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Argi nori teisti ir 
mirusį prezidentę?

Žvalgybos organizacijos CIA veiklos tyrimai ryikina 

kaltinimus žuvusiam prezidentui John Kennedy, kad da

vęs įsakymą nužudyti diktatorių Castro. Tai norima lai

kyti prezidento kriminaliniu nusižengimu.

Pasauly būtų didelė sen
sacija, jeigu kada išgirstu
me. kad So.ietų Sąjungoje 
viešai tyrinėjama KGB sau
gumo organų ar kitų sovietų

kryptimi buvo nužengta nuo 
kalbėjimo į veiksmą. Jeigu 
paaiškėtų, kad į, nužudyti 
Ca tro ar kurį kitą diktato
rių buvo jau į tikrai bando-

Jungtinės Europos Vals-Į 
t} bės yra jau senas kai ku
rių politikų ir šiaip gilesnių 
mąstytojų idealas. Jam siek-

Britaniją vargas priglaudę 
prie Europos

Referendumo balsuotojai santykių 2 priei 1 pasisa

kė už pasilikimą Europos Bendroje Rinkoje. Tai didelis 

premjero Wil*ono laimėjimas, bet Britanijos vargas vis 

liek dar ”iakoja1 ir lapoja**. ‘ J

tarptautinių šnipų veikla ir ma, tai bylą galėtų perimti 
ji kritikuojama, nors nuo . Teisingumo departamentas 
šių komunistinių angelų Į ir iškelti jos dalyviams kri- 
sargų rankos žuvo tūkstan- j mmalinį kaltinimą. Net ir 
čiai ir dar nežinia, kodėl ir mirusiam prezidentui ar taip 

pat mirusiam gen. prokuro-

Baigus Keleivio 70 m. sukakties minėjimo 1975 ». balandžio 27 d. meninę programą, komiteto 
pirm. Stasys Santvaras dėkoja jos atlikėjams tr kitiems prisidėjusioms prie ito minėjimo, o Biru
tė Vaiėjurgytė tuo metu prisega programos daly viams po gėlytę. U kairės j dalinę: Stasys Sant
varas, seksteto vadovas Julius Gaidelis. Hehan tas Lingertaitis, Norbertas Lingertaitis, Vytau- moji Europos ^Taryba, perjo
tas Bruzgvs. solistė Birutė Aleksaitė, Ričardas Lizdenia, Pranas Įflfmkm. akompaniatorius dr 
.Vytenis Vasyliėaas ir Vytautas Eikinas. Nuotrauka Stasio Urbono

greičiau Europai 
pavyko susijungti i vieną 
ekonominę šeimą, j vadina
mąją Bendrąją Rinką, bet 

ti po Antrojo pasaulinio ka- ir tai ne visai. Ilgą laiką prie 
šios Bendrosios Rinkos durų 
vi: lūkuriuodavo Didž. Bri

to buvo įsteigta ir vadina-

Daug

diniai rengianti savo posė- tanija. vis bijodama praras- 
džiu? Strasburge, bet. deja, ;ti savo "nepriklausomybės“ 
visiškas Vakarų Europos! dai j bendram labui, vis atsi-

vie»2s kitas užsienio diplo
matą: staiga "numirė“. Bet 
Amerikos vadinamojoj "at
viroje visuomenėje“ ‘jokios 
paslaptys neužspaudžiamos. 
Taigi nenuostabu, kad šiuo 
metu pradėta tyrinėti ir 
JAV tanpl.autinės žvalgybos 
CIA veikla.

Pirmiausia ši žvalgybas 
organizacija buvo apkaitin
ta, kad ji rinkusi žinias ir 
apie JAV vfdaUs gyvenimų 
įvykius bei apuojtinėiusi ir 
kai kuriuos politikierius, ar 
čionykščius "disidentus“, ko 
ji neturinti teisės daryti, nes

S- Kudirka UU
grįždama į savo "didžiąją 
praeitį“, kurios didybė tik
rovėje jau seniai nublėso.

Kai į trupinius sumalta 
V. Vokietija po karo pasi
statė naujus ir modemiškus 
fabrikus ir iškilo į vadovau
jančią Europoje ekonominę

goję išrinko naują sąjungos davusios stambius kyšius už- ’ PraJ®nkdaina ir Pran-
valdybą: pirm. dr. J. Balčiu-Į sienio generolams ir kitiems! Keturios NATO sąjungos Britanija pasenu-
ną, vicepirm. dr. J. Skrins-' aukštiems pareigūnams, kad valstybės (Olandija, Dani- lmonėse malė
ką ir sėlį. dn. J. Sonią, visus' galėtų parduoti avo prekes, ja, Norvegija ir Belgija) nu-

polkinis susijungimas j pa
našų vienetą kaip JAV dar 
tolokas.Nauja gydytojų Generolam stambiu

I
valdyba , kyšiai

_  ____ kad Simas Fssaulio Lietuvių Gydyto- Paaiškėjo, kad kelios di- fiATO Val8tybČ8
senMo kunigija/* Tik litai į Kudirka su šeima birželio i N S-gos ąjv^i avimas g^u- dėlės JAV bendrovės, pre-
abejotina, er demokratai. L^. aale ikeii-: Cle. zes 24-25 dknomu. Chica- klabančios gu uzsiemu, yra perka 306 lektUVUS 

j-a.— • i_______menesio gale at mena j v .e- g.o,e lsnrtgo nauja sandaros davusios stambius kvšius uz-

RockefeUerio komisijos 
rinėjimais ir joe raportu ne-‘l Vl€l€lana(į 
pasibaigs, nes ji taip pat
rengiasi gvildenti Fpeciali Dina rašo.

kurie dabar turi kongrese 
didelę persvarą, leis "kasti i ^olandą nuolat apsigyventi, 
iš kapo“ buv. prezidentą į .
Kennedy lr jaudinti jo &tr- GydytefcjremiJM 
bę. kaip tai buvo pasielgta
su respublikonu Nixonu. muzikams 

i
Socialistai atgavo

iš Ohio valstija?.

Illinois Lietuvių Gydyto
jų d-ja buvo paskyrusi $ 
1,000 premijoms už pramo- 

Portugalijos karinė vai-, ginę muziką.
džia buvo uždariusi vienin- r . . .

Komisija pirmosios pre
mijos ($500) nepaskyrė, o

tei esanti tik FBI pareiga. i
Tam tardymui buvo sudary- &aV0 laikVO8tį 
te viceprez. Rockefellerio
'pirmininkaujama komisija.
kuri esą radusi kai kurių ne- ... ™

tutui.'Bet kažkaip Skilo ir kose laikra®:i R«publica. ku- 
"žymus“ nusižengimas. Iš 
tos komisijos bumų ir CIA 
liudininkų išspruko žinia, 
kad ši organizacija plana
vusi nužudyti Kubos dikta
torių Castro ir tei įvykdyti 
jai pavedęs buv. preziden
tas Johm Kennedy su savo 
brolio vyr. prokuroro Rober
to Kennedy pritarimu.

ris priklausė socialistams, dvi antrosios (po $300) pa- 
Dėi to socialistai buvo pa- •• kilios G. Gudauskienei . ir 
grasinę pasitraukti iš minis- J* Zdaniui ir dvi treciosios 
terių kabineto, kur yra 2 so- (P° $200) — Br. Jaučiui ir

______ __  ______ __ kasdieninę *duofrią. vaidino
• tarė pirkti 306 JAV garny- . . . ... * ^bę ___

Pav. Northrop lėktuvu bos YF-16 lėktuvus naikin-, ^ominiai visiekai nusmuko, 
bendrovė vien dviem Saudi tuvus. To pirkinio kaina! Kankinama streikų ir įnflia- 
Arabijos gelerolams davusi siekią daugiau nei $2 bilio- taf*a te^° nusl*
$450,000 kyšį. Jos tamybo- nūs. Mat, paaiškėjo, kad toj enktl Europai.

Pagaliau ankstesnioji kon-
vai yra prastenės kokybės' 
ir net brangesni.

Pietų ir Šia
■aaa yra jungiama* į vieną! je buvęs ir prancūzų genero- tipo prancūzų siūlyti lėktų
valstybę, kurie* sostinė jau? Jas Stehlin, kuriam per 3 **‘i —----- ““ =
ir dabar yra Hanojus. J metus sumokėte $13.500.

Tas generolas, būdamas par• •
Argentinoje 

metus pakilo 80%.
per

• • • • m !•••Etiopijoje ir Somali joje 
dėl sausrų kilo baisus badas.

lamento vicepirmininku, pa
tarė prezidentui pirkti JAV 
lėktuvus. Žinoma, kyšinin- 
kystei išaiškėjus, jis turėjo 
pasitraukti iš pareigų.

čiaiįstai Praeitu savaitę tas Aimim Zdaniui, muziko J. JAV bodArbiif iau yra v»2 
laikraštis buvo grąžintas lei- Zdanio sūnui. %, arba 8 su pusemiliooo.
dėjems.

To paties reikalauja ir 
katalikų Bažnyčios vienin
telis radijas, kurį užėmė ko
munistei. Dar neaišku, ar

Nors kai kurias dalis pa
gamins lėktuvus užsisakiu
sios valstybės, bet daugiau
sia pasipelnys JAV bendro
vė.

Prancūzai, 
nepatenkinti.

žinoma, yra

Na, o dėl to, esą, Castro j karo valdžia nusileis, 
ai1 kerši jo. ir io agentas nu-Į Portugalijos ateit?' tebė-
žudes prez. Kennedy... 

šis gandas dar labiau su
stiprėjo, kai televizijoje bu
vo pademonstiuotas ir buv. 
prez. Johnsono pasikalbėji
mas, kuris parei’kė k'ri to
kia užucminę. nors ir ne
tvirti n o, kad tai neabejotina 
tiesa.

Pockefellerio komisija sa
vo tyrinėjimus baigė ir apie 
300 puslapių raportą perda
vė prez. Fordui, kuri paža-j pozicijas, 
dėjo dalį jo pat&elbfi. bet’ 
kai ką ir netylėti. O ta "ne
žinomoji dalis“ spaudai la
biausiai ir rūpi.

šiom dienom i tą iškilu
sį potvarkį nužudyti atsilie
pė ir JAV generalinis pro
kuroras Fdward H. Levi, 
kuris pareiškė. kad prezi
dentas netinis konstitucinės 
galia Įsakyti nužudyti kitos 
vale* ybės galvą. Žinoma, to
kios problemos svarstymas 
dar nesąs nusikaštimas.
Kiek prez. Kennedy ir kiti 
to projekto, jeigu jis buvo, 
dalyviai nusikalto, prikiau-

ra neaiški. Kado valdžia 
skelbiasi nesanti komunistų 
politikos vykdytoja, bet kas
dieniniame gyvenime mato
me, kad tik 12.5r < balsų te- 
gavusi komunistų partija vi
sur karių yra proteguojama, 
jos akiplėšiški žygiai nesu
stabdomi. Mat. ji savo gud
ria taktika visur pataikauja 
kariam' ir tuo pasinaudoda
ma smarkiai stiprina savo

virtoje hakėjs svsiliiaa Altas 
skyriam pins. Stasys Laiva, dešinėje — Aidą terasto retskto. 
tins tr. Joosas Giraiaa Apsėtoje kairėje Biretė Vsiėjorgytė skai
to sveikininas, daėiaėje Latorės Varpo radiją vedėjas Petras 

iaėjiaio prognua*.
Nootraoka Stasio Urbono

Į įdomu supuolimas. Pra-
I eitą savaitę gen. StehJin bu- n s“ i - •
i vo gatvėje autobuso sunkiai P^08titutC8 koVOJŪ 
'sužeistas. Pasklido gandas, ... . . .
Į kad tai buvęs bandymas jį 8ŪV0 tCliSUį

IPrancūziją užklupo nepa- 
: prastas streikas. Ten susuei-
į AtttlarC &UCZO kavo visų didžiųjų mietų
•, j prostitutės, reikalaudamos
KŪJial(į gavo teisių ir pagarbos jų

«. - , ..... . . profesijai, o taip pat kovo-
Birželio 5 d. ii ilmingai darnos prieš policijos bruta- 

atidarytas Suezo anais*. jum^ Sakoma, kad jos rei- 
neve.lJj* 1^7 m* kalau'jančios net bedarbio 

pašalpos ir senatvės pensivo ir 
Rock.

servatorių vyriau ybė, dar- 
biečiams priešinantis, ėmė 
ir įsiprašė į Bendrąją Rinką. 
Bet darbiečiams laimėjus 
paskutiniuosius rinkimus, 
vėl iškilo klausimas iš tos 
Rinkos pasitraukti, tik da
bar jau pačioje darbiečių 
partijoje suskilo nuomonė?. 
Premjeras Wilsonas ir dalis 
vyriausybė nariu panoro pa
silikti, o kita dalis — pasi
traukti. Dėl to praeitą sa
vaitgali įvyko net visos tau
tos atsibusimas — refe
rendumai kurio rezu Ratai 
galėjo arba visai pakirs*!, 
sr pake’ti Wilscno prestižą.

Balsavimo daviniai vi3 
dėlto parodė, kad britai dar 
neprarado tikrovės nuovo
kos. Balsavimuose dalyvavo 
63'r iš 40 milionų turėjusių 
teisę balsuoti gyventojų. Tai 
gsna daug. Ir balsuotojai 
-antykiu 2 prieš vieną pasi
sakė už pasilikimą Europos 
Berdrojoje Rinkoje.

Referendumo rezuRatai

JAV kreiseris Liltle jO( neg (jarį)as es^
9 pat naudingas, kaip ir kiti

_ . , . ... "visuomeniniai darbai'
Dabar laivu kelione ii Vi*

JwUniio jūra. i Indijoj Raj kur proteftuoja
nUnkZ ir saikuojančios prostitu-lyra didelis pasitikėjimo pa- 

ai.Ut. tės nuo policijos pasislėpė Į lenkimas darbiečių vyriau-
ti aplink fnka. Kanalu g • ngt bažnyčiose, iš kurių la-'Sybė premjerui Wilsonui, 

bai gunku jas išvaikyti. | bet. žinoma, tai dar nėra 
i Ftritaniios stebuklingas at- 
l kutenąs. Jos infliacija jau 

Bausmę už inipinėjimą yra pasiekusi 21.7ri. o tai

lės naudoti* ir Sovietų S-go* 
laivai. JAV didiesiems karo 
laieans* jis nėra pakanka
mai gilus.

Kanalas Egiptui duo* apie 
$1 odRoną pelno kasdien.

so nuo to, kiek žingsnių ta labdaros reikalams.

Paskelbė Onassio 
testamentą

Pagal mirusio graikų tur
tuolio Onassio testamentą
didžioji dalis jo milžiniško . 
turto teko jo dukteriai Kris
tinai. Jo žmona, buvuri Ken- 
nedienė, su vaikais t, una 
po $250.000 per metus.

Kristina nutarė sudaryti Vi*či«» rekordas ja 
lėfouvo nelaimėje žuvusiam 
savo broliui pagerbti $500 
mil. fondą, kuris bus panau
dotas Graikijoje švietimo ir

Sovietų Sąjungai atlikęs Al* yra beveik dvkrubai didesnė 
ger Hiss, buvęs prez. Roote* negu JAV. Britų imperijoj 
velto patarėjas, dabar iikė- laikais pripratę nu-rivkiai 

Izraelis dar toliau atitraukė I® bylą, reikalaudamas rai* čiulpti is savo kolonijų ža- 
save karo pajėgas nuo i—•*1 tų ir filmų, kurie buvo jo by* liav s ir naudotis pigia >v e- 
lo senos, tuo perodydamas loję įrodomoji medžiaga. Jis timų rankų darbo jėga. ang- 
Egiptui savo "gerą valia“, norįs įrodyti, kad tie doku* lai dar ilgai vargs, visų tų 
Bet Egipto kaimynė Libija mentei buvę netikri ir jis be patogumu neteke,. kaip ir 
labai supyko, kad 1 apkaltinta* ir nu- lietuviškieji dvarininkai po

Praeitane aamery ktej vietoj po aoetraaksnito parašo Wsj atidarydama* kanalą, pada-; baustas. žemės reformos, guoedamie-
eihitėj tarėja Mti paraiyts ae Jadvyga Kabdimė. bet Jadvyga biznį, užmiršdamas1 J» nori atgauti ir advoka- « tik savo protėvių paveiks-

i visų arabų bendrą frontą. įsodintas,Sto teises. lais ant-^pelijusių sienų.

Kanalo atidarymo proga
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Tragiškų įvykių prisiminimų 
atgailoje

Antanas Terleckas-^ių dienų 
Lietuvos nacionalistas

Raio: VACLOVAS SEVRUKAS

mės. Nacionalistai ir tikintieji, manding, pirmieji pradėjo 
teismuose rodyti moralinę rezistenciją, savo pažiūrų nei^ y 
sižadėdami ir jas drąsiai gindami. Kai Lefortovo kalėji
me (Maskvoj) susitikau su Z. Krasivskiu, giliai susižavė. 
jau, štai, maždaug šitokiais jo žodžiais:

— Aš nacionalistas ir tuo didžiuojuos. Aš žinau,

23. 1975 m. birželio 10
ijfeu

ANISTIKOS INSTI- 
UVAŽIAVIMAS 
VELANDE

: Artėjant birželio 164ajai, šiandien vėl visi grįžtame
gintimis | anuos tragiškuosius mūsų tautos istorijos įvy- 
ttus: sovietinės okupacijos pradžią, masinius trėmimus. 
Balinimus, tardymus, kankinimus, šaudymus ir kitus bru- 
fiUius okupanto veikimus. Ir tokios sukakties prisimini-! 
acuose grimzdami, visai pagrįstai liūdime, ar net meldžia- ’ 
įės už kankinius, už mirusius ir už nelaimingus gy.uo-: 
SĮua, likusius tėvynėje kentėti svetimųjų priespauda. Tai i 
ff suntntama.

X Bet kažkodėl net ir tokiomis liūdnomis progomis la
itai retai atsigrįžtame patys į save. Ir beveik negirdime jo- j 
lio atgailos atsidūsėjimo, kad anais laikais, kaip ir šian
dien, paskendę savo šeimos reikalėliuose ir žiūrėdami tik 
f savo lakiruotų batų galus, visai nepramatėme tik už ke- 
ffų žingsnių mūsų tautą tykojančios giesmės. Ir tinkamai 
nepasirengėme jos sutikti. Ir neatlikome tai. dėl ko šian
dien galėtume jausti bent mažiau sąžinės graužaties. Tą 
mūsų naivumą, netgi atsakingų asmenų kvailybę dabar iš 
Čilės metų atstumo tiesiog graudžiai liudija daugelio ra- 
šyti ir žodiniai atsiminimai. Taigi, regis, bent turėtume iš 
fcs praeities ko nors pasimokyti. Kad nekartotume senų 
ar nedarytume naujų nesąmonių naujose aplinkybėse — 
mūsų išeiviėkoje veikloje ir mūsų kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, kaip ją juodomis raidėmis vis pabrėžiame.

Deja, tikrovė rodo, kad mes beveik nieko nepasimo- 
kėme. Mums nieko nereiškia net ir mūsų pačių gražiausi 
nutarimai, kuriuos riebia pavaldė pasirašome, kad kiti 
geriau matytų. Taigi, kad kiti... O mes patys, iš tų suva
žiavimų grįžę namo, savo aplinkoje vėl senovišai siunta

Antanas Terleckas su savo šeima

i ką aš kalėjime. Komunistai — mano priešai, ir kai ein 
Į pas taidytoją. tai einu į ringą: į jo kaltinimus dėl vadi- 
į namojo nacionalistų partizanų "banditizmo“ atsakau šim
teriopais tarybų valdžios "banditizmo“ pavyzdžiais. Aš 
jų priešas, ir man nereikia jų pasigailėjimo. Tik gaila, 
kad kartą teisme. 1967 metais, mirties nuosprendžio aki
vaizdoje. prisipažinau kaltas. Turiu namą, žmoną, dvejetą 
vaikų ir noriu gyventi su jais. Sunku susitaikyti su min
tim, kad vietoj to teks gyventi kalėjime. Bet įsitikinimais 
neprekiauju ir, kaip jau per 10 metų, taip ir toliau rasiu 
prasmę net ir kalėjime gyventi su šypsniu.

Jam buvo apie 40 metų. Buvo jau dukart teistas. Pir
mą k;rtą už dalyvavimą ukrainiečių rezistencijoj. Antrą 
— už Ukrainiečių nacionalinio fronto oiganizavimą. Prie 
10 metų kalėjimo ir 5 metų nutrėmimo darbo Kazachsta
no šachtose, kuriuos — mums susitikus — jis jau buvo 
atlikęs, jam dar buvo likę 7 metai stovyklų ir 5 metai nu
trėmimo.

Panašiai kalbėjo ir Antanas, kuriam irgi ne kartą 
tesko ragauti kalinio duonos, neskaitant dažnų tardymų. 
Bet kaitą, karčiai nusišypsodamas, pasakojo, kad nemaža 
yra ir tokių, kurie klausia:

— Kam aš toks užsispyręs lietuvis? Ar ne geriau pa
sirūpinti tik vaikais, motina, žmona, negu sieną galva 
daužyti? Lietuvybė gi amžius išsilaikė. O žmonės, kurie 
prie sąlygų nesitaikė, — visi dingo iš savojo ir artimųjų 
gyvenimo... O sekančiose kartose Lietuva vistiek laisvę

Seniai pažįstu Antaną Terlecką, ir su juo mane sieja 
artimi draugystės ryšiai. Tebematau akyse kresną, aukštą 
vyrą, gyvai ir linksmai gestikuliuojantį, savo gyvenimo 
patyrimus dėstantį. ------

— Mano pažiūros — sakė jisai — susiformavo tary
binės santvarkos metu. Juk tik 1949 metais baigiau preky
bos technikumą, paskui Vilniaus universiteto ekonomikos 
fakultetą. O 1940 metais man gi buvo tik vienuolika. T ė-! Atgaus
vas buvo mažažemis, tų metų rudenį garo žemės iš tary- į Ką žmogus „etgi daug . tokj klau.

simą, kurį tenka kiekvienam pačiam spręsti, pasirenkant dr. 
gyvenimo būdą ir tikslą?.. Bet ir neatrodė, kad Antanui Smošaitis.

Žiū-binės valdžios. Jam nebuvo kuo skųstis, kaip ir man 
lėk, kokią charakteristiką man parašė pats TSRS Valsty
binio banko Lietuvos respublikinė- kontoros valdytojas

Nep^Jebėjęs nuolatinių 
”KelerM>'* koi espen lentų 

važiavime, turiu malonią 
eigą painformuoti skar

ojus apie penatą ji Li.ua- 
nistikes Instntuto u.azia- 
vimą Cievelande. Ohio, Įvy
kusį gegužės mėn. IG-iS
dienomis.

Lietuvių Bend: uomenės 
apygardos pi: m. K. 21ede
nio ir apyl. pirm. -Jurgio 
Malskio sudarytas Taikos 
komitetas parūpino 
Lietuvių Namų patalu 
kur vyko susirinkimai 
kaitos, bendri pietūs ir ban

ketas. Lit. Instituto narių 
susirinkime dalyvavo 29 na
riu, o tarybos posėdri.e 10 
(iš 14). Kai kurie a vyko 
iš toliau: trys iš Kanados, 
tesi iš VVashir.gtcno. dau
giau iš Chicagos ir kitu mies
tų. Paskaitų klau ėsi apie 
140 žmonių. Iš 20 num.-uvu 
paskaitininkų neatvyko tik 
vienas. Iš Pc?‘oro Kukū-o? 
klubo ar SubsK aka rin 
legentų dalyvavo istorikai 
V. Trumpa, dr. J. Jakštas, 
dr. Julius Slavėnas, d r. R. 
Šilbajoris, dr. B. iria Tur '•», 

mas. dail. A. Ta- 
Vv-k. V da’ri'tus

r 1.

is 1;šu manim rūpėjo tą klausimą aiškintis... Todėl paklau- į JŪO metų sukak:: 
siau, kaip jis vertina partizaninio pasipriešinimo Lietu- ■ žy111®*3. ra?}J. A. yru 
voje tikslingumą ir kaip jis tą pasipriešinimą lygina su » čio ir istoriko 1 . T. 
savo pozicija? j paskaitom. G,t z-

j tavo tautosakmr :e F1 Fra 
— Mano pozicija, — atsakė, — tai mano proto ir są- ' dūnaitė ir dr. Vy*. če'-rv^ 

žinės pozicija. Savo laiku Mordovijos lageryje mes smar- abu pirma karta T.T

me, apsėsti Čičinsko dvasios. Tarsi mūsų šiandieninėje 1956 metų birželio mėnesį: "A. Terleckas užsirekomen- 
veikloje dar būtų galima padalyti kokią brangiai apmo- davo, kaip rimtas ir sąžiningas darbuotojas, tra.vstąs iš- 
kamą 'karjerą, nusipelnyti ordinus. įlipti keturpėsčiam į mokti savo darbą. Drausmingas. Aktyviai dalyvauja vi
sokią nepajudinamą valdžios kėdę, iš kurios būtų galimą suomeniniames gyvenime. Kaip augąs darbuotojas, ’jis ver- 
prieš save nulenkti visą tautą ir gąsdinti priešus. tas paaukštinimo“. Iš štai. būdamas tik 27 metų, tapau
x ‘Valstybinio banko Vilniaus miesto valdybos viršininko
i Ne, aplink mus jau nieko tokio reumatizmo sukum- pavaduotoju, o netrukus įstojau į Mokslų Akademijos ^iai puolėm vienų iš mūsų tarpo, kuris suabejojo greitu luto suyaž'ą; imvose. 
pintais piritais tvirtai apčiuopiamo nėra. Nei per didelės ekonomikos instituto aspirantūrų. neprulausomybes atgaumu. Dabar as ,rg> toks Sugavimo ris
garibė?, nei aukštesnės kategorijos algos, nei kokių kitų Čia jau būtų galima skeptiškai nusišypsoti: Tai va. pat skeptikas... Gal mano vaikai sulauks... Bet jei nebus >_ . »
Įdėsiu asmeniškų perspektyvų. , kokios aplinkybės foimuoja nacionalistu KtaiS TftMš “
** l Ramus asmenims gyvenimas netrukdo įsisąmoninti nenure» nieKO vieiuj *4lun- laevuvyoe raitame , knvgp. red

Tik dar pareiga savo tautai. Pilko kareivio pareiga, savo bendrumo su tauta. Bubo to gyvenimo eigoj ir kito- ,nes buvo kalbėta ir mąstyta lietuviškai. Rezistencija r šilbajorio B ’ 
Kareivio, dar neapdovanoto jokiais žymeniais nei už nar- kių aplinkybių, kitokių įvykių, įsirėžusių į sąmonę pėdsa- ^ut-os atsakymas prievartai. Tai buvo. Buvo klaidų, ?kyrtavs vede’a? 
sumą, nei už ištikimybę karaliui. Atpildas kai kam gal ir kais, neįmanomais išdildyti ir užmiršti. Pavyzdžiui, vieno iHtiziji}, buvo ir idealizmo, teisingumo ir atmokėjimo, ku- prape^p ;-r cj ;sn 
kteis, bet žymiai vėliau. Kai mūsų jau nebebus...
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Dėl to bent šios tragiškos sukakties atgailos nuotai- stoję į mūšį. Bet kova buvo 
koje visi mūsų "iškilūs pirmūnai“ turėtų įsidėmėti: j tata?— apie 70 lavonų. Tik

, Lietuvos kaimo mūšis su tarybine kariuomene. Taip, — r's brangiai kaštavo... Bet tauto* moralė liko sveika... Gy- renfy|a lietuviu i 
kaimo mūšis su kariuomene, nes visi kaimo vyrai buvo venįn]as tai mūšis, kurį kiekvienam, priklausomai nuo 1974 metu biHio

o per daug nelygi, ir jos rezul- PozicU°s tame mūšyje, reikia prideramai sutikti ir lai- imanti anie 8.000 k"v 
ik vienas to mūšio dalvvds su- mėti. Tai yra, — nepabėgti. Tu laimėjai, nes neišsigynei f traipsniu. Ja nai a-'ė

eivhi 1970- 
"rr?fna. an-

? žeistas ir vėliau išsikapstęs iš po negyvųjų, pasakojo man, nei sa\ o doros, nei sąžinės... ' Gaučjs. dari a. t r:r\':
kad jokios organizacijos valdyba dar nėra tauta; į kad tai buvo žudymas, — į nelaisvę neėmė. Ogi ten kovėsi Totalitarines ideologijos adeptai vistiek dar nesu-. B. Kultuvo? fondai

P3V.
-o L. 

Perta-

•ckad joks organizacijos pirmininkas nėra ministeris;

L' kad joks kietos politikos šalininkas nėra netgi 
Vados viršininkas, kuris gali užčiaupti kitiem bumas;

joks ir jokio mūsų laikraščio redaktorius ar jo bend
radarbis neturi jokio įgaliojimo kalbėti visos išeivijos ar 
liet ir visos lietuvių tautos vaidu, nes toji tauta gal net ir 
ttežino, kad toksai asmuo šiame pasaulyje yra.

- Nors kai kam tai ir labai nemalonu, bet visi mes esa
me lygūs, tiktai po skirtingą šluotą turime rankoje, kuria 
£aame įpareigoti sąžiningai nušluoti tam tikrą tėvynės 
laisvės kelio dalį...’r*.

kaimiečiai, ne kareiviai. i geba suprasti savo varžovų moralinių pozicijų. Jie vis dar' fuoia J .Dainausk ^ 
kovoja su varžovais, vaizduodami juos nedorėliais. ištvir-'T. Femeiki?. Sr

NUSKENDO RUSŲ ŽVEJŲ LAIVAS

Rennes, Prancūzija. Kaip 
praneša AP, šio gegužės mė
nesio 8 d. Atlanto paplūdi-

vertėjas, bet pat3 laivo nu 
skendimas prancūzų jūriniu 
kystės žinybai jau buvo ii 
ank-čiau žinomas.my prie St. Pol de Leon bu-,

venašta bonka su rurfSku ..sPauda aP'e to' 
kius įvykius nepraneša, nej 
Sovietų S-goje nelaimingi 
atsitikimų "negali būti“...

laišku šitokio turinio:
’ ”1975 m. vasario 23 d.

0300. Laivas praplyšo. Ply
šys 2 metrų ilgio ir pusantro 
pločio. SOS pasiųsta 0310... 
Jguloe išgelbėti negalima 
nes bangos nuplovė gelbėji
mosi valtis, todėl ji pa
tvenkta žūti.“

„ Laiškas rašytas išplėšta
me laivo knygos 86 lape

STUDENTŲ ATSTOVAI 
ALTOS VADOVYBĖJE

Š. Ameriko? Lietuvių Stu
dentų s-gos valdyba pasky
rė savo atstovais Amerikos

kuriame buvo ir daugiau ka- Lietuvių Taryboje Mildą 
Kupcikevičiūtę iš Chicagos, 
Alūną čiuberkį ir Vytautą

pitono pastabų ir ’jo para. 
te«: Abdurchim, BMRT 783 
T Laivas A tipo su 100 ns- 
tiu įgula paskendo šiauri
niame Atlante, kiek į pietus 
nuo Ialandijoe.

Žinia kiek užtruko, kol 
buvo surastas rusų kalbos

ypač jau
nosios kartos akyse, buvo pasmerkta, kaip neabejotina 
blogybė. Tam padėjo ir ta aplinkybė, kad Lietuvos antiso- 
vietinėje rezistencijoje tikrai nebuvo socialistiškos poli
tinė? koncepcijos. Todėl ir buvo patogu jiems įtikinti,, 
kad rezistentai kovoja ne už tautos, o tik už turtingųjų 
Interesus. (Ir dabar dar apie rezistencijos kovas oficialiai 
kalbama, kaip apie "klasių kovą“).

Bet kai išaiškėjo, kad naujoji santvarka vietoj socia
lizmo išaugino tik naują buržuaziją, o daugumo žmonių 
sąmonėje nacionalistinės pažiūros išliko (dažniausiai jų 
laikosi kaip tik gabiau rieji ir sąžiningiausieji. tarp kurių 
nemaža ir socializmo šalininkų), tai nenuostabu, kad žo
dis nacionalistas Lietuvoje dabar vėl keičia savo 
reikšmę ir vis dažniau tampa drąsaus ir sumanaus savo 
tautos patrioto simboliu. Tam padėjo ir elgesys tokių žmo
nių. kaip lietuvis Antanas Terleckas, ukrainietis Z. Kra- 
sivskij, Krymo totorius R. Džemilovas ir kiti, kurie nepa
lūžo kalėjimuose, neišsigynė savo pažiūrų teismuose ir 
visur savo tautiškumą nešė iškėlę, kaip kariai vėliavą mū
šio lauke.

Tarybų Sąjungos disidentų lūpose žodis nacio
nalistas dabar reiškia ne kokį siauraprotį, kuris per 
fanatišką vien tik savo tautos garbinimą nemato jokių ki
tų pripažinimo ir dėmesio vertų objektų, o žmogų, kuris 
gina teisėtus savo tautos interesus ir tam skiria savo gyve
nimą. Nacionalizmas tenai dabar nebereiškia — "buržu
azinis mąstymas“. Nacionalizmas yra tarybinio totalita
rizmo eretikų mąstymas, kurie sukilo prieš tautų suliejimo 
idėją ir prieš jų suliedinimo praktiką, kurie nesutinka 
taikstytis su tautų savarankiškumo apribojimais.

— Dabartiniam nacionalizmui — kalbėjo Antanas—

jajn nepriminė).
Ir Antanui Terleckui 1973 metais pagaliau sukombi

navo kriminalinį kaltinimą. Vilniaus Lenino rajono liau*. 
dies teismas gruodžio 19-26 d. d. nubaudė jį vieneriems 
metams griežto režimo kalėjimu. Katalikų Bažnyčios Kro
nikoje, Nr. 9, gana plačiai ta byla atpasakota, pabrėžiant, 
kad byla buvo inscenizuota saugumo, kuriam rūpėjo susi
doroti su "praktikuojančiu nacionalistu“. Kronika, atpa
sakodama teismo procesą, tvirtina, kad kaltinamojo kal
tė visiškai nebuvo įrodyta. Aš pats buvau visuose to teis
mo posėdžiuose ir liudiju, kad Kronikos informacija tei
singa.

Praėjus daugiau kaip trim? mėnesiams po tos bylos. 
1974 metų kovo 30 dienos "Komjaunimo Tiesoj“ pasiro
dė P. Rimkevičiaus straipsnis, pavadintas "Dengėtai“. 
Straipsnis neva iš teismo salės, ir jame Rimkevičius paža
dėjo papasakoti apie tą gruodžio 19-26 dienų procesą. 
Klausimas, kodėl taip vėlai? Kodėl tik po trijų mėnesių 
susigriebė murzinti nacionalisto vardą, prikergdamas jam 
kriminalinį nusikaltimą?

Slėpdamas vėlavimo priežastį, Rimkevičius rado rei
kalą aiškinti, kad jis ėmėsi apie tą bylą rašyti, kadangi 
"Nusikaltimas tiesioginiai lietė jaunimo laikraščio tema
tiką“. o trestas, kur dirbo A. Terleckas, aptarnavo mokyk
lų valgyklas... Nevykęs ir visai nereikalingas pasiaiškini
mas. Negi jaunimo laikraštis neturi teisių reportažui iš 
teismo salės? Ir kodėl, jei kriminalinė byla verta dėme
sio. apie ją neparašyti iš teismo salės? Bet Rimkevičius 
teismo salėje nebuvo, o su byla susipažino archyve. Susi
pažinęs nerado, ko parašyti. Pacitavo tik vieną kaltinimo 
dalį, dėl kurios teismas pripažino Terlecką nekaltą. (Kas

ne bi(vrvaf;ia dr. J. 
neseniai ra?a«v:ą 
Šliūpo b’o?rafiią.

Suvažia iro o nro^arna 
pravesta pi^r\*v:i::ah reiri- 
tęsiant Taskaitn. 
buvo skirta no J’ P:~‘u 
metu kalbėjo JAV T-B v;I- 
dvbo? pirm. ir.ž. T. Fp’-p. o 
barketo metu k?1bė;o PT B 
garbės nirm. St. Bar-duka?. 
moksliniam pamuša1"! da
vęs sveiko humoro. Koncer
tavo Čiurlionio an^^mblio 
moterų chorą? i" kark’iv m-- 
ke *ras. v-’do’-prb”’ ' Mi
kulskiui ir O. Mikvū'kie^ok 
Dainavo soli?tė Irena G’ 
liūnabė. Far.ke‘n
kai pravedė n. M. T.^kair- 
kienė. Gauta ?veik:'.;mu ii 
visu lietuvišku mof ^iriu 
orpani7aciiu ir iš ka; ku”‘u 
mūsu visuomenė* ir*';r’,miq 
i^vmvbiu. Bet iu v’'"’ ^va
žiavime nebuvo 
metu nuotaika 
rasis dr. .Tor>?.« į 
Buvo pa inei cvo;k'r.:mai 
buvusiems I it. Jnctitu‘n 'Ur
mininkams ir Fimonoje <r> 
venantiems nariams.

J. Gimbutas

•a”k'i
k "d ė

J
V5-

1 a— a. W . «čia — neatidumas ar nesąžiningumas?).žagarskį iš Clevelando. i "f™ f ap.enadonaU^, kad ir blogai, re»-,
M. Kupeikevičiūtė įeina į *Įsta,n,"? kaiP 80 "•>“»«» Btsmunimais apie aukso am. T^4, njeka, £ w’eraM Arti ,unl™ k surasti

Altos valdybą žiu. o k«p su praetti« pamoktais dAarties veiklai. TTekeno salės. "Dergitai“ (labai teisingas!’*"*

Malonu, kad jaunimas į- . Stalino laikais ir net vėliau daugybe kaltinamųjų 8traiį,ni0 pavadiminama!) aiikiaibuvo patašyti tik tada,-------
Lietuvos laisvini- teismuose prisipažindavo nebūtų dalykų, apgailestaudavo v f f /sijungia į 

mo darbą. juos ir dėl jų atgailaudavo, tikėdamiesi švelnesnės baus- (Nukelta į 3 psL)

torių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraitį.

i »
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' rasus: "Rusai, lauk iš Lietu* 
i\jos“. Turėjo visą tą plotą

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

JONAS JURAŠAS APIE ROMĄ KALANTĄ

Kaip mūsų skaitytojai ži- tei dedant gėles, visi ploja 
no, Kauno teatro vyr. rėži- ir saukia, o ją išsiveda mili- 
sierius Jonas Jurašas buvo cija
atleistas iš pareigų, nes jis* Mokyklos ir komjaunimo 
protestavo dėl savo kury bi-' organizacijos su pijonieriais 
nės laisvės varžymo. Dabar1 priešaky ėjo į Laisvės alėją 
jis gyvena Miunchene, Vo- ir šaukė pneš Vykdomąjį 
kietijoje, kur Moterų klubo ; Komitetą. Gimnazistės su 
suruoštame pobūvy atšaki- Į juodais kaspinais mosikavo, 
nėjo į klausimus. Tas su juo » išdaužė visus rozariumus ir, 
pokalbis buvo išspausdintas' šaukdamos įvairius šūkius 
Europos Lietuvio nr. 20. Ka-! žingsniavo iki Soboro. Daug 
dangi mes to numerio dar: kariuomenės buvo sutrauk- 
negavame, todėl naudoja-, ta: lakstė malūn-painiai ir 
mės Tėviškės Žiburių nr. 22 i sekė iš viršaus, kareiviai 
paskelbtu tek-tu. " su dujokaukėm atskirdavo_A ., T T I kvartalus ir juos išvalydavo.

Štai ką Jonas Jurašas pa. q žiūrėk, ir vėl pilna prisi- 
pasakojo apie . susideginusi į renka ** kiemų ~ skersgat_ 
Romą Kalantą ir ap.amai a- • vjų — jr ejna jajp 
pie Lietuvos jaunimą: ; kelias dienas. Pagaliau ?u-

visus auklėtojus ir
— Ar teko išgyventi Ka-

'šaukė

sĮsfako išimti ir naują dėti, 
ries dažai neišgramdomi. Iš 
kur ir gavo tokių gerų da- 
Įų!

Po Kalantos įvyko dar 11
Susideginimų. Į dienomis Chicagoje, išrink-
j Kai kas bando šnekėti., toji komisija (pirm. d. V.

Paprodkis, dr. H. Brazaitis,

Pasaulio 
tojų s-gos

! mokytojus ir jiems parodė 
• nufilmuotas demonstracijas.

Gydytojų žodis
Lietuvių Gydy-f Kadangi Lietuvos laisvi 
10-jo suvažiavi-

Ne žeme* derlingumu, na 
rūbų įvairumu, ne gamtos 

Sukakties proga Keleivis gražumu, ne miestų ir pilių

rvo labai daug sveikinimų tvirtumu gyvuoja tauta, bet 
savo skaitytųjų ir kitų bi- i*vo kalbos iilsžkymu nr

KELEIVI SVEIKINO

mo. įvykusio gegužės 24-25
i- nimo dauba? yra bendras vi- cju^M* Ęe jau anksčiau pa-, vartojimu. 
!5 sų lietuvių uždavinys, reika- skelbtųjų, jį dar sveikino ’r{ . Kum Daukša,

įrisi pagal savo išgales parė-, pirmasis žinomas Lidž. Lie- 
įnė doleriais šie tautiečiai: į tuvos rašytojas, miręs 1613 

metais Varniuose.
Lietuvių Skautų S-gos| 

arybos pirm. Antanas Sau-b 
aitis; Jurtas Leščinskas ir ,
Stasys Motuzas, abu iš Vak.
Vokietijos; Petras Čiaibis 
š Argentinos; Valerija A- 
lysienė, K. Beniušis, K. Dul- 
cys, T. M. Subačiai, J. Vit
rinas. Kostas Sagaitis ir J. 
šarapnickas, vi*i iš Kana. 
ios.

lau'jąs suderintų pastamgų, 
didelio budrumo ir tarpusa
vio susiklausymo, todėl su
važiavimas visuomeninio 

darbo sąlygomis

$ad Kalanta buvęs beprotis, 
jei taip, tai kodėl visas 
(niestas sukilo dėl bepro
čio? Buvo toks sukrėtimas, 
tad ir dabar dar negali at- 
šipeikėti. Čia ne beprotystė. 
Kas pažinojo, sako, kad Ka
lanta buvo labai doras, pa
žangus, gražiai rašinius ra
šąs. idealistas. Be abejo, to
kiam žygiui reikia kažko
kios aukštesnės nervinės 
struktūros žmogaus. Kalan 
tos užrašų knygutę paėmė 
Saugumas. Sako, jis palikęs 
savo testamentą

— Ar pakenkė visa tai 
Kaunui ir apskritai Lietu
vai?

— Čia toks atvejis, kad 
negalima tikrai pasakyti — 
pakenkė ar padėjo. Dvasia, 
kuri po tiek metų slopinimo 
atrodė jau sužlugdyta, pasi 
rodė gyva. Nežinai, pro ku-

dr. K. Pemkus, dr. J. Valai
tis ir dr. M. Vygandas) pa- politinio 
siūlė ir suvažiavimas prie- laiko: 
mė šias rezoliucijas: ■ a) Tarpusavio pagarbą ir

lantos įvykius, jaunimo de
monstracijas Kaune?

į ...—j—j—-------------t----------------------------------------------  — j.., --------- - ,— —
T , . , v ' mokinių veidus. Po savaitės rį plyšį, kain garo katilas, ji

mano akivaizdoje. Sunkulį'.0 • A_. • „ 1 . ___ . _ , X* _1 _* ** — 1 * 1 x -— *

Mokytojai turėjo atpažinti

I. Suvažiavimas pareiškia:

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos 10 Suvažiavi
mas. įvykęs 1975 m. gegu
žės 24-25 d.d. Chicagoje, ap
žvalgė išeivijos lietuvių vi
suomeninio ir politinio dar
bo nuotaikas ir susidariusią 
padėtį. Suvažiavimas šu ap
gailestavimu konstatuoja, 
kad mūsų veik-nių veikla 
nėra tokia, kokios šiuo metu 
reikalauja tarptautinė oku
puotos Lietuvos padėtis ir 
kurios tikisi pavergta tauta. 
Ne tik nerandama bendros 
kalbos, įgalinčios bendrą 
darbą, bet taip pat panei
giamos teisinės normos, tar
pusavio pagarba ir toleran
cija. būtina sutelktiniam 
veiksnių darbui.

Suvažiavimas nutarė šiuo

visuomeninę toleranciją.
b) Susitarimą dėl dar

bų koordinacijos, vengiant 
paralelizmo.

c) Politinė ir ideologinė 
diferenciacija yra pozityvus 
visuomeninis faktorius, kol 
jis padeda Lietuvos laisvini
mo reikalui

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos 1 O-tas suva
žiavimas, pažadėdamas vi
sų mūsų darbams visapusiš
ką paramą, nuoširdžiai vi
sus kviečia ieškoti bendros 
kalbos ir imtis bendro darbo 
čia nurodytomis sąlygomis 
ir grąžinti mūsų visuomeni 
niam gyvenimui reikiamą 
rimtį ir damą.

Suvažiavimas kviečia vi
sus lietuvių gydytojus jung- 

»tis ir aktyviai pri-idėti prie

! Eufrozina Mikužy tė. Lai- 
įna ir Liudas Šmulkščiai, dr. 
Vanda Sruogienė. Jonas Ja- 
hulaitic, Balys Brazdžionis, 
Kazimieras Baltrukonis, vi
si iš Chicagos.

Emilija ir Antanas Alek
nos, Valerija ir Adolfas 
Andriuliai. Martynas Ali
šauskas, Kazimieras Buka- 
veckas, Jonas Kasmauskas, 
B. Pauža, L. J. Stasiulis. vi
si iš Floridos.

Alfonsas Malkauskas, Jz. 
Matijošaitis. Stasys Šurkus,

Lietuvos laisvinimo darbų.' visi iš Kalifornijos.
tv*Tx • i-- I • rinksis, tai įsakyta šaudyti.. apskaičiuos, kiek tai turėjo, pareiškimu kreiptis į pagrin-pauto!, kad tai galėjo atsi- ’ * * met= * | reikšmės visam lietuviškam Įdiniua visuomeninius ir po-

Uto Susideginimasturėjo Demonsbacijų metine^ bitinius veiksnius;
dideli atgarsi, poveiki jauni- turėjo būti minėjimas. Bet J . a tkr i ti V1)at;nffa dė-
mui. Tai buvo tikra jaunimo i visos mokvklos buvo išvež- o.. . . . ’ 1. ĄtKreipti ypatingą ae
imu. irnvu uiu«t j<*i minu ,,.‘v- ; Piktinasi, kad net vyskupijų mesi | paskutiniojoj Veiks-
mamfestacija. As tuo metui to» keliom dienom j uzmies- ... Lmfmvnpiini ivvknd
buvau su gastrolėm Vilnių-! čius, i ekskursijas. Buvo su-’ valdytoją verčia skleisti
je. Atvažiavo aktoriai ir pa-! mobilizuotas vi-as mieštoj 
šakojo, kad vakar susi deg i-i transportas, kuris sukrovė, 
no jaunuolis. Pastebėjau.Į po pamokų mokinius ir iš-? 
kad jie kalbasi
kito pridengdami
ną nuvažiavau į Kauną ir ■ krautuvėje ir vaistinėje btt-»vo įr Vilniaus vyskupijos imtisiniciaty vos'tiems skili 
ten visą savaitę sekiau nc-ia-! nėjo 
mumus. Dramos
riame dirbau, jia naip {;«spauaos atstovams pare»Ke, tarpe
krantinių įvykių . į 3. Jungtinių Amerikos' ka JAV administracijos bfl-

toliau tęsiama.

GERA NAUJIENA

(ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BENDRO
VE NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JO
SŲ GIMINĖS GAUS 
DAUGIAU NEGU IKI 
ŠIOL.

UžSAKfKITE TUOJ!

TIKTAI PER 

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

I LIETUVĄ!

SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JOSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!
Už jam jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mm 
katami tik mažą dalį tik- 
roaim kainos. Tai yra tajf 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200,1300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur-

II. Suvažiavimas kreipiasi:, Kr. Bronskis ir Antanas
, ... . 'Sukauskas, abu iš Detroito,
(atitinkamus rastus paruoši 

senoji PLGS valdyba) 5 Genovaitė ir Antanas
1. Į JAV prezidentą Ge- ‘ Diržiai, Ona Kovacfievsky,

raidą Fordą ir Valst. dep? Antanas Mačionis, Ona ir 
sekretorių H. Kissingerį. Aleksas Šulaičiai, visi iš, 
prašydamas juos tęsti Lietu- New Yorko. «

v Co kritk‘ku Uetuvai momentu/ vos okupacijos nepripažini- john pa?sick įš Washing-I
Kaip žinome. Sovietų Są- 2. Suvažiavimas kreipiasi mo politiką. tono valstijos; Juozas Lu-I

2. J Chicagos burmistrą bickas iš Baltimorės. Br. ši-į
R. Daley, prašant jį krerpttt ji Elizabeth, N.J. » 
.• Demokratų partfj,. kad Jonas Au l

tas Ramanauskas, Juozas! 
Šilkas ir Rokas Jakavonis, 
visi iš Connecticut.

Vytautas A. Braziulis ir 
Aleksas Plavičius, abu iš 

Suvažiavimas sveikina Clevelando. ‘
pucaviu KHIVUfl ovni pfc* • , T •
visą dėmesį į bendrą kovą į »r užjaučia pavergtą lietuvį: Kazys Grauslys Jy.0Zas’
prieš Lietuvos okupantą. , pLGS 1 O-tas suvažiavi- .ir

4. Suvažiavimas smerkia mas sveikina už geležinės ^ SUJeAmomlS’V1S1 18 Na’
Lietuvos Katalikų Bažny- bet kurios visuomenės ir po- sienos gyvenančius lietuvius, “’T* ;s n

nine VrrmiV.j Vr i r anin litinės nricinizaciins skili- i i- Tessie Kersavage iš O-

melą
Skilimą, demoralizuojantį 
lietuvišką visuomenę šiuo

PILNA GARANTIJA

ir su užrašu "Romas“.

buvo galima 
tę praeiti. Nuo 
ro stovėjo minio 
laukė kiekvieną dieną nau
Š BU?r ^!"ai Niekas netikėj0’ kad taip K iirinis ^ganizacijos ski.i-iUuSaui, Į*? °'

££ k,i ; i elK-*!’. jaunimas, užaugęs jau legacijos Ūksi, ir tų vysto, mus į panašaus pobūdžio ly- sparumu. GrJlsi pavergto- ±
Aš mačiau, kaip Kalantos! 
susideginimo sodelyje išti
som dienom, vakarais ir per 
naktį stovėjo minios žmo
nių. Pradžioje nešė gėles vi
si; bet kai tik jaunuoli- ar

naujoj santvarkoj. Kiek bu-j pijOg valdytojo pareiškimą' gegrečias organizacijas, 
vo suimta, išvežta demonst-’ šitaip rašo:

sparumu. Grožisi pavergto vjčjug g Uwrence> Mass„ 
lietuvio gydytojo darbais ir

• LABAI GREITAS
• ^PRISTATYMAS
Certifikatai pristatomi 
jū»ų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

Imama $2.63.
Jokių pnmofcėjimų! 

Pražykite musų nauje 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

123 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010 
TeL 932*1330 

LABAI SVARBU I

racijose, niekas tiksliai ne
žino. Kai kurie sako, kad 
pirmą dieną buvo susemta 
apie pusantro tūkstančio.

ši žinia Lietuvos tikin
čiųjų tarpe sukėlė pasipikti- Jame tarp kitko taip rašo-

mergaitė padeda gėles, tuo! Sunkvežimiais buvo vežami 
pat iš minios saugumiečiai. už kokiu 10 km ir paieįdžia- 
gnebia ir veža. Kiekvieną mi pėgti Kaunas nUo Vil- 
naktį tiesiog karučiais vez^įniaus buvo atskirtas kelias 
iš ten gėles. į dienas, neleido išvažiuoti.

Mane labai sujaudino ir ne* ivaziu°tL 
liko atminty toks atsitiki-! O kokios bangos ėjo per 
mas. Stovi minia žmonių, o i mažesnius, provincijos mies- 
milicija visą laiką vaikščio-: tus! Kas darėsi Panevėžy! 
ja aplink ir liepia skii stytis.' Nuvažiavom gastrolių į nau- 
Nesugeba visų išvaikyti. Iš ją pastatą. Ant pastato bv o 
minios išeina maža meigv-* užrašyta didžiausiom rai-
tė. Tada kitos jaunos mer
gaitės atneša gėles ir paduo
da tai visai mažai mergytei, 
prašydamos padėti Kalantos 
susideginimo vietoj. M ei gai

dom: "Laisvės Lietuvai* 
Tai buvo kažkoks sportinis 
internatas, mokykla. Suėmė 
300 vaikų 16-17 metų am
žiaus. Ant asfalto mačiau į-

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

ANTANAS TERLECKAS — SIU DIENŲ LIETUVOS 

NACIONALISTAS

kai prireikė paneigti Kronikos informaciją apie Terlecką. 
Štai kodėl Rimkevičius taip vėlai rašė ir rašė, remdama
sis, kaip jis pats sako. "atitinkamais signalais“ VaL-tybės 
saugumo komitetui ir jo liepimu.

Baigiu šias pastabas vėl Antano Terlecko žodžiais, 
apibūdinančiais jo pažiūras:

nimo audrą. Nėra maldakny 
gių, katekizmų, persekio
jami mokiniai už tikėjimą, 
laužomi kryžiai, atiminėja
ma religinė literatūra, suvar
žytas kunigų darbas, o dva
siškiai užsienyje kalba apie 
tikėjimo laisvę. Kai kas a- 
bejo’ja, o gal vyskupijos val
dytojas šitaip nekalbėjo. 
Juk tarybiniai koresponden
tai moka ne tik 9palvas su 
tirštinti, bet ir parašyti atvi 
rą melą.

"TSRS dvasiškijos dele
gacija yra organizuota Vals
tybės saugumo komiteto pa
reigūnų. Jos tikslas klaidin
ti užsienio žmones, būk tai. 
Tarybų Sąjungoje tikėjimas 
nėra persekiojama?.“

Kunigui per galvą, jei jis 
ateis pas senelius

Šiaulių šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vikaras JonasBa- 
bonas 1974 m. birželio 20 
d. rašte Kauno aiftivyskupi- 
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
Apaštališkajam administra

ajigailestauja. kad jis yra 
suvaržytas laisvai palaikyti 
ryšį su Vakarų pasaulyje 
dirbančiais kolegomis.
IV. Suvažiavime** dėkoja:

1. Lietuvos Diplomatinei 
Tarnybai už sveikinimus;

2. Buvusiai PLGS Centro 
valdybai už nuveiktus dar

ma:
"Aukštelkės senelių - in

validų namų direktorius yra 
pareiškę?, kol jis čia būsiąs, 
kunigas pas senelius neįkel. 
siąs kojos. 1974 m. kovo 24 
d. kunigas su Šv. Sakramen
tais buvo priverstas grįžti.I bus;
nes jo neįleido pas sergan-; 3. Illinois Liet. Gydytojų
aus seneliu*. Direktorius 
Kačinskas senelei Apoloni
jai Gelminauskaiteį pareiš
kė, kad duosiąs kunigui per 
galvą, jei jis ateisiąs pas 
sergančius seneliu*, o pačią 
Gelminauskaitę už kunigo 
pakvietimą keliom dienom 
įmesiąs į rūsį“.

draugijai ir Pagalbiniam 
moterų vienetui už šio suva
žiavimo sumosimą;

4. Suvažiavimas reiškia 
nuoširdžią padėką lietuviš
kai spaudai, radijo ir televi
zijos vadovams už rodomą 
prielankumą ir dėmesį lie
tuviui gydytojui. Lietuvia

is tokio grasinimo aiškė-iko’’ komunikacija atlieka 
ja. kad ir senelių prieglau- milžinišką darbą lietuvybės 
doje yra baudžiama karce
riu, kaip ir kalėjime ar kon
centracijos stovyklose, jeigu 
žadama "įmesti į rūsį“.

Skųsta i dėl to Religijų 
reikalų tarybos įgaliotiniui 
Rugieniui. vėliau Tumėnui, 
bet padėtis nepasikeitė.

palaikyme ir jos puoselėji
me.

5. Suvažiavimas dėkingas 
"Medicinos“ redaktoriui dr. 
K. Pemkui už jo pavyzdingą 
mūsu žurnalo redagavima 
ir linki toliau sėkmingai 
dirbti.

— Ne todėl tu gera?, kad lietuvis. Tautiškumas be 
dorybės, be turinio — tuščias žodis. Tautos sūnus esi jai 
savo prasmingu darbu. Mano darbas, kaip jį kokie Rim-

Pagal Sovietų Sąjungos 
1970 motų gyventojų sura- 

toriui skudžiasi. kaip Aukš-|iymo duomenį*, 156,193 lie- 
telkė5 senelių prieglaudos1 tuviai gyvena už Lietuvos 

'direktorius trukdo kunigams ribų. Ii jų Rusijos respubli-

Violeta Naiukaitytė tapo 
deiinitą kartą Kanados sta
lo teniso meistere.

« « •

Juozas Krasinskas iš Wor- 
ceeterio, Povilas Jančauskas 
iš Brocktono.

Bostono evangelikai, Lie
tuvių Darbininkų d-jos 21 
kuopa, Sandaros 7 kuopa. 
Sandaros moterų klubas, 
Kazys Badan kiK Elena 
Juciūtė. Teklė Bogušienė. 
Aleksandras Laipšys, Ona ir 
Kazys Merkiai, Valentina ir 
Steponas Minkai, Bronius 
Paliulis, Genė ir Antanas 
Stapulioniai, Jadvyga Tu- 
mavicienė, visi iš Bostono.

Jeigu būtume ką pamiršę 
— iš anksto labai atsipra
šome.

Visiems Keleivį sveikinu 
siems reiškiame nuošir
džiausią padėką už gražius 
linkėjimus ir medžiaginę pa
ramą.

TAUTININKŲ SEIMAS

Gegužės 24-25 dienomis 
CHevelande posėdžiavo A- 
menkos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos ?eimas. kuriame 
buvo paminėta ir sąjungos 
25 metų sukaktis.

Seime perrinkta senoji 
valdyba: pirm. Emilija Če- 
kienė. nariai — Steila Ab- 
raitienė, Juozas Bagdonas, 
Petras Mačiulaitis ir Jurgis 
Sirusas.

Dabar JAV-se veikia 17

AlįTOMOJULl Al
žemiausios kainos 

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE U ŠIŲ 
NAUJŲ M9DELUŲ 

ZHIGUU VAZ 2101
Kaina............ $3,706.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ............ $4.246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina .. .. $4,082.00
Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ $3,736.00

MOSKVITCH
Kaina ............

408 IE 
$3,134.00

lankyti senelius ir teikti koje — 76,716, Latvijoje— Jadvyga Trimakiena, 1964'
jiems dvasinį patarnavimą. 40360, Kazachijoje —14, m. miruaio buv. Vliko pirmi- sąjungos skyrių. i

Jo skundas yra išspaus- 194, Ukrainoje — 10,715, > ninko A. Trimako žmona, I sąjungą grįžo ir iš jos 
kevičiai bevadintų ir dergtų, lieka tas pats, kokį vykdau dintas Lietuvos Katalikų Gudijoje — 6,092, Estijoje birželio 3 d. sudegė savo bu- pasitraukęs buvęs Diiyos re- 
savo sąžinės, o ne kieno kito liepimu Bažnyčios Kronikos Nr. 14. — 2,369, kiti kitur. •« New Yorką daktorius Balys Gaidžiūnas.

MOSKVITCH 420 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............ $3,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ............ $4.205.00

Naujai pagerintas 
ZAPOROŽETS ZAZ 968

(Kaina ............ $2,712.00

w Kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRAB12IA1 
Lankytojams Ū SSSR 
Prašykit mūsų specialių 
biuletenių!
Mes turim šito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

t
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LBVIS, sa BOSTONNr. 28. 1975 nį Mrfello lt'

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

Ar bitė skiria spalvas? I Viduriniųjų žandų yra 2.
į Žemutinė jų pusė yra plėve-

Tyrimai parodė, kad bitė j lės pavidalo ir išgaubta. Kai 
skiria daugelį spalvų: 1) * bitė abu žandus suglaudžia, 
geltoną, 2) žalią, 3) mėly-į paidaro lovelis, kuris ap- 
ną. 4) violetinę ir 5) ultra- Į gaubia užpakalinę lūpą iš 
violetinę. Žmogus ultravio-• priešakio ir iš senų. 
lėtinės spalvos nemato, o bi-J Užpakalinė lūpa sudary
tos šitą ipalvą labai gerai ta iš kelių dalių: liežuvėlio.
mato. nes daugelis augalų 
žiedų turi ultravioletinę 
spalvą. Pastebėta, kad bi
tėms geriau tinka aviliai

čiuutuku ir prieliežuvių. 
Bitės liežuvėlis sudaryta8-

iš daugelio narelių, laba? 
raumeningas ir gali. kaip ir

DETROITO NAUJIENOS

Tautybių festivalis 
Farminątone

Detroito tautybių festiva
liai rengiami jau keletą me
tų, o taiptautinis (Detroito 
ir Windsoro) festivalis — 
keliolika metų. Bet tautybių 
festivalis (Ethnic Festival) 
viename iš kebų dešimčių 
Detroito priemiesčių, Far- 
mingtone, buvo surengtas 
pirmąjį kartą. Jis įvyko ge
gužės 31—birželio 1 dieno-
mis Farmimrton Communitv SįįufeTbigant jaraU- 
Center patalpose kalnuoto], Sais; Paprastai ta pVOga j. 
ialiuojancioj, aukštais me- vyksta kėlimai j aukštesnius 
džiais apaugusioje vietovė- laip?,njus, sveikinimai, vado- 
ie. Nepaisaint susisiekimo Vy pagerbimai, bendri pie- 
nepatogumų (minimame tOg) meninž Vi-
centre nėra automobilių pa- įaj buvo ir čia minimų

nariais, nes mirtis jau buvo 
daugelį senų LSS 116 kuo
pos narių išfc'kynusi. Kokią 

valio rengėjų ir lietuvių gru- dešimtį metų su velioniu 
pės, o taip pat ir lietuvių Juigiu teko susidurti kuopos 
grupės koordinatorė. LB susirinkimuose, įsvažiavi- 
Detroito apylinkė pažadėjo, muose. Nebuvo jis is tų, ku- 
moralinę paramą ir paskoii-'^e karščiuojasi. Kalbėdavo 
no pinigu pačiai pradžiai, lomiai ir mandagiai, bet sa- 

I vo nuomonę visada atkakliai
Jauni ateitininkai Dainavoj

Birželio 1 d. Dainąvoje į- 
vyko tradicinė Detroito atei- 
tinirtkų Šeimos šventė. To
kiomis progomis vi ada su
sirenka "visų ginklo rūšių“ 
ateitininkai, pradedant sen-

statymo aikštės: automobi
lius reikėjo palikti už my-

ma. Jos aiškiau mato smul
kiai skaldytus daiktus, negu 
apskritus arba trikampius, 
ne- ir žiedai dažniau būna 
sudaryti iš didesnio lapelių 
skaičiaus.

Bitė? daug ai'kiau mato 
sau, — Tėve, nuo tos gyvati- judančius daiktus, negu sto-

nės tiktai dar labiau suskys- vinčius. Todėl jos greičiau 
— Apie ką, tėve, galvo-jtėjo tavo smegenys ir darįpuob žmogų bėganti arba

tamsesnių spalvų, negu bai- žmogaus liežuvis, čia ištįsti 
tos spali vos, nors bitės šviesą (pailgėti), čia susitraukti, 
nuo tamsos -kiria gerai. | Liežuvėlis yra tankiai anau- 

Bitės skiria ir daiktų for- • gęs plonais plaukeliais. Pats 
liežuvėlio galas turi retes
nius ir šiui kšte'mius plauke
lius. Liežuvėlio gale yra 
kaip ir šaukštelis, šaukšte
liu bitės priima maista ar

sekmadienį. tik gal kiek pa
skubomis. ne taip iškilmin-

lios. ir i festivali publika ve- kaįp praeity. Mat, diena 
Z1OK3 judrūs autobusai) išbuvo vėsi, po pietų žadėjo 
nelabai idealaus oro (.pirmą- lyti, todėl svečių nebuvo 
lą dieną grūmojo juodi de
besys ir pavakary krapnojo 
lietus; antroji diena buvo 
giedra. bet vėsi. o pavakary 
ir vėl baidėsi lietumi), pub
likos sulaukta daug. O ta

gausu
Labai įdomią

gindavo. Deja, metai iš me
tų saciaildemokratų eilėš 
retėjo, retėjo. Būdavo, kad 
vieneriais metais išnešdavo- 
manau, kilo gal ir iš to, kad 
abu buv o vienminčiai, socia
listinių pažiūrų žmonės. Ne
su tikras, ar Jurgis pri
klausė Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos 116 kuopai 
anksčiau, prieš man atva
žiuojant. Bet jau tikrai Tyle
lė ir Jurgis Palioniai į kuo
pą atėjo tuojau po vedybų, 
gal 1956 m., ar gal sekan
čiais metais. Tuomet kuopoa 
pirmininku buvo a.a. Justi
nas Pilka, ir, atmenu, labai 
džiaugėmės dviem naujais 
me po kelis karstus. Prieš 
keletą metų liovėmės šaukti 

« susirinkimus. nes nebebuvo

— Maiki, aš vienas 
dūmojau, dūmojau..

dažniau niekus nukalbi. Bet • mosikuojantį rankomis.jai: aazmau menus nunaioi. r»ei
— Nugi, veizdėk, mudu j ką jau padarysi? Štai Ke’.ei- j 

ūtariojamė; jau ilgą čėsą. o-vio skaitytojas Vincas Vit- Burna
vieno daikto ir nežinome.

— Ko mes nežinome, tė
ve?

— Argi tau neatėjo i gal
vą mintis, kad tie mudviejų 
pasikalbėjimai daliai Kelei-

kauskas iš Kanados atsiuntė t .
tau laiške užuojautą, kad1 Bitės burna nukreipta ze- 
per Keleivio balių kažkas iš- m.vn, todėl ir buinos dalia

programėlę jaunimas patei-Įnel Tkan?’ nf.! 'xaiP vel^-L* 
kė tuoj po pietų valgyklos !fu ^'lk Per PafiTabus
salėje. Moksleiviai ateitinin-: besusitikdavome. Išgyvenęs 
kai (visi gimnazistai), Jani-1 ^veik 80 metų pasitraukė 
nos ir Algimanto Udrių pa- Jurgis vienas iškeliu pas-

_____________ ruošti, pasivadinę Trečiu ^?lto lletuvl« »-
plaukeliai retėja. Prie pat’ l»nkė tautybių reprerantaci-t kaimu, suvadino tris sceni-cla1 em°
liežuvėbo šaknies priešakį-’, nius paliomis: paiko e t-inius sklcus~tr13 n2rcdlJas. Gegužes 30 d. Jurgis Pa- nėie io pu«ėje yraP lėkštas’nid oi e stebėjo tautinius «o- škicai vadino i: Skeltuome- lionis buvo palaidotasHoly

nie jam amžinas poilsis. Ve
lionio našlei Teklei ir po- 

— tai Bendruomenė, o susi- dukroms su šeimomis reiš-

vandenį nuo kitų bičių liežu
vėlio.

Arčiau liežuvėlio šaknies

publika turėjo festivalyje 
tris skirtingas pramogas: 
Communitv Center namuose

vė’į iškiša ir į ta grioveli iš-! kė skirtinai tautų kulinari- 
pila medų. Kita bitė i tą į nius gaminius, 
griovelį įleidžia savo liežu-’ Lietuviai dalyvavo visuo- 
vėli ir modų iščiulpia. T.rioįse trijuose festivalio sky- 
darbininkės bitės maitina riuo.e, Į mūsų paviljoną bu- 
motiną ir tranu-. Motinai įtvo sunešta daugybė medžio
t, loveli pila pienelį. , drožinių, keramikos, repre- į^j^no^ nu?ės. Vaidino 

Prie liežuvėlio šaknies a- zentacimų leidimų anglų entuzi.lzm„ ir pvWi.
biejose purėse yra 22-27 ju-' kalba, patefono plokštelių. ka fla kvatoin ž;a smarkiai 
timo organai. Spėjama, kad, tautinių juostų ir net natų- jiems Pn in jm
tai gali būti skonio organai, ralaus merginos dydžio lėlė. |provi7aciiu ptb’ko 

Prie pat bitės liežuvėlio, ^rengta akį veriančių spal-įateitininkni J?p ?;ppnia
šaknies yra 2 prieeliežuviai vų tautiniu kostiumu. Čia 
ir 2 čiupfcukai. Viduriniai Į šeimininkavo Alė Butkūnie- 

, • t- va- žandai ir čiuptuvai kartu su-’nė su savo šeimos nariais
ka p žirkles. Jais bite nu-j(|aro vamzdelį, kurio vidu-in* talkinančiomis poniomis, 
graužia kietus daiktus, pa-j^.jg yra Hežuvėlis, ir visi- Protarpiais, didesnei miniai 

kariu sudaro čiulptuvėlį.
Skystimą (medų, sirupą, 

vandeni) bitė traukia ikišu-

tiksliau yra vadinti: prieša
kinė, vidurinė ir užpakali
nė. Bitės burnoje yra prieša
kinė lūpa. 2 priešakiniai 
žandai ir užpakalinė lūpa, 
a?ba liežuvėlis.

Priešakinė lūpa yra apva
lios formos, nuo kaktos lei
džiasi žemyn. Motino- ir 
darbininkės bitės priešaki
nės lūpos beveik vienodos, o 
trano kiek mažesnės.

gėrė tavo gy vatinę, ir laiške 
rašo: "Tėvas Maikiui pasi
skundė, kad bankete kažkas 

vio skaitytojų nepatinka? j išgėręs jo snapsą. Reik la- 
Man jau seniau vienas buvdj mas tėvui užuojautą, prie 
parašęs, kad jis man spiautąi siunčiamos prenumeratos 
į barzdą, tik per toli gyvena, i pridedu dar $4. kad Galėtų 
tai nepasiekia. 1 nusipirkti gyvatinės ir links-

— Taip, tėve, aš apie tai mas pa?ikalbėtų su Maiklu“,
jau ne vieną kartą e-u gal- — Vot. tai sup -ai’vva- 
vojęs. įvyrąs! Tai mūsų žmogus!

— Vot, vaike, kartais mu-, Tai, tur būt, vierna« nlungiš- 
du nušnekame, Skaitytojų• kis. Ar daugiau padabnų ne-; 
nuomone, vi ai durnai, kaiip-pasiskardeno?
vienas Piliečiu klube mani _ Yra ir daugiau tėve
pasakė ir net kepurę girtas į fle pataria tau rJlazian vy džiui, smulkina popierių, 
man nuo viršugalvio numu-’gertj gyvatinės, nes pa-kuii nvkai*^a k*kt Kai re?- 
^ė. patsai savo jėgomis negalė- kia avilio ka nors išmesti.

rinkimas tai jau tikras LB kiu gilią užuojautą. 
Detroito apylinkės metinis 
susirinkimas, kuri čia ne?e- 
niai esu aprašęs. Ir abu kiti 
škicai — tikri ivvki ai Det
roite, čia vaizduojami

Alfonsas Nakas 

ST. CATHAR1NES, ONT.

13
Tradicinės Joninės

Priešakiniai žandai dirba

Po vienerių metų pertrao
kos šioje kolonmjoj vėl ran-

'^dentai giama visų mėgiama Joninių .jnentai . per ei]ę mfitų
traukdavo laibai daug Kaną. 
doje gyvenančių tautiečių,

Ligi šiol Jonines ruošdavo 
Skautų rėmėjų sudarytas ko
mitetas. bet šiam komitetui 
nesutikus toliau dirbti, O 
naujo neišrinkus, šiais mo

— žinoma, vieniems mū
sų pasikalbėjimai patinka, 
bet yra ir tokių, kurie iš jų 
pasišaipo, nes mudu kalba
me ne taip, kaip jie nori.

— Kažin. Maiki, ar daug 
tokių yra?

—Sunku pasakyt. Reikėtų 
atsiklausti skaitytojų.

— Tai, rokuotas, reikėtų 
padruka oti kiekvienam po 
gromatą?

— žinoma, tai būtu pati- 
kimiausia priemonė, bet tai 
sunku padaryti, ne? Keleivio 
redakcija neturi nei tiek lai
ko. nei pinigų kiekvienam 
rašinėti laiškus. Geriausia, 
kad patys skaitvtoįai para
šytu no laišką Keleivio re
dakcijai.

— Fain, Marki, aš su tuo 
soglasnas ir laibai prašau vi
sus žemaičius, o taip pat ir 
lietuvninkus parašyti mud
viem po gromatėlę. Taigi,) 
broliukai ir seselės, nepagai
lėkite atramento ir mudviem 
su Maikiu parašykite po gro
matėlę, ar mudu tikrai nie
kus zaunijame?

— Iki šiol daugelis skai
tytojų mus rėmė. Ne vienas 
jų yra atsiuntęs aukų mano 
kraičiui, o dar daugiau aukų 
tavo gyvatinei nusioirkri.

— Vot, Maiki. šitie, kurie

si įlipti nė į gi abą. Į pavyzdzun, žoles gabalėlj,’^ čiulptuvėlio galą. Jei bi-
— Never main, Maiki* !lf”audeli. korio trupinei), gy- skynimo randa mažai,

Kai aš at igeriu tų liekarst-i ar ne^»v;ą bite, peru7 ir ,j| pakiša savo liežu
vy, tai man atrodo, kad ga-,kll°kl daiktą, bitė juos sui- vgjį prje gkvstimo, ir skysti- 
lėčiau pati velnią ligi smer-Jnlp. savo uneša'kimais zan- mas jg^upkia tarp liežuvė- 
ties užjodyti. Tiek svlos.i jf ne^a- Kai peikia nuo jj0 plaukeliu. Tada bitė lie- 
Maiki. manvie aprauna. įn’^džių pumpuni ar stiebu įtraukia > čiu’ptuvėli.

— Tau tik taip atrodo. Iš’Paimti piki. bitė žandais 
tfkruiu po gyvatinės tave’f juo’s nuskuba irsuminko, su. 
net vėjas ant šalieat io nar- maišydama su sultimis, ku

ria 5 gamina tam tikros liau
ka l Siūdama korius, bitė 
pa ramintas vaško pleiska
na cs ima i burna ir minko 
ni’ešakiniais žandais, mal

ama su žandu liaukų sub
t’i is. Pa«kui suminkvto vaš- 

rabalėlius lindo- vieną 
° kito ir žandais grando, 
ma. pagamindama gra- 
s korio akeles. Kai iaunai 

bi ei ’š užderėtos ake’ės rei-
ki ■ išii ti. 74 pri^akini»is „ ,. iįe?ltv{ii0 nr)e$. 

irtais pr’Trauži, akelės ”,.5?.'."
df. ■•'rii ir išlipa. Nogėdama 

rkelės paimti bičių dūr

inėta. Arsi tu nešinai, kad 
alkoholiniai gėrimai yra 
nuodai?

— Maiki. kad gyvatinė 
net atdpagirioiimui uadoda. 
Tai yra pati tikroji liekars-
va!

— Vą, toks "Mužiku“ pa
sivadinęs jau parakė net du 
laiškus. Ir tau. ir man. Pir
mame jis siūlo tau nuvažiuo
ti i Chiea ra ir ten d r .Tone 
Adnrnavič’au7 irie’gtoie «°- 
nęliu prieglaudoje pasižiū
rėti. kaip jie tpn visi links
mai gyvena . visai neragau
dami gyvatinės.

— Ta? tegul ten nn-»r»a va
žiuoja tas *avo mužikas, o 
aš atvažiuosiu vėl’au.

—■ Pa’auk! O kitame laiš
ke nnva iš Kanados. i’« pata
ria Keleiviui išleisti lietuviš
ką samiininka. ne« visos -ki
to? kpv?0« mebioia.

— N11. Ma iki. sannin’nko

kr
nr'
IlT 
v •zr

Paskui čiulptuvėlio sudėti
nes dalis stipriai suglaudžia 
— liežuvėlį stipriai su spau
džia ir išsisunkusį iš pbuke- 
liu taikiu skystimą traukia i 
burna, kaip žmogus seiles 
iš burnos priešakio stumia 
prie rvklės ir jas nuryja.

Kai bitė skystimo nori tik 
paragauti, ar ji verta imti. 
tai ii i skv-tima įkiša tik lie
žuvėlio gria. Skystimas pats 
kvla i viriu liežuvėlio grio
veliu ligi liežuvėlio šaknies, 
čia pries?ie*uviai skystime

vo geresni aktoriai, be* iš jų 
ir laukta buvo daugiau.

Tokie jaunimo pasirody
mai mane vi ada labai gerai 

užplūdus, jaunutė Urbonai- nuteikia. Matai, kaip auga 
tė demonstravo tautinių Iir skleidžiasi nauji žmonės.
iuostu audima Kai kurie iš ju gal labai toli A . ... __

Bstradoie birželio 1 d ’ lietuvišku keliu nenueis. Bet tais Jonines [engia Niagaros
pa™ Galin Js Gobienė bus ir tokių, kurie ateity liks P™ausah° ap

vedamas tauriniu šokių an- mūsų visuomenės vadais. Ir Svečių patogumui yra kk 
samblis šilainė ir Danutės parircdvme matėme nuomota erdvi salė. Ji vadi-
Petronienės vadovaujama-' keleta neeilinių talentų, naši Canadian Legion Hali 
Stasio Butkaus šaulių kuo-iGa,rhė tėv?ms. garbė vadam ir yra 111 Church gatvėje.-*, 
pos kanklininkių ansamb-:pasišventėliam, garbė Dai-į Važiuojant nuo Toronto 
liukas. Ts dieną festivalvje navai, kurios prieglobstyje Queen greitkeliu, privaŽhu 
nebuvau. Buvę mane infor-! iauni lietuviai. {vus St. Ca'tharines, suktini
mavo,-kad abu meniniai vie-1 ... . . . _ ,. . į dešinę Ontario gatve :r Mi
nėtai. ypač šilainė, sulaukė! Mire Jurgl* Pahon,» Ižiuoti iki Cburch gatvės, <0

atvirame parke atsi iki j j charles R 
trukę balse stiunn^cių a , ido(uv k.
nvkrnfonu (buvę tik du, o da]į,a pMasakojo Rad

akinės dalies kur vra sko
nio organai. Nenaudojama? 

nr i. ii ataikanda orieiaki. ė-vMuvėiis laikomae na-
ni iis žandah. Jei « nfdeno--J"™ T,,’!"*"- 
tv u, medumi koriu bita nnrt,vehs , Huintukų.

1S

nr -’imti medaus, priešaki
ni ’ią žandais nragraužia 
d<r ngtelius ir geria medų.

O aš irgi turiu dėl to daug 
trr kelio ir rytą bijau net 
k( ltis iš lovos, kad kokia ne-______ ___ ,_____ ta? tikrai reikėtų. A ra. kar-

atsiunčia mano lieftaratvom Į t»i« skundžia^* šččstis neatsitiktų.
padidinti, tai yra tikrai su-
pratlvvos asabos. Juk aš su 
gyvatine visas savo liras 
pagydžiau ir dabar net 2e-
nyris norėčiau.

(Dus daugiau)

RICHMOND, MICH. 

Mirė A.

1975 m. geužės 13 d. po 
vidurių operacijos Richmon- 
de. Mich., mirė ilgametis 
Keleivio skaitytojas And-

re’kėję keturių).
I .’’etuviškas minirestora- 

nas. kuri tvarkė Fasa Oren- 
Henė, padedama bent kelio
likos poniu (dirbančiu na
rnamomis. po keletą valan- 
dn>. svečiu^ vaišino lietuviS- 
keis mėsiškais valgiais ir 
oą^žjaią keliniai*.

Nors bl”ro <nar'l?»~loėij*'T*»" 
np tik mab’ta-®. ?r rank
darbiai. nei’ko
♦ik trunnti per du šb*»tu« 
Tokiu ndnu nė porai žmo
nių neatlyginama už sugaiš
ta* valandas. niekas čia 
nel.no nesidkė. Fengėios li
ko patenkinto’, kad lietuviu 
dalvvavima šimtai, gal n*t

Mirė Jurgis Palionis
privažiavus Church 
sukti į kairę, ir porą 
pravažiavus, už poros 
vių kairėje pusėje matysite 
minėtą salę. y

Važiuojant nuo Buffajp 
pusės Oueen E greitkeliu,; 
sukti į Niagarą gatvę ir va
žiuoti iki Wellamd Aive. Pri
važiavus ją sukti į kairę ir 
važiuoti tiesiai ikiCourt gat
vės ir A & P krautuvės kai* 
rėje pusėje. Ten pastatykite 
mašiną ir matysite užrašą 
Legion Hali.

I Programoje — Hamiltono 
mergaičių choras, vadovau
jamas sol. V. Verikaičio, lie
tuviu jaunimo orkestraa B 
Londono. Kiti priedai vi
siems žinomi. Atvažiavę ne
sigailėsite. rengėjai jūsų ne
apvils.

Pradžia punktualiai 6:30 
vai. vak.

Rengėjai maloniai Ma

mirtis atėjusi staiga, netikė
tai. Sirgęs, tiesa, prieš porą 
mėnesių, net ligoninėje gu
lėję?. nes su koja buvę ne
malonumų. Bet jau buvęs 
pasveikęs, vairavęs automo
bilį, džiaugęsis gražiu pava
kariu. Gegužės 27 d., savo 
kieme kažką keldamas, su
kniubęs ir nebepasikėlęs. 
širdis sušlubavo, su tojo.

Jurgis Palionis buvo gi
męs 1895 m. rugpiūčio 1 d.
Lietuvoje, Būdos k., Nema
niūnų valsčiųįe. I Jungtines 
Amerikos Valstybes atvyko 
prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą 1914 metais. Iš pradžių 
gyveno Worcestery. Mas 
I Detroitą persikėlė 1922 m. 

beveik 39 metus dirbo
tūkstančiai žmonių pastebė
jo. ino gėrAio«i.

Nora ffforivabo nm/rramo-i Fordo automobilių fabrikuo- 
rivs Rugienius, eidamas 80'ie paskelbta, kad lietuviai i se, kol 1960 
metus.

ir

m pasitraukė k iS visur i
dslvvauią B*udruom»nės į pensiją. •at
vardu, bet » Hkruiu ini<*?a-’ H?a laiką buvęs viengun- k-oi*?
rims buvo kebu poniu, visu giu. 1956 m. vedė ir su žmo-

lis kartais tokiu baidu dalv-i — Tai judu abudu su Za-,
ku prisapnunia kad be «an- cirką esate lvgtt3 tamsuoliai.! Liko nuliūdę žmona, stt-
nininko ršai-kini^o netgi — Pfu. Malki! Jeigu tu.nūs, duktė ir 4 vaikaičiai..,. v,„u - ------- --------- ----- --- ---------  q On*
nežino, ar iam *a diena ver- šitaip apie mane ir mano Mūsų gili užuojauta vi- pirma Danutės Jankienės. na Tekle labai gražiai sugy- '-au,annea’ 
ta atidaryti karčiamą, ar ne. frentą šneki, tai — gut bai Ilsiems velionio artimiesiems. Ji liko ryšininkė taip festi- veno. Gražus sugyvenimas, P.

»



Nr. 28. 1875 m. birželio lu KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietines žinios
Turėjome malonių svečių

Birželio 5 d. mus aplankė 
nepaprąsta viešnia — Mari
ja Šulskienė, Simo Kudirkos

Pagerbė Sibiro kankinę

J Direktorius V. Natkevi- iama ir paramos paskirsty- 
. čius savo kalboje pabrėžė, mu pav^.a įupinLs SveiKa-! -i • • .
įkad egzaminai, kuriuos lai- lual ola o pimnami iki 19< 5: reucetų išnaikinti devynias

i Liepos 19 u. Romuvos kė abil'»*??t”’ »'? !>at.U d\ ' [sa f“ P‘°S-;de»imU.i«« vūų gyventojų,
parke Broektone Martyno sunkiausi Vokietijoje, ir jei, .mo ir labdaros ne

lankau; šaulių kuopos Joni- \>s> lsl“ke- «« rodo. pauan,

PARENGIMŲ

K A L E N G b R I U 5
Jeigu komunizmo labui

Jono Vanagaičio šaulių • nimas. 
kuopa birželio 8 d. So. Eos-I 
tono Lietuvių Piliečių d-jos j

RADUO PROGRAMA

Seuiauna Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
i atotiea WLYN, 1860 Id- 
tociklų ir iš atottea FM, 
101.7 mc/ veikia aekmadie- 
liaks nuo 1 iki 1:30 vaL dio- 
rą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
laltic Florists gėlių ir dovn- 
>ų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo 
tas AN 8-0489. Ten gauno

4»* ir R*«4vtt

neturime dėl to suabejoti.

................. ........ i-;juunuz.o 2-6 dienomis* Leninas

gis yra aukštas, kad ji duo-l^ a^i3r.Sxone. D.C.. iš 38 
da savo mokiniams geresni:11 ių znuenų, atsto-va-į 

Rutnriūvio 10 d Romuvos I Marinimą, negu bei kuri’VUSiU lautyoem, buvo ru-! 
kita mc'kykla. Linkėjo abi--11

! nių laužas ir vėliavos K enti- kad gimnazijoje mokslo ly-!

motina, kuri Bostone vieši salėje, dalyvaujant dide-^ parke Minkų radijo gtguži- 
pas Oną ir Kazį Meikius. Į liam skaičiui bostoniečių in1'-®-pas Oną ir Kazį Meikius. Į liam skaičiui bostoniečių 
Keleivį, ją atlydėjo Kazys iš kitur atvykusių, pagerbė 

Sibiro kankinę Eleną Juciū- 
tę, dabar gyvenančią So.

Merkis.

Vie’nia sakė. kad ji mėgs-i* if ! A • a • •tanti Maikio su tėvu pasi-1 siminimų 'knygą ”Pėdos 
kalbėjimus, ir juokavo, kad: mirties zonoje“, kurios pir- 
ž tėjusi Maikio nusitikti. Čia moji laida jau išpirkta ir šio-
ji ti timpai prisiminė ir savo 
vargus, kol pasiekė Ameri
kos ambasadą Maskvoje ir

• » *

Ne Rusija man rūpi. Į ją 

komisijos, kurios man> micli ponai, nusispiau-

Rugsėjo 14 d. LB apygar
dos rengiama Lietuviu die.

turientams sėkmės, išėjus i 
"gražų, bet pavojingą pa
saulį“.

I.B valdybos vicepirm. J

iGS
p<-i>ka;<_.us,o5 600 paduotų ti. Tai tik etapas pereiti į 
1-H.ieKiv, juos s.arstė, verti-: pasaulinę revoliuciją, 
no ii pa;(ui ė pirmąją 80 pro-'
.ekui a u auką. Paskutinę a-:

Bostone ir čia parašiu ią at-.na Maironio parke, \Vorces 
ery.

mis dienomis išeina antroji.

Renginiui vadovavo inž. 
kaip Gražina Paeglė iš New' J; Stašaitis. Po savo įžangi- 
Yorko jai ten telefonu ver- žodžio jis pakvietė kai- j nį 
tėjavo. Ji su dėkingumu pri- bėti Edeną Vasyliūnienę. au-I 
siminė dabar suimtąjį Kova-,supažindino skaity.ojus 
levą ir kitus disidentus, ku-lsU minėta knyga ir jos auto- 
rie jai daug padėjo išvyki-(re-
mo byloję. . .

J. Stašaitis pa1.velkino E.

Rugsėjo 20 d. So. Bostone 
.ieuvių Piliečių d-jos salė

je LB apylinkė Tautos šven- 
ėję paminės vysk. M. Va- 

’ančiu ir dail. M. K. Čiurliu.

Leninas

♦vermės
mokslo.

riekiant toliniesnic

Jaunimo seminaras

Tą pačią dieną Keleivio 
redakcijoje lankėsi ir buv. 
L. Enciklopedijos redakto
rius i torikas Pianas Čepė
nas, gyvenau'is Worcestery. 
Jis į Ipstoną atvyko savo

I apkričio 9 d. Broektonr 
ietuviii šv. Kazimiero para
ri jo- mišraus choro'koncer- 
as, kuris įvyks North Junioi 

’ High School. Oak Street 
Broektone, Mass.Juciūtę Šaulių S-gos pirm 

.ardu ir prisegė jai Šaulių1
S-gos skirtą Trijų lelijų or-; BROCKTON, MASS. 
diną. K. Meikis įteikė grąžui
Bostono savanorių - kūrėjų, Lietuvos Bažnyčios parama 
adresą. Altos vaidu sveiki- ‘

parašytosios šio amžiaus^ no skyriaus pilim. A. Ketur- j I ie uvos Katalikų Religi- 
Lietuvos istorijos reikalais/ akis, o LB vaidu jos apylin-'nės Šalpos Komitetas birže 

kės pirm. A. Matjoska. Į lio 15 d. rengia bičiuli ku 
! pusiyčius persekiojamai i 

E. Juciūtė dėkojo avo se- kenčiančiai k talikų Bažny 
šutei Teklei Buguaienei už čiai Lietuvoje paremti. 
nępapraLą pagalbą, šau
liams už pakvietimą į savo Tą dieną 1G vai. Šv. Kaži 

ciūtei visuomenės supažin- e.^es^r
dinime su jos knyga "Pėdo; Islem* J“ kP>’«os P8’“?1; ba2nW b® Pamaldos. , 
miirir rčnnie“ iteikė Vv- mo talkininkams. Ji rei-ke po JU tos pačios baznycio
tauto Dilbosdideli kad 'a'ė* P”
tą adresą šitokio turinio:

Savanoriai pagerbė 

Sibiro kankinę

L.K. Savanorių - Kūrėjų 
Bostono skyrius Elenai Ju
ciūtei visuomenės supažin
dinime su jos knyga ”Pėdo=

Gegužė; 29-birželio 1 d. 
bd Woerishofene buvo 
aunimo seminarai Paskal
as skaitė: Alfredas Herma
nas iš Miuncheno apie M. K 
Čiurlionį - kompozitorių, dr.

Čeginskas iš Švedijos a. 
rie išeivijos ir krašto santy
kius, kun. dr. Ant. Poškus :<• 
9tta\vos (Kanadai apie da-J 
jaitie* žmogaus psieho’ogi-- 
ią. Aušra M. Jurašienė i 1 
Miuncheno apie jaunuorir • 
Jetuvos rašytojus, L I -uit ! 
ka iš Miuncheno apie lieto.į 
iškas organizacijas ir rež.' 

J. Jurašas iš Miuncheno a-' 
ie Lie'u.vos teatra.

apie
1915 m. biržeiio 15 d.

1 \ v oi veste rio Clark!
Jni\ ei iteto prof. Richard 
/ o: d ekomendaciją daly- i 
<ai;ti projektu vertinimo ko-' 
J.-e Pt.\o pakviestas ir < 
I ienas ii< aivis — I.SS Broli- į 
|j<’s vyriausias skautininkas

Dažau ir Taisau
Namna Ii lauko Ir viduje. 
Lipdau popieriui ir taisau

viens, pataisyti reikia. 
Naudoju tik feriau&it

i'ek as Motis.

TERORO l< VERGIJO
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Imkit ir akaitvkir 

Kipro Bieiinic 

tmvva
Joie smulkiai anrašyte 

bolševikinio teroro sistema
* tos vergų stovyklos, kūrinsi 

1'o pi:mestos projektų at-! kertėjo ir žuvo mūsv 
ramtos komi.rijo- pasiūlė ir! broliai seserys, gi^dfičs i» 
<o.; tą bctuviškų projektų: i draugai, knygos kaina - 

kent u-to. projektą, lie- 75 centai
eumtj < k andim lė ansamblių 

dr. Jurgio Gimbuto , lie
čiami ii t. enciklcnediją
utg/i kalba: ‘ ’

/m.e: .-tos Lietuviu Tary-'
- apie lietuvių kultūri-l 

n. c s .k- mokslines vertybes; i

v,

»»

u-to

Mirė E. Babijonienė

JON AS 8TAR1N8KAM
220 8avt* Hffl Avė.

TeL CO M8M
’j-Įj-Įj-lJ-U—|f—— — - —

Elenai Juciūtei, ’Tėdoe 
mirties zonoje“ autorei.

Savąja auka tautos gar
bei ir jos gerovei žiburiu su
žėrėjai ir atsistojai Didžiųjų 
Lietuvos Dukterų eilėje. Ta
vo ryžto pa vyzdys rodys ke
lią kartų kartoms, kaip rei
kia mylėti sąvąją tautą.

L. K. Savanorių - Kūrėjų 
Bostono skyrius 

Bostone. Mass.
1975 m. birželio 8 d.

Seka parašai.

tautos dauguma tebekenčia trumpes paskaitos ir menim 
komuni tų priespaudą, ir ra- programa, 
pno visus jungtis į laisvini
mo darbą. . Yra sudarytas garbės ko.

mitetas. į kurį įeina pref 
Jos kalba buvo palydėta Pranciškus Juras. Putnami 

’lgais plojimais. seselių vyresnioji sės. Mar
garita. P oektono majora 

Pabaigai Iz. Vasyliūnas Pavid Crosby, mie to tary- 
pagrojo A. Račiūno sonatos bos narys Orbndo Da Silvr 
dalį. ir Julija Jakavonytė.

Elena Babijonienė. VI ’I 
Terlyno apylinkės narė. mi- 
ė 1975 m. balandžio 19 d. 
Miunchene. Ji buvo girna i 
S94 m. balandžio 5 d. Kl.ii- 
>ėdcs krašte. I pas. karo 
netu baigusi Klaipėdoje

Bičiuliui užsakė Keleivį 
vardinių proga

Gyvybingas Bostono vi 
suomenės narys Antanas 
Januška metams užsakė Ke
leivį savo bičiuliui Antanui 
Monkevičiui, gyv. Dorches. 
tery, joįvardo dienos proga. 
Jis pridėjo dar ir Keleiviui 
3 dol. auką.

E. Juciūtė surengė ir įdo- Kadangi toji diena su- 
mią Sibiro kalinių darbelių tampa su žiauriais birželi* 
•r fotografijų parodėlę, šia trėmimais, tai visuomene 
uroga būvio išparduotos vi- kviečiama atjausti sunki: 
sos turėtos ”Pėdo»- mirties Bažnyčios būklę okupuotoje 
zonoje“ (knygos. Lietuvoje ir dalyvauti šiame

renginyje, kartu prisime-
Po programos renginio nant išvežtuosius. 

daJyrii buvo nemokamai 
pavaišinti šaulių paruoštais 
skanumynais. J

Vieni ii vyksta, kiti grįžta ,

V. Senuta 

VOKIETIJA 

Penki abiturientai

Birželio 11 d. į Lietuvą iš- šiemet Vasario 16 d. gim- 
vyksta Aldonos Adomonie-' naziją baigė net 5 mekinia 
nės vadovaujamos Trans-? (per paskutiniuo-ius trejų? 
Atlantic Travel Service į-| metus baigė tik 4): Aurelij

______ įtaigos ekskursija, kuri grįš* Krivickaitė, gim. 1957 m
Januškai už paramą mūsų i birželio 26 d., o birželio 12Vokietijoje, žada studijuot. 
spaudai.': Į d. grįžta ek.kursija, kuri iš-. kalbas; Aldona Šaduikytė

x.- no j į gim. 1954 m. netoli Klaipė-
Idos, žada studijuoti sociali.

Nuoširdžiai dėkojame A.

Davė naują prenumeratorių
važiavo gegužės 28 d.

Luckienė iš West HartJ 

fordo, Gonn, užprenumera-, mokslo metus 
vo metams Keleivį. Andriui
Baltrukui, gyv. Lakeland, Praeitą šeštadieni Bosto
ną.

nę pedagogika: Pedro Ur 
bonas. gim. 1955 m. Bogo
toj. Kolumbijoj, studijuos 
psichologiją; Romualdai 
Žaliūkas, gim. 1953 m. Vaki no Lituanistinė Mokykla iš- ™' kilmingai užbaigė mokslo''ok,etl)oje' ruoslasi studl
juoti sportą, ir Antanas Va

Ačifl Lekienei už para- metus. Apie tei plačiau pa- 1955 m. ne
mą Keleiviui. I rašysime kitame numery, t toli Plungės, iš Lietuvos su 

tėvais atvykęs 1972 m.
Gegužės 17 d. buvo atsi 

t sveikinimas su abiturientais 
} Dalyvavo, be abiturientų 
J direktorius, mokytojai, 2 a 
' biturientų tėvai ir kt., iš vi 
so 25 asmenys.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rMiąGARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trana< 
bendrą pro-' liuojama penktadieniai* ii

i.ecian’ Į 4 tautybes, ir i stotie* WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

a. r.a.
panrku piš \Vorceste- 

i rio klir iakaur.ko. Molio ir 
; Kt. pa-tangomis. Clarko u- 
to i .»f. R. Eonl vadovau-

kreipti* eeau
BKONIS KONTRIM 

bM Broadvvay 
Se. Baetoe, Maaa. 02127 

TaL AN 0-1701

T: gi bir,’elie 15 d. naa'š- 
')• š'u lietuviškų projek-

ii likimą-
A. Gudaiti*.

I

I
bAVAlTRAšTIS

imnazija, pradėjo ton di: b- ’ ’ " ‘ BEACH, FLA.

i raštinėje. Karui ba’gian- - —
is per-Skėlė į Karną. Iris4ri
us užsienio reikalų mini?4e. j»?! <v<

pradėjo joje dirbti ir (p j užuojauta visiems ar- 
u jajau nesiskyrė. Tarn .vu timieriems.

Berlyne Lietuvos pasiunti- 
ybėįe, vėliau Kaune Eltoje..
’rieš 11 pas. karą buvo pa- 

’eis‘a į pensiją. Apsigyveno
'kliaugoje ir augino dukrą Raudonojo arklio vasara. | 
Gražiną. Karo metu dirbo romanas, parašė Edvardas’ 
.ertėja-korespondente Kre- Cinzas. 312 psl., įrišta, kai-i 
tingos apskr. įstaigoje. So- na ,
vietams antrą kartą oku- • •
puojant Lietuvą, pasitraukė Pėdos mirtie* zonoje * 
i Vokietiją ir gyveno Ber- Sibiro kateigininkės ir so. 
lyne. * vietiniu kalėjimų kankinės

_ , „ ,, . . Elenos Ju -iūiės atsiminimai.!
Po karo dirbo Balfo jstai-' -aj i 

goję, Eltoje ir kt. lietuviško-; » » .
ie veikloje. Jai priklauso di.Į • • •
lelis dėkingumas ir pagar-i
ba.

vaooaaooeeoni

STEPONO KAIRIO ATSI 
MINIMŲ PIRMASIS TO-j 
MAS “LIETUVA BUDO“ 
IAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—“TAU 
LIETUVA“ DAR YRA NE 
□ĮDĖLIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

i

Kovu 17 d. mirė senas Ke-jį 
.-kaitvtojas Antanas i

I

Nepriklausoma

LIETUVA
l' ą tik gavome

Paguoda, Bronio Railos, 
nkimirk-niu III dalis, 387į 
psl., kaina minkštais virše-į 
liais $6.50, kietais — $7.25.

GRĄŽOS ATVIRUKAI
Turime ribotą kieki dail 

Vytauto Igno pieitų atviru 
kų. Jų komplektas (12 ketu 
rių rdUų su vokais) —1X80,

Labai tinka ir kalėdiniam j 
sveikinimam.

VALSTYBINE PARAMA 
TAUTINMS MAŽUMOMS

Tautinių mažumų kultū
rinių ir mokslinių vertybių 
studijų programai JAV’ 
kongresas 1975 metams 
(Ethnic Heritage Studie?. 
FY 1975. Title IX) yra pa
skyręs 1,800,000 dol. para
mų. Fondas bus paskirsto
ma- prieš š. m. birželio 30 d. 
orojektams, kurie privalės 
būti įvykdyti tarpe 1975 m. 
liepos 1 d. ir 1976 m. birže

Sukilimas Lietuvos *uve* 
”enumui atstatyti, doklimen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprarias pa-, 
siuntinys ir Įgaliotas minis-' 
toris Vokietijoje Kazys! 
'kiip.a, 5S3 pri., iliustruota.Į
:rišta, kaina $15.00.

« • •

Lietuvių Darbininkų Drau
gija Ncw Yorke, 104 psl.,; 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

• • •
Pagairė, premijuotas ro

manas. parašė Jurgis Gliau
dą. 270 psl., kaina 14.50.

IEŠKO DRAUGO

Ieškau padoraus gyvenimo* 
draugo. Esu 50 metų, brunetė,, 
negeriu, nerūkau ir, kaip kiti' 
sako. gero budo. išsilavinusi.

lio 30 d. Numatoma remti Nrienill, a(vvk>a „ Urt.T0,? 
aP>«« Ptejelrtua po 40-o0, R. ,
000 dol. kiekvieną. rašyti Keleivio adresu, pažy-

Projektai minėtai para- mint: perduoti Rūtai. 1

Informuoja $u»au> tojus »pir posanlialmi Ir
{vykius, deda uauK ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus musu visuomeninio.* bei kultirinim klansimuo. 
jame rasite Įdomiu skaitytojo taiėko akyrip. korfauno teškia
me abipusių pasisakymo ir nuomonių kiekvieno viii i a nu 
svarbia problema.
rNEPRIKLAUSOMA LJErtJVA- yra dtnamflfcu mžoų H 
eivfjos laikraftti*. ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, 
suomet atviras kiekvieno nuormtnei, burte kovoja Ir dirba ni 
nepriklau«<»rr<) Liet ava.

Metinė prenumerata JAV^o S8.M 

Adresas:
7722 George Street. l^Salle-MontrenL 5S0, Ouobee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių vtoaouMMl ir iimoki- 
Jo daugiau kmp SEprfNB ĮOUOMVS dolerių 
nariam*.

SLA—didžiausia Beturiu fmteneėM uiinbaelja — 
duoda ąyvyMa apdraadų ir HfaJu patalpą, kuri yra 
plti, ne* SUSIVIENIJIMAS neMku pstou, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— Jau turi daugiau, kaip iriu eu pase 
kapitalą, tad jo apdraudė tikru Ir i 
lietuvis čia gali ganri h*lrių Maalą 
apdknudM nuo $100.00 Iki 810.000.01.

SLA—Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Bu. 
dosnaent Insurance, kad JaunuoHi gantą pioigua 
aukitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir Jaumiollaaw labui ritią TEKU 

apdraudą: ui $1,000.00 apdnadoa Mk 88.00 moko. 
čio metanu. i

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
amžiau* asmenims
klubą ir draugiją narteau. UI |1,000.88 
Ha apdraodos mokestis 8S.00 | UMtua

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu koloniją. Krripkftia 
* kuopą veikėjus. Ir Mo plačias paaRkbu apla 
Suelvtenl jtmo darbus.

Geusite ipausdlntae 
paraėystte:

Utkuaatea AMraseef 
807 WentMth Struti, Nevio*, M.T. 10001
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Vietines žinios
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO; 

MINĖJIMAS

Baigėsi Balkanų mėnuo, 

prasidėjo afro-amerikiečių

Tragiškųjų birželio dienų į JAV 200 metų sukak- 
minėjimas rengiamas birže-'ties proga Bostone turi pro. 
lio 14dM šeštadienį Jo prog-; gos pasirodyti ir atskiros 
raina bus tokia: i tautos. Joms skiriama po
....1. 7:00 vaL vak. pamai- ' mėnesį. Jau buvo airių ir 
doa (mišios) už lietuvių tau- į Balkanų tautų mėnesiai, o 
tos kankinius šv. Petro lie-‘ birželio mėnuo skirtas afro- 
tuvių parapijos bažnyčioje amerikiečiams.
So. Bostone. i Pabaltiečiams yra skirtas

2. Tuojau po pamaldų pa-į rugsėjo mėnuo, jam uoliai 
rapijos salėje prel. Vytauto j ruošia i ir lietu viai, kurių 
Balčiūno paskaita ir meninė ' sudalytam komitetui vado- 
dalia, kurių atlieka solistas! vau ja Mykolas Drunga. 
Benediktas Povilavičius. i Birželio 2 d. posėdy mies-

Visi kviečiami gausiai da- : (o savivaldybėje buvo pa-
lyvauti.

LB Bostono apylinkės
valdyba

Mus aplankė Vėbros Ištekėjo Gražina Treinytė Nauji
Ir. .. x j- . - i Praeitų šeštadieni NewPraeitą antradieni musų yorke Gražina Treinytė iš- 

Įstaigoje lanke i di. Geno- tekėj0 už Vytauto Sakalaus- 
vaite ir dr. Juozas Vėbros is ko u Bo-tono vestuvėse da.
NewHaveno ir jų dukrele ,lyv.avo jaunosios
VaHa- 'Stasys Griežė-Jurgele vičius Į kiui su tėvu.

Į Bostoną G. ir J. Vėbros ir Daiva Kleinaitė. kuri bu-
buvo atvažiavę dalyvauti sa- vo jaunosios pamergė, 
vo dukters Vaivos M.I.T. bi- Jauniesiems linkime ilgo 
ologijos bakalauro įteikimo ir laimingo gyvenimo, 
iškilmėse. Vaiva gavo Yales
universiteto stipendiją

Naujai Kedeivį užsisakė 
V. židžiūnas, o užsisakyda
mi Jonas Pipiras dar pridė
jo $3 ir J. Vydūnas iš Wor- 
cesterio — $10 dovanų Mai-

B. Gailiūnienė iš So. Bos
tono metams Keleivj užpre
numeravo savo bičiuliams

J. Kinčiams, Melvindale, 
Michigane.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip
ur

Japonų priežodis

WW»ilWWVTr*VW*VWVW^

ir
nuo kitų mokslo metų pra
džios tame universitete ruo-. 
ši* daktaro laipsniui. j

Vaiva Vėbraitė, stųd i juo-! 
dama M.I.T.. mokytojavo; 
ir Bostono Lituanistinėje j 
mokykloje.

Linkime jai geriausios 
sėkmės. :

Į
Aukos Ypatingam Tautos ■ 

Fondui i

n
Hi

i skirti asmenys, kurie vado
Į vaus Pabaltiečių renginiams;
: rugsėjo mėnesi. Be savival-iPer Keleivio įstaigą aukojo; 

Pataisome klaida į dvbės numatytų pareigūnų,* Elena ir Jonas Valiukoniaij 
- , kiekviena tauta paskyrė po«1S ®°. Bostono $25, Antanas

Gegužės 6 d. Keleivio nu-‘4 asmenis. Lietuvių atstovai Stapulionis iš Dorchesterio 
mery $20 aukotojų grupė je, Į yra šie: Ina Nenortienė ir, ir Aleksandras Lapšys iš 
be kitų. paskelbta, kad au-. Viktoras Vizgirda meno pa- Dcdhemo. Mass., po $20 ir

Ypatingam Tautos Fondui;

kojo I. Povilavičius, Juodei 
kis ir Laukaitis, o turėjo bū 
ti Lauraitis.

rodoms rengti, o Ona Ivaš- Jurgis Jaširiąkas iš So. Bos-1 
kienė ir Irena Veitienė — tono, Mass., — $5. 
vaidinimams ir kt. Visiems nuoširdus ačiū.

=4-- — — -

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS 
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS 
— TRIJŲ GENERAC IJŲ LIETIJVUKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai Ir kt.) 

Atsilankykite ir busite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD01

1975
Alyva kūrenamo.

šiito oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kuriualyvą

Rytdienos įrengimas

S a t y l» č s : 
1'roduLtui^ttiuas 

f.r«»ž»> 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas Įlenkimas. į-kaitjiiI aly 
»«s bumerį. pulrj-i. «»> lillią. 
tti niostat.i. kunti uit n dalbą .-u. 
jungti rūsy su vam/džiais- 

lu rudu garantija.

1-askuline modernaus ak»a šild- nui naujiena QTį0 CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alt M šildt nui s|M*< i.tliM.ii

470 Adam. Str e*. Oaiary, Masa.
AI) l>ut nerio .įpl.iinat irt»j> *_’I tai. per dien i

Skambinti — Bonton: 4361204, So. Shore: 773.4640

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868

yra yieumtelė oficiali į»t»ę 
ga Woreeetory, miri siunčia 
afcintmius tiesiog ii VVorces-
•orao į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai:i

greitai ir sąžiningai, 
sueina greitai ir

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau* 

šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
dailrtų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ J
vedžioja.

Flood Sųuare 
H ar dinare Co.
Srtatekag P. J. ALBaNA 
«» east broa»wa« 
anUTV BOSTON. MASS. 
1ELEFONA8 AN S-414S

Baajaato Mron Dažai 
Pupiero- Sienon*

Stiklai
VlaNUa reikiaeaya

Bcikmanre plnmbariama 
Vlaofeto cnlažtoe dn<fctnl

Peter Maksvyti*
Carpmtar A BcOdar
40 Church Street 

JK. Miltam, Mam.
Atiteks Tiese pstatarmo, įmes Į 
te ir preJekta-ine darbas ii lm>| 
ke ir ridoje, gymiams narna iri 
Mario paatats, pairai JOag relka* 
lavins, taokno riaadoa fti S va-

žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Neirton Centre, Mass. 03159 

TeL 332-2648
aee*Me*eieM«ee«eM*aaeaaeeaaaaaee

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos K 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina 86.00.

Paštu

anai w
Teie fonas: AN 8-2805

Dr. Jog. J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

JUPIDINIS 
NETEISTAS

Valandos:
nūn 9 «si ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Seath Boston, Mass

Telefonas! 8986575

-eeeeeeeeeMeeeMeeeeeneeeeeieeeeieeee i
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 5 vakaro 
TrečittLeniaio—uidara 

445 BR0ADWAT
SOUTH BOSTON, MASS. 

neeeeeveMeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeeė

eseaeeaeeeeeveeeooeeae****

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadlsniab 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIKlNIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL 588-7209 

*****************************v*ee*we*en*nevweeneeeee*eeeeeeeeeeeeeeiee

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas
laoeoooeeooeeeooooor

£ Ę The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistuo, išpildoma gydytoją rs 
segtos Ir tarime visus gatavus vaistas.

Jai reik vaistą — eikit { totoriškų vaistlaą 
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. Reg. Pharm.

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

Telef sam AN 86929

Nas 9 vaL ryta iki 8 vaL r„ Mstjrm Šveatadieaias tr sskm. 
■naaaaouaaaaoauasummooeooooeooooooooooeooooooooaa

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray • So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis .ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

3 k nuskink ito

268•4662
• •

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR „7^"
Aynr term dUMrit 
cartificatnSIOOO

AYEAR

2XAvwrMSS 
L j UepotitSIOOOl

6.81=6^ AYEAR

1-2Mvert 
šerti (iesm SUOS I

AYEAR54^5^

irW P9O6TP TVgUMTlOnS ITTfCiing TntSR IWW >191005
csrtifiesm Sflow pramstura withdrawal« on savinos 
urttficsts funds providsd ratą of bttsrast on amount 
vrfthdramn is raduead trf tht passbook rsn (5M% a ym)

Bankas atidarytas ano pirmadienis iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

t
Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienon kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosim metus

šio banko direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yru viri $274,090,990

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugpiūčio 20 

rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 

gruodžio 19

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-6764
visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worcester, Maras. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worceaterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomos 
pbtm! Siuntiniai sudaromi iš

avoį maisto ir
šių. Turime vietoje įvairią vie. 
Bais gamybų ir importuotų 
prekią ii kitų kraštų visai to 
msmb kainomis. Bs to, siunčia
ma maistų, pinigus ir gulite at
sakyti ją ganybos prekes, čia 
suuskMts piaigus, e giminia 
tau vietoje galio pasirinkti u6 
sakytas prskaa

Taipogi tarpininkaujama pat 
tam tikras jrtaigas atoikviesti 
giminoB čia pas sava į svečius 
ar susbtfuhn

tai ir sąalaiagaL Ataflankų įeiti, 
kiksita. Vedėjas A SckyrtMki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas greitu k 
garantuotas

Prekės pi
mintomis

užsisakyti 
certifikatus, autoaaobiliiu, 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darko

noo 8 vaL ryto fld 2 yoL p* 
Kitomis valandomis

susitarimą telefc
369W.Btoadway 

So. Boston, Moša
ToL 2664066




