais metais Vilniuje iškilo ir keletas 
monumentalių pastatų, — Operos ir baleto teatras, Spor
to rūmai. Santuokų rūmai. Dažnas tačiau pastebi, kad 
naujasis Operos pastatas per daug pompastiškas ir imant-1 
rus, o Sporto rūmų, priešingai, per daug standartiškas. 
Aplamai, lietuvių statybininkai deda ko didžiausių pa-

■BBooooBoaooeBBBoeoooooooooooooooooooooeooooooooooesc

PUTINAS VISAIP TEBEŽYDI

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

apie tokią vulgarią mūsų žinomo diplomato ir beletristo i 
•nekultūrą. Gal čia būta tik nesusipratimo-, ar šiaip koks 
pakastas senos neapykantos šuo, o gal Kuprelio ir Immer- 
selbės autorius slėpė savaip jam svarbius motyvus? Šei- ■ 
nius buvo vakarietiškai civilizuotas asmuo ir mokėjo tin
kamai elgtis. Jei ir turėjo draugam žinomų nesimpatiškų 
bruožų, tai nebent porą; buvo per taupus iki šykštumo 
ir garsėjo aukštaičiui nebūdinga reto nevaisingumo do
vana... Kai kurie spaudos kolegos to niekad negalėjo pa
miršti ir jam už tai nedovanodavo. Bet kaltinti jį dar ir 
vulgariu storžieviškumu, nepaliekant progos pasiteisinti, 
atrodo būtų per daug.

Kita apologetiškai tauri sesers paslauga broliui, bet 
neišmąstyta ir pusėtinai naivi tezė (411 p.), dėstoma iš
vadose, kur autorė nuo atsiminimų pereina prie sprendi- j 
mų apie poeto gyvenimo labai teigiamus moralinius "pa
grindinius principus“. Čia ji kietai sudėsto ir užsklendžia, 
kad Putinas "...visą savo gyvenimą neapkentė veidmai
nystės, melo, apgaudinėjimo, moralinio pakrikimo“... Ir 
tuomet daro totalinę išvadą: "Gal dėl šių jo principų 
visai* laikais ir visokių pakraipų žmonės Putiną nuošir
džiai gerbė ir mylėjo. Jis visos lietuvių tautos pripažintas, 
šalia kūrybinio talento, ir kaip kilni, tauri asmenybė“ 
(mano pabrėžimai).

(Rus daugiau)4.

Krinta į akis miestuose akivaizdžiai didesnis kiekis 
restoranų, karinių, vyninių. Vakarais prie jų susidaro 
eilutės, — pavakaroti prie kavos puoduko — jaunimo 
mėgiamas būdas laikui praleisti. O pravažiuojančiai pub
likai visai neįprastas dalykas tai naktiniai barai. Nors 
programos juose itin trumpos ir ne visada įdomios, o ir 
aktoriai atrodo išvargę — dieną jie dirba pagrindinėj 
tarnyboj, o naktiniuose bailiose tik priedo pauždarbiau- 
ja, vistiek atvykėliui jie daro apstulbinantį įspūdį ir jį 
galutinai įtikina, kad jis esąs patekęs į "Vakaras“.

Kuo gi paaiškinti tą tarpimą ir "vakarietišką“ gy
venimo stilių, kurs taip krinta į akį žmonėms, atvykstan
tiems Lietuvon iš kitų šalies vietų? Patys atvykėliai daž
nai teigia, kad, girdi, "Lietuvoj nėra tarybinės valdžios... 
žmonės pasileidę..., nėr tvarkos...“ Daugelis jų linkę ma
nyti, kad Lietuvos, kaip, beje, ir kitų Baltijos respublikų 
gerovė keliama Rusijos, Gudijos ir Ukrainos gyventojų 
sąskaitom Jie remiasi tuo, kad pramonės įrengimai ir ža
liava, transporto priemonės ir degalai Lietuvon patenka 
iš "pirmaujančių“ respublikų, o ką tos už tai gauna, netu
ri joms jokios reikšmės vien jau dėl nelyginamai skirtingo 
jų masto.

Tačiau patys lietuviai yra kitokios nuomonės. Nors

Kaina $16.00.

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės • Slavėnienės 
atsiminimai, 447 psl., kaina

diciniai ryšiai su Lenkija gelbsti savotiškiems prekių kietais viršeliais $9.00,
mainams, kur Lenkijon siunčiami maisto produktai, o 
Lietuvon palyginti gausūs turistai atveža drabučių, ava
lynės ir kitų plataus vartojimo prekių. Kadangi toki pre
kių mainai valstybės nekontroliuojami, tai oficialiai jie 
vadinami spekuliacija ir persekiojami pagal baudžia
muosius nuostatus.

minkštais — $8.00.

Miguel Manara, 6 pa
veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičiu
laitis, iliustravo V. O. Vir- 

i kau, 94 psl., kaina $4.00.
Tad nesunku padaryti išvadą, kad Lietuvos reliaty-l

vi gerovė šiandien priklauso nuo jos savaimingumo, isto-1 Sauja skatikų, premijuo- 
rinės ūkio specifikos, gy venimo sandaros, mąstymo būdo 
ir lietuvių tautos tradicinių ryšių.

Bet kaip tik tasai atkaklumas, kokiu lietuviai gina 
savąjį savaimingumą, sukelia Maskvoje susierzinimo ir 
susirūpinimo. Maskvos valdžia ir jos statytiniai pačioje

Almenas ,249 psl., kaina $ 
5.00.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai,

Lietuvoje veda negailestingą kovą prieš lietuvių tautinį» 5Jj^-> kieti v ii šeliai, kai-
savaimingumą, tradicinius įyšius ir mąstymo būdą. Nors na $10.
ši kova šiandien vyksta be partizanų ir baudėjų, be mari-

jie ir neneigia, kad šiandien gyvenimas Lietuvoj yra page- ’ nių žudynių ir deportacijų, ji ne menkiau persmelkia vį- .. ______ , ________
įėjęs labiausiai iš viso pokario meto, visgi jie mano, kad ’ sas Lietuvos gyvenimo sritis, uždeda pėdsakus absoliučižįi da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
panašaus gerovės lygio Lietuva būtų sugebėjusi pasiekti ir ant visko, pradedant išorine miesto išvaizda ir baigiant kaina $500.

Gatvės berniuko nuotykiai,
parašė R. Spalis, antroji lai.

būdama nepriklausoma. Jie nurodo, ikad mažam jų kraštui 
primeta jam visiškai nereikalingu pramoninę gamybą 
(beje, vis kooperuotą su esančia už Lietuvos ribų), sie
kia pririšti jo ūkį prie kitų respublikų ir, darbo rankų 
stokos dingstimi, prikurdinti čia rusų, ukrainiečių ir iš-

( Atkelta iš 2 psl.)

šinieji liberalizmo oponen
tai (konservatoriai ir kraš
tutinio kapitalizmo šalinin
kai) linkę skelbti, kad ten, 
kur liberalai perėmę valsty
bės vairą, kapitalizmas jau 
iš tiesų baigęs (ar greit 
baigs) pereiti į socializmą. 
Kairieji liberalizmo opo
nentai (marksistai) gi pro
klamuoja, kad liberalizmas 
ramsto ir saugoja kapitaliz
mą nuo sugriuvimo, nuo 
permainos į socializmą.

O teisybė, mano manymu, 
bent per nago juodymą bus, 
tur būt, pastarųjų -pusėje 
(tik su milžiniškai svarbia 
ilyga, kad kapitalizmas dar 
nesiruošia greitai griūti): 
ten, kur valstybinį gyveni
mą diriguoja liberalai (čia 
kalbamąja moderniųjų libe
ralų prasme) — geriausias 
pavyzdys Švedija — ūkinės 
santvarkos tipas vis tfk, ro
dos, priklauso kapitalizmo, 
o ne socializmo rūšiai.

Priešpaskutiniame skirs- 
ielyje užsiminėme apie 
kraštutinį kapitalizmą“ — 
r kad jo šalininkai yra tur
te dešiniųjų liberalizmo o- 
•onentų. O argi vienu metu 
■beralai ir kraštutinio jo lca- 
titalizmo šalininkai nebuvo 
ienas ir tas pats? Kas čia 
vyko? Apie tai sekanti kar-

f

•porto rungtynėmis. Nepaisant geraviško išorinio atro-! 
ir tos tovos jkaiUs tobai i

tas, nes vBiems atiku, kad nuo jos išdavų priklauso Lie-. įmų)>J paraįž Toliu.

uvosaeiis. J šis, viršelis ir iliustracijos
: Aleksandro Jakšto, 254 psl., 
j kaina $4.00.

(Bu's daugiau)

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.

•■KIEKVIENAS siuntin ys apdraustas.
• GA VĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias

kelias suteikti jiems džiaugsmo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455 

CENTRINĖS JSTAGOS NEW YORKE:

NEW YORK, N.Y. 10010

212 FIFTH AVĖ. ROOM 709 

TeL: (212) 685-4537

Atidaryta kasdien nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet

BALT1MORE, Aid. 21224, 3206 Eastem Avė. 
BKOOKLiN, N.i. li2Z2, 72 N'uussau Avė.
CHICAGO, 111. 60b22, 2242 VV. Chicago Avė.
CHICAGO, 111. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 VV'est 25 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11 115 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MINNEAPOLIS, M inn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEVV BRITAIN, CONN. 06052. 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEVV YORK. N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
K(X'HESTER. N.Y. 14621, 681-683 Iludson Avė.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122, 1236 Ninth Avė. 
SEATTLE. VVush. 98125. 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER. N J. 08882. 168 VVhitehead Avė. 
SYRACUSE. N.Y. 13204. 318 S. VVilbur Avė. 
V1NELAND. N..J. 08360, Parish Hali, VV. Landis Avė. 
VYORCHESTER Mass. 01601. 82 Harrison St.
VVHEAT RIDGE. Colo. 80033. 4330 QUav St.

REIKALAUKITE MCSŲNAUJO MUITŲ SĄRAŠO. 

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, 

šeštadieniais liepos ir rugpiūčio men. uždaryta.

(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033
(313) 891-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930 
(215) 925-8878 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981 
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422 4330

13-ji laida, pasakojimų

i Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 

j psl., pogrindžio leidinys. 
■ Jame yra kronikų nr, 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 

. $4, kietais — $6.

Debesys ir properšos, ro- 
• manas, parašė Petras Mel- 
I nikas, 292 psl., aplankas 
į dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Prof. Augustino Volde- 
i maro raštai, 672 psl., kai

na $15.00.

Poezijos knygos
Lietuvos karaliaus krikštas

Schondoeko poema, vertė 
A. Tvruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50.

Juodvarniai, pasaka-poe- 
ma, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

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

Bukolikos-Georgikos. Pa-
blijaus Vergilijaus, vertė dr. 
Antanas Rukša, 427 psl., kai
na minkšt. virs. $6.50, kietais 
— $7.25.

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 
Sintv^ras, Kaina $6.00,
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Pasikalbamas J 
Maikio sa Totu

ALTOS IREORMACHA
Lietuvių pareiškimai f Darbininkija už
Helsinkio komisijai

JAV komisija Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo klausimams, sudaryta 
stebėti, kaip vykdomi Hel
sinkio susitarimai, išleido 
tris tomus jai pateiktų liūdi, 
jimų, pavadintų ”Hearings 
Before the Commission on 
Security and Cooperation in 
Europe“. Antrame tome pir-

; miausia yra Įdėtas Altos pir
mininko dr. K. Bobelio liu
dijimas, kuriame buvo iš- 
įyškinta, kaip rusai raudo
nosios aimijos pagalba otku.

• pavo Lietuvą, kaip vykdo 
rusifikaciją, kaip laužo są
žinės bei kitas žmonių lais
ves. Pažymėjęs, kad žmonių 
teisių laužymas ir prievarti
nė okupacija yra priešingi 
Helsinkio susitarimų dva
siai, dr. K. Bobelis kėlė rei
kalą. kad Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų gyventojams 
būtų grąžinta laisvė ir nepri. 
klausomybė, naudojantis 
laisvo apsisprendimo teise.

Tame pat tome išspaus
dintas ir turiningas Lietuvių

SENIO REKORDAS

"94 metų Japonijos ūkinin
kas Fukutaro Takimoto- Įko- 

’pė Į aūkščiausią Japonijos 
. - . [Fuji kalną — 12,000 pėdų.

Didžiosios AFL-OIO uni- Kartu su juo kopė ir jo su
jos prezidentas Geoige ’ nUg inemi, 63 m. amžiaus. 
Meany Paveigtųj ų tautų sa- f
vaitės proga paskelbė pa- 
rei-kimą, kuriame pabrėžia, 
kaip svarbi žmonių laisvė 
ir demokratija. Jis pasmer
kia veidmaįiyštę valstybių, 
kurios garsina savo prielan
kumą žmogaus laisvėms, o 
tikrovėje tas laisves varžo.
Akivaizdoje tokių neteisy- 
bių tylėjimas tamsina pa
veiktųjų viltis ir tik pasitar
nauja tironijos labui.

pavergtuosina

Kas nauja dovaninių 

siuntinių reikalu?

Pasikalbėjime su Maurice 
Rifkinu, plačiai žinomos 
Globė Parcel, Ine., firmos 
prezidentu, yra patirta štai j kal_nį

Skaitykite 
šias knygas

Erelių kuorai, romanas,
parašė Petronėlė Orintaitė. 
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.

kas:

Kai firma Podarogift, Ine.,
kurios prezidentas ilgi yra

„ , u - w I Rifkinas, sustabdė savo vei.
Pasmerkęs abejingumą y . ’R . d , jo

Centro rr Rytą Europon tau- d k į
5. .**““! automobiliai, televizijos im-
stipriau jas aztart. fr ener- tuvaj Sovielų Sąjun-
gingiau veikti, ginant žmo
nių teises. Meany savo pa
reiškimą baigė žodžiais:

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.

EWAKENING LITHUA
NIA, 187 psl., kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J, 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti-

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasvs Yla, 345 psl., kaina 
$6,

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

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje. parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina $5.00.

Maminskaitės - Kulbokienės Numizmatika, parašė Jo- 
pastangomis. Įgraviravimo nas Karys, 340 psl. kaina — 
darbą atliko Jonas Zdanius $15.00.
Kaina $6.00. į Vytautas the Great Grand

Lietuva caro ir kaizerio na-į Duke of Lithuania by dr. Jo
guose, Ant. Gintneris, 633 ^P1* B Končius, 211 psL.

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

Nykštuku 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

goj pagaminti reikmenys,
tai laikinai buvo sumažėjęs
ir aplamai dovanų siuntimas [
giminėms Į Lietuvą iš anks-

irmauii- to mokėtais muitais. Tai .
nese ontamzacose tmibū- bm’° dėl to. kad daugelis I kompozitoriaus Juliaus Si- 
nese organizacijose i ui i uu . ž • manė ino- Pndnrn. maus kūrybos lo damų ir 39
ti suburti jungtinėms, veįkįma,i sustabdytai siesmės, išleistos Veronikos
tartinėms pastangoms ginti g, , .Y€? . as ^sustabdytas 
žmogaus teises ir laisves,!1* Ialklna‘-.Maciau, kai do- 
kaip svarbiausią mūsų lai'kų van« s,unteJal buv° >tlkmt>-

"Pasaulio laisvosios tau
tos ir jų atstovai tarptauti-

.kad Poidarogifts, Ine., lik 
viduotas galutinai, dovanų 

i giminėms siuntėjai vėl griž. 
1 ta prie paprastojo siuntimo

b-ptnvin teivh, varžvm* Snv Meany pareiškimą kon-j būdo iš anksto muitą apmo- 
lietuvių teisių varžymą Sov., K

Į žmogaus teisių komisijos
— Tėve, atrodai labai su- steiką, apie ką rašė groma- 

sinervinęs. Kas atsitiko? toje Zacirkos senas frentas
Susisporinau su bimbinin- iš Plungės parapijos? 

ku, vot kas! J _ , ....
Ne, tėve, tas laikraštis Sąjungoje bei apie paneigi-

TieM.’ ~ __  _ ______— Na, o dėl ko? I tekių dalykų nerašo. Jis ra
•šo tik apie tai, kaip dabar

— Nugi jis ant viso Za- žmonės gražiai pasirėdę, 
cirkos saliūno pradėjo šū- lcaįp švenčia komunistines 
kauti, kad Amerikoje nėra šventes, kaip jie apdovano- 
jokios svobodos, nėra pa- jami ordinais ir medaliais ir 
žangiems žmonėms jokios kaip už tai visa Lietuva bu- 
teisybės, kad sios kontrės. čiuoja ranką Brežnevui, 
vadai jr kapitalistai lupa:
nuo žmogaus kaili kaip ra- ! — Na, o apie tai, kad vi-
kaliai, visus marina badu, o‘si vagia valdžios skarbą? 
paths suvalgo darbo žmo-'
gaus steiką ir dar prašo, kad 1 — Nėra nė žodžio,
už jucs balsuotum.

! — O kad komunistiniai
— Tai ką tu jam pasakei? piemengaliai išvartė visoje

: Lietuvoje knyžius?
— Aš, Maiki, trenkiau kū-:

loku Į stalą ir pasakiau, kad — Nė vieno žodžio! 
jis meluoja, nes jis patsai

reikalą; reikia pasaulio su-
pirmininko dr. D. Krivicko sirūpinimą nukreipti į prie-
raportas ir LB pirmininko 
S. A. Gečio pareiškimas apie

spaudos aukas4

mą laisvo 
teisės.

apsisprendimo

(To leidinio I tome yra 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sio Tomo Venclovos liudiji
mas. Kel. red.).

JAV delegacija Belgrade

Pa.) pasiūlymu išspausdino: 
"Co-ngressional Rečord“ (7. ’ 
29). “

BHiona* pavergtųjų

Kongresmanas J. F. Kemp
(dem., N.Y.) savo kalboje 
atstovų rūmuose pabrėžė, 
kad nuo 1917 m. apie bido
nas žmonių neteko nepri
klausomybės, patekdami 
Rusijos ir Kinijos komunis-

Sen. R. Dole ir šen. Ch.
Percy JAV senate pasiūlė 
rezoliuciją, kuria, remiantis 
tautų laisvo apsisprendimo; tų vergijon. Jis kalbėjo: 
teise ir Helsinky priimtais' 
laisvės principais, Įpareigo
ję ma Amerikos delegacija 
Belgrado konferencijoje pa. 
brėžti raikalą gerbti žmonių;

Globė Parcel Service, Inc. 
šioje srityje yra pionierė, 
aptarnaujanti savo klientū
rą jau 45 metai ir turinti 
skyrių bei atstolvų daugely 
JAV miestų. Jos personalas 
ir vadovai turi reikiamo pa
tyrimo tinkamai patarnauti 
tūkstančiams salyo klientų, 
ir jie yra tam darbui pasi
šventę.

psl., kaina $5.00.
Paguod>. akimirkų kro

nikos 4, I dalis, patose Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
•ninkštais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.5j0.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k’‘ų dalyku, čia telp3 
idomios studijos apie poetu? 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tj. Knyga 374 psl.. kaina 
karo ir I d'rites — minkštai- 
viršeliais $5, kietais $5.50 

Kokius dievus žmonės gar-

"Dėl to mes turime būti 
stiprūs įsitikinimuose ir pa
vergtų tautų rėmime, ypač j 
duodami pavergtiesiems ži

P. Rifkinas dar pranešė, jbino senovėje, St. Michelso- 
kad yra pagerinta siuntinių! 
pristatymo tvarka ir kad 
klientai jau praneša esą 
tai pagerinimais patenkinti.

M. P.

psl.. kaina kietais virbeliais 
$3.00. minkštais $2.00.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 ųsl.. kaina $1.50.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė. 24 
psl.. kaina 50 centų. 
Lietuvių Darbininku Drau

gija New Yorke. 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

JIS niCIUVja, Jis peteseu uivz.ii icmdiagriuu z/iuuijių. - “
turi dvejus namus, nauja ka- — G kad jų kažkokia kul. ’ laisves ir tautų laisvo apsi->°]es PasĮoviai, n€"
ra, gauna dvi penšenas, abu tūros pamokslininkė girta' sprendimo teisę, 
su boba kasdien ryja steiką įpuolė i nužnvką ir prigėrė? ' 
ir dar užgeria gyvatine. 0,1
be to, sakau, kur vra tokiai Tėve, tokie dalykai 
kontrė, km- darbo' žmoąus propagandai įlinka, ir apie 
virai neišnaudojamas. Tada mums. c,.a sklrtas la*.- 
Įis man ir pakilo po nosimi raste ne,,,s0 neras’,s' Lz 
gazietą, kuri vadinas "Gim

Byla prie "National 

Geographic“

svyruodami, kaip laisvi 
žmonės ir laisvas kraštas, 
puolat .stovėsime už visų 
tautų teises Į laisvę ir nepri- i 
klausomybę.“

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

tokių blogų žinių skelbimą 
valdžia nubaustų ir redakto
rių.

tasis kraštas“, ir subliovė 
ant viso saliūno: Žiūrėk, 
giidi, tu nafalbabete, ką tik. 
ras laikraštis rašo: Lietuva 
dabar yra toksai kraštas, 
kur tik darbo žmogus sėdi 
auk?tai ant valdžios krėslo, j — Taip visada daron 
o visi išnaudotojai jau se-; propagandos reikalui. O k 
niai pakasavoti. Taigi, tik 
tenai via tikras darbininkų 
ščėslyvo gyvenimo kraštas.
Maiki. ar tu kada skaitei to-
kią gazietą?

— "Gimtasis kraštas“ tė
ve, yra Lietuvos komunistų 
išeivijai leidžiamas propa
gandinis laikraštis, kuriame 
okupuotos Lietuvos gyveni
mas specialiai gražinamas. 
Pagal ji Lietuvoje visi yra 
turtingi, sotūs, linksmi, kul. 
tūra klesti, jaunimas šoka ir 
dainuoja, uz savo laimę dė-j 
koja Maskvai ir komunistų 
partijai, nėra jokių streikų, 
nes visi savo uždarbiu pa
tenkinti. Visa tai rašoma, 
kad išeivija tokiu gyvenimu 
ir sovietine santvarka susi
žavėtų. kad nekovotų prieš 
rusiškąją mūsų krašto oku
paciją, o ją užgirtų ir palai
kytų

R. Zabihach, gyvenąs 
Morris Plains, N. J. ukrai
niečių vardu iškėlė bylą Na-
tional Geographic draugijai 
dėl jos leidžiamos knygos 

Tai, vaike, jo gazieta "Journey Across Russia“, 
kr rioje yra žymių netikslu
mų ryšium su Sovietų Sąjun
ga s okupuota Ukraina, Bai. 
ti os valstybėmis ir kitais 
k; aštais.

yra nespravedlyva. Ji pusę 
tikros teisi.'bės nutyli.

omą
propagandos reikalui. O ko
munistai šitame melo biz
nyje vra labai i'simiklinę.

— Bet ar žinai, Maiki, ką 
žemaičiai sako: Melas turi 
ilgą liežuvį, bet trumpas ko
jas ir su jomis netoli tenu- 
bėga. Aš tai pasakyčiau ir 
t*o laikraščio redaktoriui.

iGOOOO

MERGAITE Iš GETO*

Raginamas pavergtuo
sius remti rie žodžiais, o 
veiksniais, skatino paremti

Vaitktus atsimini-

Teismas pareikalavo, kad 
i National Geographic iki Į 
rr gsėjo 16 d. pateiktų savus 
p; siteisinimus.

Prieš kiek laiko tos kny- 
g: s planuotojams buvo pa- 
r< ikštas protestas ir Ameri- 
k( s Lietuviu Tarybos var
du.

Paskubėkite įsigyti šitą R. į Baltų draugystės dienia

Spalio romaną, nes jo netru

kus nebebus.
Kaina $3.00.

n
Vidurvakarių estai, latviai 
lietuviai Estų name FVai-

— Bet ar ten, Maiki, nėra 
nieko apznaiminta apie žu
vines kilbasas ir kumelienos1 kaina $8.00.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 
Orintaitės parašytas roma-

• nas Erelių kuorai, 384 psl.,
I

ergos, rugsėjo
Baltų draugystės dieną.

Programa prasidės 3 vai. 
popiet šen. R. DoJe kalba. 
Bus latvių dainininkai, lie
tuvių šokėjai, estų gimnas
tės iš Toronto. Tose iškilmė
se dalyvauti Baltų draugys
tės pirmininkas O. V. Pikat 
pakvietė Akos pirm. dr. K. 

BobeJj. ,

rezoliuciją 278, kuria reika
laujama Baltijos valstybėms
laisvo apsisprendimo teisės,
išvesti rusų Įgulas ir kitūs
nevietinius dalinius iš tų į
kraštų ir sugrąžinti Baltijos
kraštu kalinius iš Sovietu *• «■
S-gos koncentracijos sto
vyklų

KARO NUSIKALTĖLIS

DINGO LAGAMINE

Keistai pabėgo iš Romos 
karo ligoninės nacis nusi
kaltėlis
kuris yra nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos už 335 ita
lų sušaudymą antrojo pa
saulinio karo metu, keršijant 
už 32 vokiečių karių bomba 
susprogdinimą Romos mies
te.

m,; i J]S serga vėžiu, todėl bū
4 d rengia!vo h^ineJe- Ten JI sa^go-

Mykolo 
mai:

Su Minija j Baltiją, 210 psl. 
psl., kaina minkšt. virš. $1.50, 
kietais — $2.00. |

Baltijos gražuolė, (Liepo
ja), 332 psl., kaina minkšt.,’ 
virš. $3.00. j

Siaurės žvaigždė, 297 psl., 
kaina minkšt. virš. $3.00,

Per giedrą ir audrą, 272 
psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

Nepriklausomybės saulėje 
(1918-1940) I dalis, 296 psl., 
kaina minkšt. virš. $2.50, II 
dalis — 278 psl., kaina mink 
štais virš. $2.50, III dalis — 

Heiibert Kappler, {264 psl., kaina minkšt. virš.
$2.50, kiet. — $3.25.

Milžinų rungtynes, Myko
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00. 
kietais $3.50.

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTE. 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«.

1977-1978 METŲ 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18—$ 838.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės)
Gruodžio 21—■•$ 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ 

SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO 

Kaina nuo $640.00 

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesi

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais

Smulkesniu žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 
TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė
Prie šią grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu INEW YORKE
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and 'or Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

jo 12 policininkų. Aiškina 
ma, kad jam pabėgti buvo 
tik viena galimybė — jį la- 
gamine išnešė aplankiusi 
žmona, kuri iš ligoninės iš
ėjo su dideliu lagaminu, ne
atkreipusi net /policininkų 
dėmesio.

Kaippleris buvo mažo ū- 
i gio ir tesvėrė 106 svarus.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadiemiaūi 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

t
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PADĖKIME VASARIO 16 GIMNAZIJAI!

KALENDORIUS

Rugsėjo 11 d. Sandaros sa
lėje, Brocktone Martyno 
Jankaus šaulių kuopos Tau
tos šventės minėjimas.

žinios
YRA IR ŠITOKIŲ 

JAUNUOLIŲ

• Chicagoje veikia Vasarit 
-16 gimnazijai remti komite- 
( tas, kuriam vadovauja vi- 
i suomenininkė O. Zailskienė 

(1934 S. 48th Ccurt, Cicero. 
. Iii. 60650). Komitetas iš su
teiktų lėšų skiria mokiniams

Pabaltiečių Žygio už Žmo- stipendijas. Savo atsišauki- 
gaus Teises vykdomasis ko- me komitetas apie gimnazi- 
mitetas liepos mėnesi gavo ją tarp kitko šitaip rašo: 

įidomų ir dėmesio verta laiš-
Rugsėjo 18 d. Maironio'įa Laiškas buv0 parašvtas štai kaip ją atestuoja sti-

parke Shiewsbury, Mass., jaunuoli kuris ketvirtada- pendijų aukotojams atsiųs-
«.toji Lietm-ių Diena. Ren-:,iu savQ k!lmfe lietuvis tame laiške dviejų mokiniu
gia LB Bostono apygarda ir* „ . . tėvai, Rasa, savo laiku bai-

. t t - !Jam žygio komitetas nusiun- . \7 . .\\orcesterio apylinke. ; . . . _ susi Vasario 16 gimnazijos:tė informacinės literatūros.I
Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet j° tėvui — laišką, o visuome- 

S. Bostono Liet. Piliečių dr.;nės žiniai skelbia į lietuvių 
salėje LB rengiamoje Tau- kalbą išversto laiško pilną 
tos šventėje bus dr. Jono tekstą.
Basanavičiaus minėjimas. •

“Mielieji,
Rugsėjo 25 d. So. Bostono aš esu lietuvių kilmės pen 

Lietuvių Piliečių d-jos salė- i kiolikametis. šiais metais aš 
je Stepono Dariaus post o! susidomėjau disidentų sąjū- 
mote. ų \ ieneto 40 metų su-;d—u pabaltiečių kraštuose 
karties banketas. labai#rimtai galvoju ?asi_

Spalio 9 d 3 vai. popiet įrinHi Profesiją, kuri liečia 
So. Bostono Lietuvių Pilie-idisident4 sąjūdį, ypatingai 
čių d-jos trečiojo aukšto sa-:LletuV£b Tačiau, kai išgirdau 
Įėję Laisvės Varpo rudens ąPie Pabaltiečių Žygį Už 
koncertas.

! visas 9 klases, ir Algirdas 
čemiai:

"Vasario 16 gimnaziją 
’ankė abu mūsų vaikai, Gai- 
’ė ir Tomas. Sugrįžo labai 
patenkinti, kad galėjo lan
kyti šią lietuvišką gimnazi
ją, net norėjo likti ten dar 
vienerius metus. Buvo už- 
mezgę artimas draugystes 
su kitais mokiniais ir išsi
skyrimą jautriai pergyveno-.

r pamėgimu lietuvių litera
tūros.

O štai kaip pasisako vie
ta iš mokinių, Lolita Kudir- 
xaitė :

“Grįžau iš Vasario 16 
gimnazijos labai patenkin- 
a pačia mokykla, mokyto
jais ir aplinka bei jos gvven. 
tojais. Padaugėjo draugų, 
praplatėjo akiratis, ypač po 
kelionės i Paryžių. Ten tik
rai buvo nuostabu. Esu pa
siruošusi ateinančiais moks
lo metais grįžti atgal. Dė
koju už (paramą...“

JUK NETURITE? Lietuvos keliu. inž. Petras
Lelis, 264 psl., kaina S6.00.

Baly* Sruoga mūsų atsi- Atsiminimai apie Juozą 
minimuose, spaudai Pary°- Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė, 
šė dr Vanda Sruogienė 600 g8 , kaina
psl., daug iliustracijų. Kny.r. F-r, Vienas mažas gyvenimas,goję rašo apie <0 asmenų. .
Kaina $10.00. Henrikas Lukosevicms, 192

psl., kaina $5.00.
Lietuvių kalbos žodynas

mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta.

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

„GARSO BANGU“ 
PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo ’ : 30 iki 2 -00 vai. 
popiet.

isvs Barzdukas, iliustruotas, j Lietuvos nepaprastas pa- 
kiekvieno žodžio reikšmė i siuntinys ir įgaliotas minis- 
paaiškinama sakiniu. Tai; teris Vokietijoje Kazvs 
leidinys, kurio‘jau seniai rei. Į Škirpa. 583 psl.. iliustruota 
kėjo mū-ų lituanistinėms i jrišta. kaina $15.00. 
mokykloms ir šeimoms, ku.i* An Immigrants Story,* 
rių vaikai jau menkai kalba1 bv Arėjas Vitkauskas, 192:* 
lietuviškai. Kietais virše- psi., kaina $3.75 

i bais, kaina $6. Runcė ir Danderinas. Jonas

DKAUinMO AGENTORA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreipti” senu adresą:

BRONIS KONTR1M 
S*98 Brnadway 

So. Boston. Mass. 02127 
TeL AN S-17S1

$

Vasario 16 gimnaziją tei-- šventa* raštas, Naujasis Žmuidzinas, 110 psl., kaina 
giamai veltiną ir vokiečių 1 testamentas, verstas iš grai- minkšt. virš. $2.50, kietais 
valdžios aukšti pareigūnai. į kų kalbos. 635 psl., kaina — — S3.00.
Kuratorijos pirmininkas tė- $5.00.
vas Bernatonis rašo: i Dabarties šutomuose, žvilg-i----------- ----- ---- -------------------- į ...

1 . . _ . . ’ 0 ■ j bernausią lietuvių radijo
„Vienlas ministerijos at- snis llaikotarpio žaizdą Bro-, KA£)A ĮR KAM PADARĖT! programa Naujojoj Anglijoj

stovas, susižavėjęs mūsų nius Zumeris, 187 psl., kaina: tcctimituti į iš stoties WNSR1360 banga
gimnazija, norėtų net savo S2-50- SAVO TESTAMENTĄ į veikla

RADIJO PROGRAMA

vaikus į ją siųsti. Jis sakė,, 
kad nėra kitos gimnazijos,;

„ŽURNALISTIKĄ4
„Žurnalistikoje“ rašo

sekmadieniais nuo 
Tuo reikalu jums gali pa- 1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 

30 dėti tt ! ininko Prano Šulo j Perduodama vėliausių, pa-
Gailė ir Tomas džiaugia-į įžymių mūsų spaudos dar-! paruosta, teisėjo Alphonse > saulinių žinių santrauka ir

Spalio 16 d. 3 vai. po pietų 
First & Second Church sa-

išleis- komentarai, muzika, dainosperžiūrėta. „Sūduvos4 
ta knvga

turėję didelę privilegiją, ’ vliml buoto^’ Kaina $6o°*
Atsitiktinio kareivio už

rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinic

ir Magdutės pasaka.
Šią programą veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i

Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas

dingos istorijos bei kultū- 
s žavėjosi, kad į bend

turą. Dalyvavo keliose mo-iiab^. T“— 
kytojų suruoštose išvykose ' vai'kai, o tai goma-

rp ■ \ iu . i kad galėjo susipažinti su eu-!Žmogaus Teises, buvau labai I. ;eti ka amlinka ir jos kui.| rcs. Jį 
;užsidegęs. ' - - J

Bet turiu problemą. Mane, - , „t,,. : mi’Mh, io;n!iiinu uuziunu įauai svaruu.
Įėję, 66 Marlborough Street, tėvas, būdamas tik is dalies j- kelionėje po.Ra9rin° nelei?ti gimnazijai

" P * nenoneje po

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.karo laikų Europoje, 127 j 
psl., kaina $2.00.

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie 

tkevi-
Sruogą, Jurgi; n istracij oje.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra
latviu moterų ansamblio I,etuvlli kllmes- labai PXnci" •”
"Melodija“ koncertas, kuri J'a-ar mane leisti ! Washing- » -’Mielfeti ar Sin kilnaus —-------- ------------------ -r-,

toną su New Yorko vaisi.- Grižo patobulinę lietuviui ‘ -įgLAniš“neturėta ra^1°}us Gabrielę Petkevi-jgaunama ir Keleivio atimi ;Keleivi.- .r yra didelis lietu- 

jos miesto jaunimo grupe. ka]b‘ ^įau susipažinę Sli -V,™?; Va. -Satfc Bal'- Sruo««- Jurgi i nistracijoje. visky knygų pasumk-.mas.
Man reikia jūsų pagalbos j L Lietuvos i stori i a ir dabarti-i - m • •• 9 w Savick; ir Juozą Švaistą ,- X- , J \ -X , 1 ietuvos isterija 11 aaoarti-į fean0 jg gimnazija? Ver-' , nn

mokyklos balius Chateau de įtikinti, kad svarbu pritrauk-; ne padėtimi ypač todėl,! bwykime i ją mokinius ir pri. pl ’ k *°‘00’
Ville restorane Randolphe. ti kiekvieną asmenį. Kai šis'kad yra keli mokytojai (o Lakime jos išlaikymui pi* Pėdos mirties zonoje

‘Leisk kam nors kitam ta da

rengia N. Anglijos Baltų d-ja.

Lapkričio 5 d. Lituanistinės

SAVAITRAŠTIS

■ -•> s -i-->,

Lapkričio 6 d. So. Bosto-
PiUečiy d-j'os ryti’. Aš suprantu, kad as, _ * ---- — -

aleje Sandaros motertj klu-!turįu daryti savo dalelę Pa.; ža pramoko ir vokiškai, 
banketas ir našliu kara-.

inkimai. - ‘ „ Nežiūrint, kad pasitaikėmui, nors ji butu maža. i. , , , ■„ v . ‘ ir nesklandumu gimnazijos
Lapkričio 12 d. North Ju-! Prašau siųsti visą litera

o
enės

nior High (Oak St.) Brock-;tūrą apie žygį man. Taip pat, 
tene Br ocktono tautinių šo- j asmeniškas laiškas iš jūsų 
kių sambūrio „Sūkurys“ pir. įmano tėvui gal padės. Aš taip 
masis koncertas. noriu vykti!

viduje, vaikams šie metai 
atnešė naudos ne tik tauti- 
niu-lietuvišku atžvilgiu, bet 
ir bendru asmenišku subren
dimu.

rijos pirmininkas. , 544 ps] Kaina $1 n
Susijungę rankomis ir šir- Prisiminimų fragmentas, 

dimis padėkime gimnazijai Kazys Musteikis, 126 psl., 
nugalėti visus sunkumus! kaina $2.50.

Savanorio ir kontražval- 
1' gybininko atsiminimai, pa-

VARPAS -rašė Jonas Demereckas. 200«
i psl., kaina minkštais virše*

Lapkričio 27 d. So. Bos- Dėkoju jums jau dabar užj širdingai dėkojanle
tono Lietuvių Piliečių drau 
gijos III aukšto salėje Lie 
tuvos kariuomenės atkūri
mą sukakties minėjimas.

uz
jūsų pastangas ‘įtikinti’. Aš , g00 dolerių stipendija? kuri 
busiu visados dėkingas! j ne mus parėmė, bet, tiki

Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
Jame rašo Juozas Audėnas, 
Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka
zys Karvelis, dr. Bronius

liais $4, kietais — $5. 
Išeivio daua. Juozo Kapa.

Činsko 1950-1973 m. atsimi.

Žygio egzekutyvinis komi- 
I tetas tikisi 1977 m. rugsėjo 
■24 d. Washington’e susilauk-i

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. (ti daug tokių entuziastų, ir į Milda Patrienė gėrisi ša
po pietų First & Second j angliškai penkiolikos metų; vo dukros Juditos pratur- 
Churcn salėje. 66 Marlbor- j jau nu jų ir vyresniųjų. • tintu lietuvių kalbos žodynu 
ough St., estės pianistės Eli-i
zabeth Cox koncertas, kurį! Pa°aKiečių Žygio už Žmo- 

rengia N. Anglijos Baltų d-ja. j gaus Teises vykdomasis 
komitetas

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second j

me. ir lietuvių visuomenei 
ateityje atneš naudos.“

I

nimai, 295 psl., gausiai į 
Kazlas, Antanas Kučys, iliustruota, kieti viršeliai,

kaina $7.00. (
Steponas Kolupaila, para. i f

šė Jurgis Gimbutas ir Juo.!

Mečys Mackevičius, Romu
aldas Spalis, Aleksandras 
Solženicinas ir kiti. Būtinai 
Įsigykite tą numerį. Kaina zas Danvs, 464 psl., daug 
tik $3.59. Galite gauti Kelei- iliustracijų, kieti viršeliai.

į k a na $12.00.

Nepriklausoma
LIETUVA

lai informuoja suaiiyiojus apie pasaulinius Ir lietuviškuosius- 
® įvykius, deda daug ir įdomiu nuotniuKŲ ir atvirai pasisakė įįi

apie visus mūsų visuomeniniu bei kultūrinius klausinius šyj 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia 
tue abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema. p
'NEPRIKLAUSOMA LIK TU V A“ yra dinamiška* mūsų tt- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’n. vi Si 
suomet atviras kiekvieno nuomonei^ kuris dirba už išlaikymai 
— lietuvybės ir Lietuvos. pi

a! 

i

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

P.Q. HSP IC4, CANAD
Adresas:

7722 George Street. LaSalIe

vyje. z/srs i-rs-:s ss' sssssssr

Church salėje, 66 Marlbor
ough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpolytės koncertas, 
kurį rengia N. Anglijos Bal
tų d-ja.

Bostoniškio J. Jašinsko

parašytą knygą —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

icooonoooooooocoooeoeooooeooeooooooouooMOOoooooaooo'

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
i naujiems užsakytojams

taip pat naujos dalys ir darbas

Į $ 3 9. 5 0 vertės
t 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 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 Tel.: 848-6000 j

ooooooooooot

1977—1978 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

Lapkričio 13, 20 ir 27........................................................$640.00 |
| Vasario 3, 12. 19 ir 26......................................................... $669.00 |
į Kovo 5.................   $716.00 j

!
 Kovo 12. 19 ir 26..................................................................$746.00 (

Balandžio 2. 9. 16 ir 23  $746.00 j

šie specialūs (charter) skridimai Į Lietuvą yra AIlV (Advance Booking Charter) 
rūšies. Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American Boeing 707 lėktuvu, pirmos klasės 
viešbučiai, pervežimai. JAV išvykimo mokesčiai ir grupės palydėjimas. Visi rezervuoti 
skridimai išvyksta iš New Yorko ir grįžta į New 1 orką.

Kelionė: 1 naktis Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Leningrade.

| SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: spalio 9-17 — $826.00. — 1 

I Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj. .1 naktis Maskvoj.

naktis

j NAUJIEJI METAI LIETI VOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d.. — $1,120.00 
| — 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje. 3 naktys Budapešte

i 1
ir 2 naktvs Londone.

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road

Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą larsAvj* lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau Uup SEPTINIS M1LIONU8 dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Beturiu freteraalint organizacija — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes. SUSI VIENI JIMAS neieško prino, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iriu su puse ai Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvi* čia gali gauti {vairių klasių reikalingiausias 
apdraudaa nuo $100.00 iki $lG.900.t<C

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią T ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. ♦'rt'’?

SiA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
We apdraudos mokestis $2.00 { metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų ve’kėjus. Ir jie plačiau paaiškins apts 
Susivienijimo darbus.

Geuslts spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LRhuanian Altianre ef America
107 Wset 30tb Street, New York. N.Y. 10001

I
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Vietines žinios
Kelionė j vakarus

Gintaras Karosas, lydi
mas Gyčio Žiaugros, išva
žiavo 6 savaičių kelionėn 
po Ameriką „Bridges“ ži
niaraščio ir kitais lietuviš
kais reikalais.

Keliautojai aplankys vi
sas didesnes lietuvių kolo
nijas, pradėdami rytiniu 
•pakraščiu ir kelionę tęsda
mi skersai Amerikos iki pat 
Kalifornijos.

G. Karosas yra vienas iš 
„Bridges" redaktorių.

Marytė Bizinkauskaitč— 

„Miss Lithuania of N.E.“

Marytė Bizinkauskaitč iš 
Brocktono Minkų radijo ge
gužinėje rugpiūčio 14 d. iš
rinkta „Miss Lithuania of 
N.E.“

Mūsų ugniagesiai 

brangiausi

1974-75 m. išlaidos ugnia. 
gesybai rodo, kad Bostono 
ugniagesiai yra brangiausi. 
Čia, ugniagesybos skyriaus 
išlaidas padalijus iš gyven
tojų skaičiaus, kiekvienam 
gyventojui tenka po $55.96. 
Visur kitur ta suma daug 
mažesnė. Pvz., Detroite — 
$30.23, New Yorke — tik 
$30.06, Chicagoj — $25.65, 
o 50 miestų — tik $29.27.

Vadinasi, Bostono išlai-Į 
dos apsaugai nuo gaisrų yra j 
dvigubai didesnės negu Chi- 
eagcs, Philadelphijos, St. 
Louis, Houstono, Milwau- 
kee, nors tie miestai daug 

: didesni arba tokie pat kaip 
Bostonas. Bet klausimas, ar 

• Bostono ugniagesiai yra iri 
dvigubai geresni negu kitų į 
miestų?

Turėsime lietuvę dantų 

gydytojų

Kaip iš kitoęj vietoj spaus 
dinamo skelbimo matysite,; 
rugsėjo pradžioje dantų gy
dymo kabinetą atidaro dr. 
Laima Antanavičiūtė.

Bostono lietuviams ji ge
rai pažįstama, nes čia užau
go, čia baigė ir mokslą — 
Tufts universiteto odontolo
gijos mokyklą.

Dr. L. Antanavičiūtė yra 
baigusi ir Bostono lituanis-Į 
tinę mokyklą, o studentau
dama gyvai reiškėsi lietuvių 
jaunimo sąjūdy.

Linkime jai geriausios 
sėkmės ir tikime, kad ji tęs 
garbingas dr. Genės Stapu-i 
licnienės tradicijas. I

Sveikino Dargiai
• t M

SLA pirm. Povilas Dargis 
su žmona Gertrūda atsiuntė 
sveikinimų iš Oonneaut 
Lake, Pa., kur jie atostogau
ją ir gaudą lydekas.

Lietuvių šokėjai pirmavo

Bostono miesto savival
dybė rugpiūčio 17 d. savo 
rūmų aikštėje i-engė „Inter
national Night“, bet dėl 
neaiškaus oro tą renginį 
paskutinę valandą atšaukė.

Jo programą turėjo atlik
ti 5 tautų sambūriai: lenkų, 
airių, graikų, portugalų ir

dą Meilų iš Worcesterio. 
Kadangi renginys buvo

atšauktas, tai nebuvo nei 
mikrofonų, nei prožektorių 
scenai apšviesti. Tai žymiai 
sumažino renginio grožį.

R. kondrata* grįžo 

iš Škotijos

Istorikas Ramūnas Kond-
lietuvių. Dvi paskutiniosios!latas grįžo iš Škotijos, kur 
grupės apie atšaukimą neži-į dalyvavo mokslo istorikų 
nėjo ir reikalingu laiku į j suvažiavime ir ten skaitė 
aikštę atvyko. paskaitą.

DR. LAIMA ANTANAVIČIŪTĖ -

dant ų gydytoja,

ANTHANEY,

praneša, kad savo kabinėti atidaro

2210 Massachusetts Avenue,

Cambridge, Mass. 02110

MBTA važiuoti: Priėmimo valandos:

Ashmont - Harvard Line iki pagal susitarimą.
Harvard Square, iš ten Ofiso tel. 661-8442
North Cambridge autobusu Nemų tel. 646-6271
iki Rindge Avenue.

Ir visuomenė nežinojo, 
kad renginys oficialiai at- 
tis. Ir prisirinko tiek, kad 
šauktas, todėl pradėjo rink- 
jai sutalpinti būtų reikėję 
labai didelės salės. Oficia
liai atšauktą renginio prog
ramą pradėjo portugalai ir 
baigė lietuviai. Šoko po pus
valandį.

Portugalų Jokiai vienodi, 
neįspūdingi ir drabužiai, to. 
dėl, kaip sakoma, „nunešė“ 
lietuviai, jiems smarkiai 
plojo. Pažymėtina, kad lie
tuviu sambūris dabar turi

• Susirgo L. Jasinskienė

Staiga susirgo buvusi il
gametė Bostono lituanisti. 
! nes mokyklos mokytoja Ly- 
‘ (tija Jasinskienė. Paguldyta 
Tufts universiteto ligoninėj.

Linkime greitai pasveik
ti.

Viešnia sveikina Keleivį

Svečiuodamasi pas savo 
i giminaitį Joną Beišį Brock 
' tone, ilgametė Keleivio skai 
jtytoja Aldona Povilaitienė 
į i? Philadelphijos pasveikino 
; Keleivio štabą ir Maikio tė- 
, vui paremti paaukojo $5.

:1

Sunkiai serga .
I

Vv’orcestery sunkiai serga' 
rašytojas Antanas Giedrius-! 
Giedraitis, o Bostone — inž. j 
Aleksandras Lapšys.

Į

BROCTON, MASS.
i

Šauliai rengia Tautos 
šventės minėjimą

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos valdyba rugpiūčio; 
6 d. posėdy Freimanų sody-į 
boję aptarė ateinančio ru-Į 
dens ir žiemos darbų planą.

Iš artimesnių dienų darbų, 
numatytas Tautos šventės į

minėjimas rugsėjo 11 d.
Tą dieną 10 vai. ryto bus 

šv. Kazimiero bažnyčioje 
pamaldos ir kuopai dovano
tų vėliavų pašventinimas, o 
3 vai. popiet paskaita ir me. 
ninė programa Sandaros sa
lėje.

Kuopos valdybą šiuo me
tu sudaro šie asmenys: pir
mininkas Romualdas Biel- 
kevičius, vicepirm. Petras 
Šaulys ir Jonas Freimanas, 
sekr. Stasė Gofensienė, kul
tūros reikalų vedėja Julija 
Šaulienė, ižd. Vladas Jaki
mavičius.

R-nė

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

/ra .vienintelė oficiali Įstai
ga Worce»iery. kuri siunčia 
•iuntiniua tiesiog ii Worces-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Plood Sųuare 
Hardtvare Co.

SarJuakaa N. J. ALEKNA 
•2S EAST BROAPWA? 
fcOUTU BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8A14S

BsiiJasuu Mcore itetei 
V'orJeros Si«nnnu

8tiiūa» Langaata 
VU-'ide reikmenys narnama

Reikmenys piatckariaaoa 
Visokis teiktai

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

I P fi DI N IS 
OPTOME T RISTAS

j Valandos:
(nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

k
it 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

PETER MAKSVYTIS 
Carveater A Baikim

<9 Choreli Street 
C. Miltoa,

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Atiteka risiu „------- ,—.
to lr projaktorimo darbas ti _ 
ko Ir ridoje, gyvenamų namo ir 
Manio pastotų, pagal Jūsų reika- 
larimų. Saukite visados ttd * va
landų vaka*o.

Telefonas 698-8675

1 • •

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
tytų 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.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

THE APOTHECARY

Maeaooooooooeoooooooeoobooeooooooe000600*1)1 ĮOUUL4 tOT«U^

thecary »Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodami tiktai vaistas, iipildome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuvišką vaistinę.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tetefoaaa AN 8-MH

N na 9 vaL ryto iki 8 ▼, išskyrus šventadienius ir sekm.

—uėn——————o——nu—anou————m

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
■e • • ♦ w *•' T.'

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

$6. Paštu nesiunčiame. I

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAV 
SOIH'H BOSTON. MASS.

gpvaveaeaaeseeeaeea**************
rrsrrrrrrf "■'“*** '

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

"SAULES 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 davanoir.® 
Kaina $7.00.

South Boston" 
Savings Bank

ALtVAYS THE LEADER

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gailini) 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

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

STEPONO KAIRIO ATS1 
'MINIMŲ PIRMASIS TO

MAS "LIETUVA BUDO“ 

JAU IŠPARDUOTAS, BET

ANTROJO TOMO—"TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE- 
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL

334 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

šitoj apylinkėj vaidina svarbų vaidmenį, padėdama aprūpinti 

bendruomenės narių sveikatos reikalus. Mes pasiryžę remti far

maceutinės pramonės aukščiausius standartus ir prašome turėti 

galvoje, kad jūsų receptų atlikimas yra mūsų svarbiausias pa

tarnavimas. "Receptų specialistai“. Valandos: pirmadieniais— 

penktadieniais nuo 9 iki 8 vai.

****.W**»**e4###e4#*«'**##»<****##****»*»*******e****e*»**************

Laisvės Varpas
; LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

•^M*****************************************************************

ATLAS PARCELS CO. COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybas medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime 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 į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinsklį

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekė* parduodamo* nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 ral- rak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
Sa Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

I I




