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Lietuvos pogrindžio 
deklaracija

Ją paskelbė “Tėviškės Žiburiai“. Tai esąs pogrindi* 

nio “Nacionalinio Lietuvos Liaudies Fronto“ kreipimasis 

į laisvąjį pasaulį. Jame išdėstyti platūs laisvės reikalavi

mai, bet dar nežinia, kiek realus yra N. L. Frontas.

Vuodacu ožys nebijo 
liūto

Jau rašėme, kad Ugando 
diktatorius gen. Amin gra
sina sušaudyti anglą H:ll= 
už nepalankų apie jį atsilie
pimą.

Gen. Amin paskelbė, kad 
jei iki liepos 4 d. neatvyks 
su juo tartis 'pats Britanijos 
užsienio reikalų ministras

“Tt.if.kės Žiburiai“ gir- tuvos 1920 metų sutartį, į- Callagham. tai Hi’lsbu- su
želto 12 d. nr. 24 paskelbė steigti Baltijos valstybių fe- šaudytas kaip šnipas ir išda- 
ilgą ir plačius politinius deraciją ir kt. vikas.
klausimus liečiančią “Nacio- į
natinio Lietuvos Liaudies; Toliau deklaracijos aštuo- Reikia priminti, kad U- 
Fronto“ deklaraciją laisva-, niolikoje punktų išdėstyti gandoje gyvena apie 700 
jam pasauliui. Kaip minėtas ’ platūs tarptautinio masto Britanijos piliečių, kurie, 
laikraštis pažymi, tas atsi-'reikalavimai, liečią Varsų- konflikto atveju, galėtų būti 
šaukimas esąs gautas iš oku-, vos Pakto ir Nato panaikini- paimti įkaitais. Gen. Amin 
puotos Lietuvos. Jo autoriai I ma. Jungtines Europos vals- jau dabar suėmė dar 3 ang- 
sako, ką<^Jis ^g^bia- tybes, kitų Sovietų Sąjungos lūs. kuriuos kaltina šnipkiė- 

darį pavergtų tautų išlaisvinimą jimu.
ir aplamai visos Sovietijos

Į likvidavimą ir išskirstymą Kaip pasikeitė laikai! Se-
oĮ nepriklausomomis valstybė- niau Britanijos liūtui su- 

mis. mauro jus, sudrebėdavo vi
sas pasaulis, o dabar net

J Nors ši pognndinė dėklą- p. juodas Afrikos ežiukas 
racija gerai išmąstyta ir su- ne tik nesukruta, bet dar 
foimuluota, bet tuo tarpu aukščiau kelia savo ragus, 
neįmanoma pasakyti, kiek
tu “Nacionalinis Liaudies Kajute Beimto Frontas“ yra platu, kiefcfto W 
ryšiai stiprūs su visos Sovie- M/v/rweo 
♦u S-gos disidentiniu ?aiū-ma Pabaltijo sovietinė oku

pacija. dabar vykdomi lie
tuvių persekiojimai, kriti
kuojamas Vakarų valstybių 
nuolaidumas sovietams ir 
iškeliamas toks pagrindinis 
* sekimas:

“NLF, ideologinis kovos 
branduolys visoje paneigto
je Tėvynėje, naujai iškelda
mas išsilaisvinimo proble
mas nusivylimo Vakarų pa
saulio sąlygose, stato į pir
mą vietą vidaus jėgas, ku
rios, solidarizuodamos su vi
so Pabaltijo. Ukrainos ir 
Kaukazo tautomis, su pa
žangiais rusų protais, ilgo je 
ir labai sunkioje kovoje ga
li pasiekti nacionalinio ir 
politinio išsilaisvinimo—at
siskirti nuo etnografinės Ru
sijon ir sukurti laisvas ir ne
priklausomas valstybes. NL 
F tiki, kad naujame kavos 
etape pagrindinis uždavinys 
yra panaudoti iki maksimu
mo visas legalias ir nelega
lias kovos priemones“.

Atsišaukime yra išdėsty
ti minimaliniai ir m ak ema
liniai reikalavimai.

Minimalinėje programoje 
reikalaujama Lietuvoj Žmo
gaus Teisių deklaracijos 
vykdymo, Sovietų S-gos 
konstitucijos garantuotos 
teisės laisvai apsispręsti ir 
atsiskirti nuo Rusi jos, demo
kratinių lai iriu, laisvės emi
gruoti. politiniam kaliniam 
amnestijos, lietuvių kalbai 
pirmenybės visose įstaigose, 
įskiriant ir Saugumo komi-

S-gos disidentiniu sąjū
džiu ir aplamai net kiek jis 
realus, nes tokią deklaraci
ją gali sukurti ir vienas 
žmogus.

- ,. i-u . • • su Palestinos arabais, krikš-
Tektų labai apgailėti, jei g^yg su musulmonais, tar

sis atsisaukimas būtų tik tUolia.i su vargšais, dešinie-

Lebanono valstybėj vyks
ta nepaprasti neramumai. 
Tai karas ”vi?ų su visais“, 
nes »« lebaniečiai šaudosi

)S - JULY 1 
at Boston. Mauacnoaans Atskiro numerio kaina 20 centą

71-MIEJI METAI

Indijos demokratija 
garsiai braška

Ministerė pirmininkė Indira "Gandhi, apkaltinta ko

rupcija ir verčiama U valdžios kėdės, kietai ginasi. Ji su

spendavo daug demokratinių laisvių ir įsakė suimti tūks

tančius savo priešininkų, pet savos partijos narių.

Buvo nuteistas

nekaltas žmogus
1941 m. liepos 4 d. Lvo

ve naciai sušaudė 20 profe

Indijos demokrati'ja šio
mis dienomis išgyvena sun
kią krizę. Kaip jau žinoma, 
jos ilgametė ministerė pir
mininkė Indira Gandhi bu
vo teimo apkaltinta korup-

: šorių ir 18 jų giminaičių. cjja> — valdžios aparato pa- 
Rytų Vokietija dėl to apkal- sinaudojimu 1971 m. rinki- 
tino ir už akių nuteisė Ober- muose. Jai buvo duotas ter- 
landerj. Vakarų Vokietijos; minas apeliacijai, ligi tol pa- 
pabėgėlių reikalams minis- i likta premjerės pareigose. 
teri- bet atimta parlamento nario

~ , , , , „ A • teisė, kol byla bus galutinai
Dabar žydų ddkumenta- 

cijos centras, kuriam Vieno- (
, je vadovauja Wiesentahl,« Demokratinėje santvai ko- 
išaiškino ir paskelbė, kad je net ir ministeris pirminin- 
Oberlanderis nėra kaltas o kas turi paklusti teismo 
tikrasis kaltininkas yra' sprendimui, bet Gandhi ne- 
Kutschmann, kuris gyvena ( panoro teismui nusilenkti ir 
Argentinoje, pakeitęs savo griebėsi griežtų priemonių 
pavardę į Peter Ričardo OL prieš opoziciją. Kilus pro- 

' i teste riausėmįntideshiuoše

AU-mIo, kad Rytų Vokie- kraSte jvegta cenzjį.
i ti ja nereikalaus Kutschman- ra o policija krečia jr suimi. 
1 no išdavimo, nes jos teismas
už tą nusikaltimą jau yra' nėJa įtariamus jos priešinin- 
nubaudęs Obei landerį, kurį Visame krašte suimtų- 
daibar patys žydai pripažino M Jau y*“3 ^an^ai. ir ši

ji su kairiaisiais.

štai tik praeitą savaitę 
sostinėje Beirute tose vi
daus kautynėse žuvo 90 as
menų ir 350 sužeista.

Dėl to iš kračto turistai 
išbėgiojo, krautuvės užda- 
rytos, dalbai sustojo.

provokacija, sudaranti pro 
ga naujoms okupanto repre
sijoms, ieškant nesamo “Na
cionalinio Liaudies Fronto“ 
narių.

Suėmė du sovietų 
Šnipus

FBI suėmė du asmenis, n .
kaltinamus šnipinėjimu So- bVOTDU8 tei8mo 
vietų S-gos naudai. Tai Sar- . .
kis Paskalian, 36 m. amž., 8pr€Tldima8 
New Yorke turėjęs brange
nybių krautuvę, ir jo gimi- 
riaitis matematikas Sahac 
Dedeyan. 41 m., gyv. Wa- 
shingtono priemiesty.

Aukščiausias teismas iš
aiškino, kad pacientai nega
li būti laikomi bepročių li
goninėse prieš jų valią ir be 
gydymo, jeigu jie nėra nie-

Jie prisipažino kalti ir iš-; kam pavojingi ir sugeba i -- 
davė savo viršininkų pavar- gyventi laisvėje, 
dės. Jų taupė yra 3 diplo-
matai, kurie šiuo metu 
sieny.

uz-

Pirmajam šnipui gresia 
mirties bausmė, o antrajam 
10 metų kalėjimo.

Lėktuvo nelaimėje 
iuvo 110 žmonių

Šis teismo nutarimas iš li
goninių paleis tūkstančius 
senelių, nes labai daug vai
kų savo tėvus uždarydavo 
tose ligoninėse, kad galėtų 
patys valdyti jų turtą.

Marinai keliami 
į Europą

nekaltu.i
Vaizdai iš Keleivio 70 metę sukakties pokylio 1975 m. balandžio 
27 d. Viršuje rengėją komiteto pirm. rašytojas Stasys Santvaras Sunkios dienos 
kažką aiškina Kultūros klubo pirmininkui Ramūnui Koudratui
(dešinėje) ir Jackui Sondai. žemiau jS. Santvaras kužda į ausį PerOtlienei 
latvią žurnalistui Osvaldui Akmentiniui. Apačioje aktorė Alek
sandra Gustaitienė ir rašytojas Antanas Gustaitis ^u Lituanis
tinės mokyklos tėvą komiteto pirmininku Monte Sodeika (vidury)

* j Nuotraukos Stasio Urbono

•policinė akcija tęsiama.
I

Nors demonstracijos už- 
drau tos, bet New Delbi ir 
kitur jaunimas šūkauja:
“Demokratijos marintoja 
Indira Gandhi!“, “MirtisSunkios dienos atėjo bu- : *>:. . .. j.., . polici.ai! ir panašiai. Mi-vu io Argentinos diktato- i____ • •. • . • T , , • nia viešai garbina onozici-riaus žmonai Izabelei, per-

Vlozambikas gavo 

nepriklausomybę

JAV komunistai 

plečia veiklą

Jį. jos vadą ir Gandhi k» itiką į ėmusiai savo vyro valdžią. ; ’ *
Krašto ekonominė padėtis Narayan, kuris dabar ilgi

Į, , . ,, . ... 1 suimtas. Yra nemaža suimtųi laibai bloga, infliacija de- Kongreso rt}j
šimt kartų didesne negu Driklau% ir T<.dir: „ariu TAV^n eniVo. pruuauso n įn-aira, narių.JAV-se. darbininkai reika
lauja padidinti atlyginimus | 
net 130';. Valdžia atlygini-' Įvedus griežtą spaudos

Birželio 25 d. Afrikoje at- JAV-bių komunista vadas mų kelti nenori, nes tai dar'
sirado dar viena nepriklau-i Hali paskelbė, kad ateinan- padidintų infliaciją. t nedauir tikru žinių a_____ talpu neuaug uarų žinių a-soma valstybė. Tai Mozam- čiuose rinkimuose komunis-
bika. ileriau kain 400 metų tų partija savo kandidatus Darbininkai paskelbė 7 
buvusi Portugalijos koloni- statys visose 50 valstijų. valandų generalinį streiką.

i ir praeitą penktadienį prie formacijos, kurios nutyli vi- 
Paskutiniuose rinkimuo- prezidentienės rūmų susirin- sa tai. kas Indirai Gandhi 

se komunistai -avo kandi- ko šimtatūkstantinė minia gali būti kenksminga, 
datas turėjo tik 15 valstijų, ir karingai reiškė savo nepa 

S sitenkinimą.
Praeigos savaitės gale Chi-į

cagoje buvo komunistų par-; Sakoma, ikad Peronienėj valdišką radijo ir televizijos 
tijos suvažiavimas, kuriame galinti pasitraukti iš prezi- stotį Delhi mieste, 
pasakytas kalbas kartojo dento pareigų.
Maskvos radijas.

padėtį prasmunka. Skelbia
mos yra tiktai valdiškos in-

ja.

Jos prezidentu išrinktas 
Samoia Machei. Atrodo, 
kad naujosios valstybės va
dai įkvėpimo ieškos raudo
nojoj Kinijoj.

Paminėtina, kad praeitą 
šeštadienį kažkas uždegė ir

Konferencija bus 

kiek vėliau Teroristai išspaudė

Kitelio 24 d. į New Yor-' Iki šiol JAV marinų kor- 
ko Kennedžio aerodromą Pu?a* vis būdavo ieško sau 

tetą. leisti Lietuvos užsienio I nusileidžiančiame lėktuve į- “darbo“ Pacifiko erdvėje, 
reikalu ministerijai palaikv- vyko sprogimas. IŠ 124 ke- Bet d2bar planuojama ji nu- 

leivių žuvo 110. kreipti i Vakarų Europą,
kur ši elitinė kariuomenė ga-

Sproghno priežastis aiški- Ii būti naudingesnė 
moie reikalaujama plebisci-1 narna. Spėjama, kad į lėktų- Nauju marinų korpo va
to dėl l ietuvos nepriklauso-Į vą galėjęs įtrenkti žaibas, du dabar vra paskirtas gen. 
mvbės Jungtiniu Tautų prie-, nes tuo metu siautusi audra. IH. Wilson, per II pa
žiūroje, etnografinių sienų Lėktuvas skrido iš New Or- ?aub’"i kara atėmęs iš japo- 
pagal Sovietų S-gos ir Lie-J leano. Įnų Guamo salą.

ti kontaktus su užsienio 
valdybėmis.

Maksimalinėje programo-

Prez. Foi da3 pa ūdos kon
ferencijoje pareiškė, kad 
dar tikrai nežinia, kada bus 
sušaukta Europos Saugumo 
ir Bendradai biavimo konfe
rencija, nes dar yra nemaža 
klausimų, dėl kurių nesusi
tarta.

Tuo taupu sovietai labai

Auk čiausias teismas In- 
diros Gandhi apeliacijcs 
bylą pradės nagrinėti liepos 
14 d. Ligi to laiko dar gali 
būti daug naujų įvykių.

Jungtinių Tautų maisto ir $į}() jnfflonJĮ 

žemės ūkio organizacijos

.ekretonu, Boerma «ko, dvi bendri komunistų1 ?.,uo metu- .' emd®masi y-
kad jo .tatutiko, dariniai, teroristų 'pagrobtiV ?avo R?

aukštus pareigūnus grobi- kam sumokėjo net 50 milio- d>J°Je S*1?apie 500 milionų žmonių y-

ra nuolat alkani.
• • •

ifiur

nų dolerių.

Tokiais “išperkamaisiais*

tvaiką, kuri dar nežinia 
į kaip ir kada baigsis.

snūdžia, kad toji konferen-1 Liepos 15 d. amerikiečių mokesčiais“ labai susirūpi-’ Iš užsienio valsty bių da- 
cija įvyktų kuo greičiausiai f. . . no Argentinos valdžia, nes kartinį režimą ypač užgina
ir kad jiems netektų daryti; •ovetM aeronautai pra- tg. didžjujė parama teroris- ir Gandhi pusę palaiko So- 
žymesnių nuolaidų. į dis bendrą erdvės kelionę, j tams su kuriais kovojama, vietų Sąjunga.



: > t

A
nrs. Ni. 2b, L975 m. Lepoš’^d.

„Kūne išganymas?”
Nenuneigiama tiesa, kad išeivijos santykių su okup. 

Lietuva pirmy kštis griežtasis "tvarkaraštis“ gerokai pasi
keiti Kai kurios jo pastraipos per ilgesni laiką atsiliko 
nuo kasdieninės tikrovės ir paseno ar buvo tyliai užmirš
tos, kitos net veiksnių oficialiai perredaguotos ir sušvel
nintos ar paliktos interpretuoti kiekvieno kitokiai išmin
čiai ir sąžinei. Bet pati "bendravimo“ problema vistiek 
yra gyva ir dažnai iškyla iš vadinamojo tremties vieškelio 
dulkių net su dideliu griausmu.

Jokių rašytinių ir sakytinių nuostatų nesutramdomo
je "bendravimo evoliucijos“ pasėkoje tuo tarpu jau lyg ir 
nelaikoma laisvės kovos išdaviniu, jeigu kas turi Lietu
voje išleistą knygą ar skaito tenykštį laikraštį, klausosi 
anųjų lietuvių muzikos, žiūri į dkup. Lietuvos naujų pa
statų ir kolchozų kiaulių kaimenės "aforozdėlius“ ar susi
tinka su iš ten atvykusiu turistu paūturiuoti. Atrodo, kad 

‘jau nebėra mirtinas nusidėjimas, jeigu į Lietuvą nuva
žiuoja net patsai bendravimo priešininkas ar jo šeimos 
narys ir tenai net ilgoką laiką su partiečiais geria "Malū
nininko trauktinę“...

I Kaip buvo paruoštas 
Lietuvos užgrabimas

Juozas Audėnas, vienas Vyriau 

siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko

miteto (Vliko) steigėją, dabar

tinis jo vicepirmininkas, vals

tiečių liaudininką sąjungos įžy

mus veikėjas.

Bet štai išaugo nauja problema, kai į Lietuvą ėmė» 
važiuoti ne tiktai "atsparūs“ tėvai, bet ir vaikai bei aika- 
deminis jaunimas. O dar svarbiau, — kad šie jaunuoliai 
vyksta į Vilniaus universitete jiems specialiai rengiamus 
lietuvių kalbos 'kursus. Taigi, ką dalysime dabar?

Tuo klausimu jau esame girdėję daug susirūpinimo, 
įspėjimų ir priekaištų tokiems piligrimams, bet K. Bart
kus "Švietimo gairių“ nr. 12 surašė kone viską, ką tik bū
tų galima pasakyti ar pagalvoti prieš tokias išvykas. O 
tų pavojų tuose lietuvių kalbos kursuose esą daug:

Juozas Audėnas, Vliko vicepirmininkas, per Radio 
Liberty pasakė šią kalbą:

"Tarybų Sąjungos vyriausybė, susitarusi su nacių 
Vokietija, savo agresiją prieš Lietuvą pradėjo 1939 metų 
įugsėjo mėnesį, kai drauge su vokiečiais dkupavd Lenki
ją. Tarybinė vyriausybė iškvietė į Maskvą Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio Juozo Urbšio vadovautą delegaci
ją ir grasinimais privertė ją priimti tarybų valdžios reika
lavimą — penkiolikai metų įsileisti į Lietuvą Raudonosios 
Armijos įgulas.

tarybinei valdžiai reikia pasiųsti protestą. Pagaliau, vy-. nesį Montrealy įvyks lįpks- 
riausybei pritariant, prezidentas pavedė generolui Stasiui*mas suvažiavimas, šiame 
Raštikiui sudaryti naują vyriausybę ir tuojau vykti į suvažiavime studentai galės 
Maskvą išsiaiškinti susidariusios padėties. Maskva Raš- pasilinksminti, susinažinti 
tildo kandidatūrą atmetė ir pranešė, kad naujai vyriau- su Montrealiu ir su ki«i3 da-
sybei padėti sudalyti atvyks komisarų taiybos pirmininko • ir 1& 11 in 1*e~
pavaduotojas Dekanozovas. I kančių metų Centro vaidy-

Šis nutarimas iškilo po il
gų diskusijų apie praeitą su
važiavimą. Nutarėm, kad 
nėra nieko bloga-, kai stu
dentai suvažiuoja pasdinks- 

inti. Džiugu, kad lietuviai 
studentai dar vis pasirenka 
kitus lietuvius studentus, su 
kuriais nori pasilinksminti.
Bet negalima pamiišd rim
tos ŠALSS dalies. Gi kokia 
būtų ši organizacija, ieivu 
mūsų veikla būtu vien tik di
delis balius? Mūsu norai, 
reikalavimai ir idėios yra 
siekti ko nors aukštesnio, 
oskile-nio.

Neilgai trukus, t. y., birželio 15-sios vidudienį, tary
biniai tankai pradėjo slinkti per sieną, jų lėktuvai nusi
leisti mūsų aerodromuose ir visur statyti savo sargybas.

Šiuo ketvirtuoju savo brutalios agresijos aktu Tarybų 
Sąjunga įvykdė seniai suplanuotą Lietuvos oikupaciją. ku
li tebesitęsia ir dabar. Prezidentas Smetona, palikęs mi- 
nisteriui pirmininkui Merkiui eiti prezidento pareigas, su 
prezidentūros štabu ir šarvo šeima protesto ženklan pasi
traukė į Vokietiją. Krašto apsaugos ministeris generolas 
Kazys Musteikis taip pat išvyko. Komisaras Dekanozovas 
savo grasinimais sudarė marionetinę Justo Paleckio vy
riausybę. Per šią vyriausybę Kremlius į savo rankas paė
mė visą Lietuvos gyvenimą.

Tai buvo tarybinės valdžios nuo seniai suplanuota 
agresija. Tai Maskvoje liepos 1 d. pats komisarų tarybos 
pirmininkas Molotovas patvirtino marionetinės Paleckio 
vyriausybės užsienio reikalų ministeriui Krėvei - Micke
vičiui. Cituoju Molotovo žodžius:

"Jeigu der rusų tearei, pradedant Jonu Baisiuoju 
siekė prasiveržti į Baltijos jūras, tai ne dėl asmeniškų už
gaidų, bet todėl, kad to reikšdavo yusų (Valstybės ir tautos 
išsivystymo eiga. Būtų nedovanotina, kad Tarybų Sąjun
gos vyriausybė dabar nepasinaudotų proga, kuri gali kitą 
kartą nepasikartoti.M

Tikimės,
ūpinatės

Tai buvo pirmasis tarybinės agresijos aktas prieš 
Lietuvą. 1940 metų gegužės 25 dieną Lietuvos atstovui 

{ Maskvoje dr. Natkevičiui Molotovas įteikė raštą, kad Lie- 
”...okupanto tikslas įsibrauti su savo įtaka į išeivijos j tuvoje neva pradėję dingti tarybiniai įgulos kareiviai. Tai Į 

jaunimą ir per jį veikti lietuviškąją išeiviją...“ «buvo gryna netiesa — piktos valios fabrikacija. Lietuvos
""Jis siekia atskirti jaunimą nuo ’vaduotojų‘ įtakos, vynausybė sudarė komisiją tiems kaltinimams ištirti. Ko- 

kaip jis pašaipiai bei piktai tituluoja mus, ir jaunime ies- • JPlslja? Pirmįnin^avo teisingumo mmistens dr. Antanas 
koti ne tik sau šalininkų, bet eventualiai ir sau agentų', Tamošaitis. Lietuvos vynausybė pakvietė į komisiją ir 
už-ienyje “ ' Raudonosios Armijos atstovus, tačiau Tarybų Sąjungos

J vyriausybė savo atstovų nedavė ir iš viso atsisakė su ko- 
"Jaunimas ten išgirsta daug suklastotų istoiinių fak- misija bendradarbiauti.

tų ir apie tolimą Lietuvos praeitį, ir apie nepriklausomą

K$ kiti rašo?

Lietuvą, ir apie lietuvišką išeiviją.“

"Jis pateks į labai gudriai ir rūpestingai paruoštą 
Jam inddktrinuoti sistemą, bus per naivus ir neturės duo
menų jam taikomam režimui kritiškai suprasti. Kad taip 
yra. rodo tas faktas, kad kai kurie jaunuoliai 1974 m. Vil
niuje visiškai nejautė bolševikinės indoktrinacijos.“

į Šis Lietuvai mestas kaltinimas buvo antrasis tarybi* 
i nės agresijos aktas.

kad jūs, kurie 
ŠALSŠ ateities 

veikla, atvyksite į Kent Sta
te studijų dienas, padėsite 
mums i ' pręsti dabartiniu*? 
klaurimus ir įsiiungsite i 
rimtą ŠALSS veiklą. Tada 
po vasarom ir po keleto mė
nesių sunkaus darbo mokyk- 
’ose, gi’ėsim vėl nuvvkti i 
Montreali. pasilinksminti ir 
nralf‘’’sti keletą džiaugsmin
gų dienų su draugais.

Iki pasimatymo!“
Malonu būtų. Jei kuo dau

giau besimokančio jaunimo 
paklausytų Giedrės ragini
mo.

PRIMINĖ ST. KAIRI ’

dinyje, pavadintame Ašis. I , Poet.° Kaa!° Bra,lj;n0
Stra‘PSnell’|do šoklias menas ir lite- 

Apmąstymą. : ! ratft.a„ 21 d n]. &

"Šiaurės Amerikos Uetu-1 spausdintas dviejų puslapių 
vių Studentų Sąjungos šuva- apimties Jurgio V alaičio 
žiavimas, 1974 m. lapkričio, straipsnis Steponas Kairys 
mėn. įvykęs Toronte, bus ii-. ~ taurus kovingas siaoIi- 
gai atsimintas, kaip vienas mhkas“. Straipsnis pajvai- 
iš didžiausių ŠALSS šuva- v- Maze io daiyta St.
žiavimų. Jame dalyvavo per Kaino nuotrauka ir M. Do- 
600 asmenų — studentų, buzmskio piešta Siaubų 
gimnazistų ir’ kitų. Kai ku- bažnyčia. (Steponas Kairys 
rie prisimins šį suvažiavimų gimnazijų baigė Siaubuose).

gerų prog, pafniota-uti ketu-1 Ja,rys!-blatuvos
socialdemokratų partijos va-na? dienas su seniai nema- , T ioas, Lietuvos nepnklauso-tytais draugais. įmybfe signat‘aras VH.

Mes, kurie ruošėme šį su- ko pirmasis pirmininką?, 
važiavimą, prisimenam pro-,dviejų labai turiningu atsi- 
blemas, skausmus ir nėra- minimų knygų — Lietuva 
mumus, kuriuos išgyvenom budo ir Tau, I ietuva — au

torius (pirmoji išparduota, 
antroji dar gaunama Kelei
vy už $2.00). Autorius mirė

(EUTA)

RIMTOS STUDENTĖS 
APMĄSTYMAI

Šiaurės Amerikos Lietu- 
”Kai pa.artome lietuviovhj Studentų Sąjungos iš- 

kąją spaudą, net tokią, kuri Pj.^teme informaciniame* lei- 
• su žemės ūkiu nieko bendra

NAUJAS BOTAGAS
l

Europos Lietuvis gegužės J 
6 d. rašo: i

i

j neturi, visur randamas karšt
ligiškas raginimas pasiruoš-

Vokietijos kariuomenei baigiant užimti Prancūziją,' p- neatsilikti, Vpavėluoti. 
Stalinas pasiuntė Hitleriui sveikinimo telegramą, ir pačia- i -al u SUa\ 1 a? U8v*£?lrf 
me karo eigos,tempime Vakanioee 1940 m. b.rfetio 14 d.• gka kJp t e lakštutj5 
naktį tarybinė vyriausybė įteikė Lietuvai ultimatumą ir j giesmėje: Jurgut. Jurgut, 
i eikalarvo į jį atsakyti per dešimt valandų. ' kinkyk, kinkyk, paplak, pa-

Straipsnio autoriaus nuomone, toks lietuvių kalbos i m , ........ . .. ,. TT1 |pte'k, važiuok, važiuok... O
kursus )Xnt» jaunuolis nesugebės pastebėti nei Lietu-1,. ,Tal b"vo tr™ “ lemtingasis agreujoe- aktas. UI- rudeniop prasideda nesibai-
vos rumfikaci jos. nei religinio persekiojimo, nei jokių bu- *“e buvo “***• labal reikalavimai,, giant. propaganda uz javų

. * .J . ,, , . . . būtent: taitva.lvma hirlvin niikaaima
vu8io ar esamo genocido ženklų, nes kursai oiganizuoja-

j Pirma, kad tuojau būtų atiduoti teismui buvęs vidaus 
reikalų ministeris Skučas ir valstybės saugumo departa- 

galimi. Bet tada tenka atsigrįžti ir į tų patį jaunuolį bei I mento direktorius Povilaitis, kaip provokacinių veiksmų

mi tik užnuodyti 'jaunų žmonių sąmonei.

Na, pripažinkime, kad visi šitie pavojai yra tikri ar

jo tėvus, jaunimo organizacijas ir čionykščius lituanisti
nius švietėjus, kurie užaugino tokį K. Bartkaus mums 
vaizduojamą "tremties balvoną“. — be jokio savo ideo
loginio turinio, be tikrų apie Lietuvą istorinių žinių, be 
politinių sistemų nuovokos, be sugebėjimo atskirti laisvę 
nuo vergijos, okupaciją nuo nepriklausomybės, tiesiai be 
jokių tautinių marškinių ir kepurės.

Jeigu 'jau tikrai yra tokie laisvėje išauginti mūsų 
"tremties sūneliai“, tai dabar belieka tyk patiems pagrau- 
dentojams kumščiomis daužtis į savo kiūtinę. Ir, jeigu dar 
galima, visai blaiviai apsidairyti:

Kur dingo mūsų senosios išeivijos kartos atžalynas, 
praradęs įyšį su savo lietuviais tėvais ir seneliais ir netu
rėjęs jokio kontakto su lietuvių tautos kamienu ir jos kul
tūrinėmis vertybėmis?

Ar natūraliai augantis atstumas nuo savo tėvų ir izo
liacija nuo savo tautos branduolio po eilės metų nesutirp- 
dys ir mūsų dabartinės jaunosios kartos cukrelio?

Ką reikia daryti, kad ir tuose ar kituose "kursuose“ 
mūsų žmogus išliktų nesukvailintas, kaip iki šiol ten dar 
nesukvailėja Lietuvos jaunimas, jau ne kaitą parodęs sa
vo gyvą tautinę sąmonę ir laisvės ilgesį?

Ar neverta kiek ilgiau ir giliau pamąstyti tema "Ka
me išganymas?“, o ne tiktai baimėje šaukti "Kame pražū
tis“?

Žinoma, jeigu išeivijos jaunosios kartos ilgaamžis 
išganymas dar yra galimas.

suvalymą, bulvių nukasimą, 
cukrinių runkelių pristaty
mą.

Ir taip metai iš metų tas 
Uetuvos kolchozininkas vis 

viešai raginamas
Antra, kad tuojau būtų suformuota Lietuvoje tokia stumiamas į lauką, į

prieš taiybinę įgylą Lietuvoje tiesioginiai kaltininkai. t Uetuvos 
■ t ’•. i •; Jtųrubūtij •Jiiv 5L . į ’aftfcnta „4

vyriausybė, kuri sugebėtų ir būtų pasiryžusi laiduoti gar
bingą Tarybų Sąjungos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos 
sutarties įgyvendinimą ir ryžtingai sutramdytų sutarties 
priešus.

Trečia, kad tuojau būtų laiduotas laisvas tarybinės 
kariuomenės, kiek jos bus reikalinga, įsileidimas į Uetu- 
vą.

J visus šiuos reikalavimus Uetuvos vyriausybė turėjo 
atsakyti iki birželio 15 dienos 10 vai. ryto. Uetuvos vy
riausybės atsakymo negavimas iki to termino būsiąs ver
tinamas kaip atsisakymas vykdyti aukščiau nurodytus 
Tarybų Sąjungos reikalavimus.

Gavusi šį ultimatumą, Lietuvos vyriausybė ir kariuo
menės vadovybė skubiai, tai yra, 1940 m. m. birželio 15 
dienos 1 vai. ryto, susirinko prezidentūroje posėdžio, ku
riam pirmininkavo pats Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona. Posėdžio pradžioje ministeris pirmininkas An
tanas Merkys perskaitė visus ultimatume Lietuvai išdės- 
tytusjeikalavimus paeiliui. Jie visi rodė Tarybų Sąjungos 
pasikėsinimą prieš Uetuvos valstybinę nepriklausomybę, 
nes jau žymiai anksčiau buvo žinoma, kad Uetuvos pa
sienyje Tarybų Sąjunga turėjo sutraukusi didelius savo 
kariuomenės telkinius. Vėliau paaiškėjo, kad ten būta 
net trijų korpusų.

Maskvos reikalavimai buvo ilgai diskutuoti. Prezi
dentas ir kai kurie ministeriai siūlė ultimatumą atmesti, 

| o jei bus jėga veržiamasi į Uetuvą, — pasipriešinti gink- 
BpKIMF, VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KI& lu* Kiti Posė<ižio dalyviai priminė, kad pasienyje yra mil-

Kiauroji ui įtuz ^j^Ra^on<^wA^j08telkilliai>ovid|1jejrulos
TAI TKI. KAD MOSV KOVA BUS LAIMĖTA. stotį j ^arą prieš Tarybų Sąjungą lietuvių tautai būtų pra-

gyvulių tvartus. į padargu 
pastoge?. Turint galvoj, kad 
ten pat vietoje yra kolchozų 
pirmininkai, agronomai, fer
mų vedėjai, brigadininkai.
veterinoriai, kurių uždavi
nys yra darbus tvarkyti ir 
nrižiūrėri, darosi tikrai ne
jauku, skaitant tą nuolatini 
raginimą ir ujimą spaudoje. 
Ar visa tai nerodo, kad Lie
tuvos ūkininkas naujojo fl- 
kio — kolchozo nepamėgo.
nors už kiekvieną didesnę 
pastanga gaibės raštais ir 
medaliais apdovanojama, 
nors mario? rašalo išliejama 
tai sistemai įpiršti?

Atrodo, kad ūkininkas 
apsiprato ujamas ir dauigau 
nebereaguoja. Jam išjudin
ti sugalvotas naujas daly
kas. Vasario 14 d. buvo pa
sirašyta Lietuvos - Baltaru
sijos lenktyniavimo sutartis,

kurios tikslas — "pasiekti 
didelių laimėjimu visuose 
baruose ir įvykdyti pirm lai
ko 1975 metu užduotis ir vi
so devintojo penkmečio 
planą

STEPONAS KAIRYS žūtinga. Po to visų buvo sutarta, kad dėl sutarčių laužymo neatsiveja“.

Tai tau. boba. ir devinti
nės! Subėk, lietuvi, sušilęs ir 
žvelk per petį, ar baltarusis

»-• * «•
• *

z Jf - .r - '»•* - . .. -----

suvažiavimo metu. Didžiau
sias nusivylimas buvo neda- 
lyvajvimas pa kaitose. Ma
žiau kaip ketvirtis dalyvių! 1964 m. gruodžio 16 d. New 
lankė paskaitas, o darbo po-Į Yorke. 
sėdi šeštadieni reikėjo ati-Į 
dėti vienai valandai ir ban-j 
dyti ištraukti ŠALSS narius 
iš jų kambarių, kad galėtu
me priimti rezoliucijas ir į- 
vykdyti valdybų rinkimus.

MASKVOS ŠYPSENA 
TEMSTA

Žinoma, visi susirenka 
pabendrauti su draugais, su
sipažinti ir pailsėti nuo 
mok.ių, ir dėl to esame la
bai patenkinti dalyvių skai
čiumi. Niekad netikėjome 
tiek daug narių įrašyti! Bet 
reikia pastatyti vieną klau
simą : Ar verta ruoėti tokius 
suvažiavimus, kai jie nieko 
rimto neatsiekia?

Naujoji Centro valdyba 
tą problemą šitaip išspren
dė. Nutarta ateity ruošti du 
suvažiavimus. Viefnas, stu
dijų dienos, įvyks liepos mė
nesi Kent State Universite
te. šiose studijų dienose bus 
atlikti visi rimti reikalai —

Maskvos šypsena, gun
danti JAV-bes į politini "at
lydi“ ir "tarptautinę broly
bę“, palengva tem ta. nes 
vakariečius nepavvksta ap
gauti taip greitai, kaip tikė
tasi. Sov. Sąjungos prezi
dentas Kosyginas savo kal
boje viešai apkaltino JAV,
kad jos sovietų atžvilgiu lai
kosi diskriminacinės preky
bos politikos. Jis ypač pūdė 
Amerikos krašto ap-augos 
sekretorių Schlessin?eri. e- 
są, tas griaunąs visą ”d e ten
te“, skelbdamas žinias apie
sovietų didinamą ginklavi
mąsi ir sutarčių nesilaiky
mą. Vokietijoje nukritęs 
JAV žvalgybos lėktuvą? U-2 
sovietams davė progą vėl

buiku -vrei rimu reikalai —i .. . « •
konstitucijos pakeitimai. aP,e Amenkos im-
zdiudjos, paskaitos, simpo- P?“11?"*. ’ n“>™P‘4 
durnai ir diskusijos apie ,r ta,k« "V-
SALSS ateitį. Lapkričio mė- l,n<3* ,laud* •



Fodapis trečias LDVH, sa KCTOB Nr. 26,1975 m. liepos 1 d.
t

Okupuotoje Lietuvoje
Į Kaip venini, taip ir dabar ■ įr • f 4 A ■

i Birželio 15 d. Maskvos į-į KūlyUBS lT^ddT 10)217 BUKI)
' sakymu ir Lietuvoje buvo j
vykdomi rinkimai. Ligi šiol buvo žinoma,, viso jau ir susidaro 14,471.

d. kaa Jvatvne rusai sušaudė t Tasai laiškas nurodo ne
Rūta okupantai, šalin iž Lietuvoj

PALANGOS HIPIAI

(Tęsinys)

Kaip liesa birželio 20 d.i kaa natyne rusai sušauaei Tasai laiškas nurodo ne 
rašo, buvo suoiganizuota 14,žo4 lenkų karius —tiek tik į tai. kur ir kokia žiaury-

Angeles. Cal.), J, M. Uksai naikinimas yra pirmasis 
(Pasadena, Cal). žingsnis panaikinti nepri-

35 dol. — J. Puikūnas (Los klausomai spaudai.
Angeles Cal.).

Po 30 dol___ J. Černius (Cla- 5 Poitugalijos įvykiai rodo,
remont, Cal), A. Leonas (Eili-jkad ten komuįnistai ištiki

mai vykdo Maskvos instruk-
30,750 rinkiminių komisijų, 
kuriose dirbo 133,083 žmo
nės. ”Buvo renkamai deputa-

nų. 92 miestų, 7 miestų rajo-
‘nų. 600 apylinkių ir 21 gy- 

Poilsiautojai ramiai vaikšto Palangos gatvėmis, venvietės Darbo žmonių de- 
atengdamiesi nepastebėti tų apžėlusių vaikinų ir merginų putatų tarybas“, 
ilgais sulopytais sijonais. Atseit, tegul milicija rūpinasi _ĘS3» balsavę 99.97' < rin- 
nepilnamečiais veltėdžiais, nors tame margame vaikinų kėjų, tai yra tiek. kiek pa

tuose masiniuose kapuose 
rasta lavonų. Bet užsieniuo
se gyvenantieji lenkai ir

tai ^Lietuvos TSR 44 rajo-5 boiseuikinėmis baisy bėmis i NKVD komisaro pavaduo- 
besidominUeji kitataučiai' tojas Raichmanas ir NKVD 
zmo. kad anuomet dingo a-j kažkurias pareigas ėjęs Sa- 
pie 15,000 kanų. bpėliota.! burinas. kurių įsakymu buvo 
xad ir tie ‘kiti buvo išžudyti, j vykdomas tas lenkų likvida- 
tik nieKas neturėjo jokiu j vimas. Dergačio žudynėms 
duomenų, kur tai padaryta. . vadovavo ir už jas buvo

bė buvo padalyta, bet ir kas 
už tai atsakingas. Pirmiau
sia — tai tie du generolai,

ar vien to pakanka! Labiausiai stebina visiškas tėvų neži- 2 277 deputatai. j , ’ ar8ug'
nojimas, kaip "poilsiauja“ nuo sunkių mokslų ir kelių me i cia vėl turime .priminti, i retonui Louis Mtzgibbon 
nėšių darbo pavargę „vaikai“. GircĮĮėti pasiteisinimai: i kad Maskvos valdovų užkar-’
„Pabuvome kartu porą savaičių, išvažiavome dirbti, o sū-, toje santvarkoje atstovus
nui (dukrai) dariau pinigų, prisakiau gerai elgtis ir tuo’j 
pat grjžti...“ O tas beveik „vaikas“ ilsisi naktiniame bare 
ar palapinėje prie Palangos.

Pažvelgiau į skyriaus budėjimo dienoraštį ir nuste-

iš anksto parenka partijos 
viršūnė ir kandidatų tėra 
tiek. kiek jų reikia išrinkti,

buvo NKVD pareigūnas 
draugas Burianovas“.

Iš naujo patikrinti ”7 Ta- 
Pasiroao, 19o ( m. liepos u išspausdintąjį laišką ne- 

įmanoma, nes laikraštis jį 
nufotografavo ir originalą 
grąžino lenkui. Kur tas len
kas dingo, niekas kol ka 
nežino. t

Kad laiškas yra tikras,

20 d. vokiečių savaitrastis 
„7 Tage“ savo skiltyse iš
spausdino slaptą pranešimą 
apie likvidavimą trijų sto
vyklų, kuriose buvo laikomi 

; lenkų kariai. Laikraščiui tą
todėl jie visi ir išrenkami..

bau, beveik vien septyniolikamečiai. Dar ne vyrai, bet ir j Tokioje santvarkoje ^ki------,-------- ------- .. Iaisuuts via uluas
ne paaugliai. Šiais metais pagarsėjo panevėžiečiai Ceslo-j?13’• tei?.tl^, ?ai a °m^1" dokumentą pateikė lenkas.) tUo britu iolxjas Monck
vas Rudžiūnas ir Eugenijus Vilimas. Sako. mes — defi- vai ll^ a ims um L Į kuris ėjo kažkokias parei-|tonas kuris stengiasi, kad

Ir tokių
i&ai? kariuomenėje, Į atsakomybės už Katyno žu-
i'Kai ii 1941 m. nradėm vpvz- v , i__ •___ v-i.. ..Kai ji 1941 m. pradėjo verž- 

. „ . tis į Rusiją. Tą dokumentą
Tiesa birželio 18 d. rašo, jis raidęs Minske NKVD rū

syje, po karo norėjęs juo 
sudominti gomulkinės Len- 

kursis Vytautas Juška nu-l kijos vyriausybę, bet tos jo 
baustas 3 metams laisvės at-1 pastangos buvo nesėkmin- 

tai, kad girtas gog yaj jįs įpiršo dokumen-

kad Vilniaus politechniku
mo 16 m. amžiaus pirma-

cot City ,Md.), E. Sabalienė 
(Los Angeles, Cal.), D. J. Vai
lokaitis (Los Angeles, Cal.).

Po 25 dol. — Kaz. Bandzevi- 
čius (Los Angeles, Cal.). kun. 
Alg. Bartkus (St. Clair, Pa.), J. 
E. Bukus (Los Angeles. Cal.), 
A. Bulota (Los Angeles, Cal), 
S. S. Ramuliai (Indio, Cal.),, 
kun. A. Dapkus (Manistee, Mi- 
chigan), Pr. Grušas (Agoura 
Cal.), p. Jagučianskienė (Los 
Angeles, Cal.), J. Jankauskas 
(St. Petersburg, Fla.), J. Jodelė 
(Los Angeles, Cal.), VI. Juodei
ka (Los Angeles. Cal.), dr. J. 
Jurgi las (Granada Hills, Cal.). 
F. Karalius (Glendale, Cal.), J. 
Katilius (Los Angeles, Cal.), V. 
Klova (Bell Gardens, Cal.), J. 
Kojelis (Santa Monica, Cal.), A. 
Kontvis (Westminister, Cal.), 
J. E. Matulaitis (Los Angeles, 
Cal.), A. M. Makoliūnas (Santa 
Monica, Cal.), A. Mažeika, (Ix>s 
Angeles. Cal.), O. J. Motiejū
nas (Los Angeles. Cal.), Ant. 
Nasvytis (Cleveland, Ohio), H. 
D. Pascoe (Santa Monica, Cal.), 
J. Petronis (Los Angeles, Cal.), 
J. Prusinskas (Los Angeles, Ca- 
lif.), St. E. Raštikis (Los Ange- 

(Sierra
Madre. Cal.), R. Shatas (Hunts-

cijas ir tuo keliu veržiasi į 
visišką šalies užvaldymą.

GERA NAUJIENA

{ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BENDRO
VE NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ GIMINŪS GAUS 
DAUGIAU NEGU IKI 
ŠIOL.

užsakykite tuoj i

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

I LIETUVĄ!

■
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emimu uz 
gativėje norėjo peiliu nudur
ti mokytoją G. Kolandą. 

Tiek pat nebaustas ir Vil-

tinė lytis, mus reikia globoti, saugoti ir puoselėti. Bema
tant ir globėjų atsirado — klaipėdietės Zita ir Valerija, 
dirbusios „Žuvėdroje“. Net aiktelėjo, išvydusios tuos „de
ficitus“ — įdegę, madingai apsirengę, tik barškina medi
niais karoliais. Naktimis nešdavo šiltesnes antklodes, mė
sos kukulius, kad šie. ko gero. nepasproktų... O tiems taip 
patiko gyvenimas Palangoje, kad, trumpam grįžę Pane
vėžin, apiplėšė sporto prekių parduotuvę, pavogė palapi
nes ir atgal! O tėvai! Vienu balsu išrėžė: „Netikim, kad 
jie galėjo tai padaryti... Maži... Dar vienuolikos klasių ne
baigę...“ O jie, pasirodo, ir negalvoję baigti. Darant kra- .
»<«.v„ b_d,

u, vak, septyniolikametis Altf, Smi-
Neretai tas dykinėjimas, tuščios kišenės pakursto gefckiš. kuris, būdaihas ne* 

rimtiems kriminaliniams nusikaltimams. Šiaulių „Elnio“ blaivus, prikibo prie Vil- 
kombinato darbininkas septyniolikmetis Osvaldas JaV- niaus statyboj tečhšikutno 
tolkas peiliu grasino jį pavėžėjusiam taksistui, reikalauda- moksleivių J. Eidukevičiaus 
mas atiduoti pinigus Taksi; tas iššoko iš mašinos. Atsito-'įr V. Pilkausko, pareikalavo 
kėjęs sustabdė sunkvežimį. Palangos - Šventosios plente Į ® rūbilų ir, negavęspi- 
prasid ėjc^ gaudynės. Nežinia, kiek laiko Javtokas būtų ni&V’ Vleflam 1S J4 smoge, 
skraidinęs taksį, bet atsitrenkė į sunkvežimį. Išlipęs pa
reiškė: „Mėgstu automobilius... Norėjau pats įsitikinti, ką 
jaučia žmogus, vairuodamas automobilį. Galiu dabar pa
sakyti — nieko ypatingo...“ O vėliau prisipažino: pasiil- j iškilmingai mini savo 750 
gęs nuotykių, nes... įgriso poilsiauti. Atseit, ne pensinin- f metų sukaktį. Dabar joje 
kas, kad drybsotų saulėje. , gyvena 25,000 žmonių.

Prieš porą metų netoli šventosios apleistoje daržinė-• Apie to miesto įsteigimą 
je apsigyveno du vaikinai iš Panevėžio — Gediminas Vi-į yra visokių legendų, 
limas ir Almontas Lisas. Pastarasis, nors ir žymiai augės- Viena jų byloja, kad kar
ius už savo draugužį, — dvidešimt šešerių metų, — bet ’ medžiojant Tautvilui, 
dirbti net nesvajojo. Sakė: kol visų meilės vaisių nuo me-1 Mindaugo brolio Dau- 
džių nenuskinsiu, nėra ko pradėti. Darbas — ne vilkas, į •

, . , .. .. i — ■ . užpuolę vilkai. Kai atrodę,
per tą karštą Palangos saulę ir antrameciauti pradėjusi, Jau neį^ra vilties išsi- 
iš tėvų pinigų išmaldaudavo. Ilgai šnekėjomės. Knygos ’ gelbėti, iš girios iššokus dai- 
nėra perskaitę. Pati geriausia muzika — tai ta, kurią šo- jį meigina. Ji susišaukusi 
kių vakaruose groja pažįstamų ansamblis. Net nežino, j vilkus ir vėl greitai dingusi, 
kad dailės parodos rengiamos. Klausėme: ką veikiate, kai» Medžiokliai nespėję nei jos 
grįžtate iš Palangos! Atsakė: „O mes kitos vasaros lau-į vardo paklausti, nei atsidė- 
kiame.“ 1 koti. Kai Tautvilas šį atsiti-

Palangos nepilnamečių nusikaltėlių „šefas“ Kjazi-i kimą papasakojęs savo tė- 
mieras Kučinskas pasakojo: *vu* Uausprungiui, tasai ta-

— Aš iš toliau pradėsiu šneką apie tuos "saulės vai- j ręs_ — . . Viikme_,i 

kus“, nes kai kalbu su jais šiame kabinete, tai vis savo j • vjet(>j teWnie 
jaunystę prisimenu. Pokario metais, būdamas devymoli- •
kos, dirbau draudimo agentu. Kartą iškvietė į komjauni- j kurie istorikai iš tiesų 
mo komitetą. „Nesvarbu, kad baigei tik šešias klases, ka- j teigia, kad kunigaikštis 
ras mums visiems jaunystę sumaišė, bet siūlom milicijoje! Dausprungis 1225 metais 
dirbti.“ Ilgai negalvojau: tais pokario metais komjaunuo-1 pastatęs ant Šventosios

Ukmergei 750 metų

Ukmergės miestas šiemet

dynes klausimas būtų iš 
naujo iškeltas Britanijos 
parlamente. Louis Fitzgib- 
onui tai tikras radinys, nes 
jis apie Katyną jau net dvi? nes, Cal.), P. Sakas 
knygas yra parašęs. Be toj
jis pasiiyžęs kreiptis į tai-p-Į vįiie, Al.), B. Skirienė (Bur-Į 
tautinį Hagos teismą, kuris bank. Od.), A. škudzinskas, 
UŽ tas žudynes galėtų pa-, (Dorchester, Mass.), K. E. Statai 
smerkti Sovietų Sąjungą.

tą vokiškam laikraščiui, ku
ris išsispausdino jo fotogra
fiją. Du tame laikraštyje 
dirbantieji žurnalistai tvir
tina. kad anuomet buvo pri
eita išvada, jog dokumentas 
yra tikras, ne kbks nors pa- 
dirbinys. Dabar stebimasi, 
kad henkki i * nesusidomėjo 
tuo dokumentu, bet, matyt, į 
laikraštis, kaip ne pagrindi
nis, nebuvo patekęs jiems į 
rankas.

Tasai dokumentas yra 
į 1940 m. liepos 10 d. laiškas.
Į pasirašytas NKVD ministe
rijos organizacinio skyriaus 
viršininko Tartakovo, ir ja-, ies. Cal.), K. Karuža (Los An- 
me kalbama apie likvidavi
mą trijų lenkų karių stovyk
lų — Kozielsko, Ostachkovo mas (Mission Viejo, Cal), dr.’

AUKOS TAUTOS FONDUI
i

Lietuvos laisvinimo reikalam 
per Tautos Fondą gegužės mė
nesį aukojo šie usmenys ir or-• . » • . I
ganizacijos:

200 dėl. —v A. Adomėnas San
ta Monica, Cal.).

125 dol. — P. Spetyla (Chi
cago, Ilk).

Po 100 dol. — Amerikos Liet. 
Piliečių klubas (Santa Minica, 
Cul.), Charles Cheleden (Phila., 
Pa.), A. F. Galdikas (Los Ange

gėlės, Cal.), prof. Br. Kasias 
(Wyoming, Pa.), dr. R. Kontri-

kus (Santa Monica, Cal.), kun J 

J. Steponaitis (Athol, Mass.), 
G. Vitkus (Los Angeles, Cal.), 
Br. žemaitaitis ((Los Angeles, 
Cal.), J. žemaitaitis (Los An^. 
gėlės, Cbi.).

Tautoj Pandas- visiems aukot 
tojams nuoširdžiai dėkoja.

Aukos Tfcutos Fondui yra at
leidžiamos nuo mokesCią.

Tautos Fondo stresas: 6444 
56th Rd., Maspeth. N.Y. 11376.

Paaukojęs ne mažiau kaip 25 
dolerius, jeigu aukotojas pagei
dauja, gauna lietuvių arba ang
lų kalba Vliko leidžiamus Eltos 
biuletenius per ištisus metus.

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!

Ui juos jūsų giminės ga
li pirkti, l ą tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tar 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių > 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti i&keisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur
su.
PILNA GARANTIJA

Tautos Fondas, Ine.

ir Starobielsko. Kozielsko 
stovykloje imtiniai buvę lik
viduoti tarp kovo 1 d. ir ge
gužės 3 d. Tą darbą atliko 
NKVD saugumo daliniai ir

MASKVOS NURODYMAI 
| VALDŽIAI PAGROBTI

liams pasiūlymai buvo kaip įsakymas fronte. Tapau mili
cininku. Šaudė. Žūdavo geri draugai. O vakarais mokau
si... ir darbas Palangoje, kur atvykau iš Klaipėdos, atrodė 
tarei tikras kurortas. O dabar, kartais jaunuolis kupinas 
keisčiausių minčių. Turiu tokį auklėtinį palangiškį Vikto
rą — vyrukas dar nė šešiolikos neturi, bet įsiveržia į 
„Žuvėdrą“ ar „Neptūną“ ir daužo stiklus, laužo stalus, 
kėdes. Paskui aiškina: „Jaučiu ryškų energijos perteklių, 
įgriso slampinėti, norisi ir savo jėgą parodyti.“ Kam, 
klausiu. Kėdėms! Stalui!

•j
kranto pili. Nuo ’jos pradė
jęs augti Vilmergės miestas.

LABAI GREITAS 
' ^RĮSTATYMAS

Certifikatai pristatomi 
jūsų. giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

imama $2.70 
Jokių primokėjimų! 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Ftoor

New York, N.Y. 10010 
TeL 932-1530 

LABAI SVARBU!

A ITTOMjįBJL I A 1

žemiausios kainos 
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato

išsirinkite u šių 
NAUJŲ M3DELL1Ų 

ZHIGULI VA2 2101 
Kaina _____  $3,785.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... $4,335.50
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ........... $4,168.75
Export modei 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ...••• $3«83o.00

Z. Kungys (Cherry Valley, Ca.),
S. J. Kvečas (Santa MonicV,
Cal.), M. Lembertienė (Santa,
Monica, Cal.), A. V. Markevi- Ispanijos socialistai, jų 

(Santa Monica, Cal.), S.; laikraštį Republica pagro
bus komunistams, specialų

C1US

kariuomenė. Kozielskas yra i R Palubinskas (Huntington 
Smolensko srityje, kaip iri Beach, Cal.), M. PUsker (Santa 

ynas. Į Monica. Cal), J. O Pautenis (S.
Ostachkovo stovykla, bu-f Diego, Cal.), J. Petrulis ir dr. 

busi Bologoje miesto srityje.b. Preikštienė (Oakhurst, N. 
likviduota saugumo dalinių J.), T. Sereika (Los Angales, 
ir 129 šaulių pulko dalinių. Cal.), Em. Sinkys (Santa Moni- 

Starobielsko stovyklą lik- ca, Cal.), V. s. Tuskeniai (Santa 
vidavo NKVD Charkovo Monica. Cul.), M. Vaičienė (San- 
centrinės daliniai ir pulki- ta Monica, Cal.). 
ninko Kuokovo vadovauja- j po 50 dol. — Aldona Andriu- 
mo 68 ukrainiečių šaulių- šiene (Dorchester, Ma.), P. R. 
pulko kanai birželio 2 d. | Aras (Santa Monica, Cal.), L. 
„Dergačio srities“ vietovėje.! Babrickas (Monterey Park, Ca- 

Laiškas baigiamas nuro- np, Alf. Burneika (New Bri-
dymu, kad to pranešimo 
nuorašai siunčiami genero-

tain, Conn.), Uetuvos Dukterų 
d-j»«i (I^a Canada, Cal.), J. Ge-

lams Raicbmanui ir Saburi-j nis (Santa Monica, Cal.), 0. 
nuL t I Gustienė (Los Angeles, Cal.),

Bologoje stovykloje i Anna Kowachevsky, (Bronx, N.O
tuomet buv o 6,376 lenkų ka-

kuris po pirmojo pasaulinio’ riai Dergačyje — 3,841. Kai 
karo buvo pavadintas Uk-i pridedame 4,254, kurie bu- 
mer£e* į vo sušaudyti Katyne, tai iš

Mirė du profesoriai

Y.), J. Liorentas (Hollywood, 
Fl.). kun. J. Marčiulionis (Chi
cago, III.), K. N. Mattis (Los 
Angeles, Cal.), J. Navickas (Los 
Angeles. Cal.), R. A. Nelsai 
(Fullerton, Cal.), K. Ribedins 
kas (Oak Park, III.), D. A. Poli- 
kait is (Los Angeles, Cal.), A. 
Sabaliauskas (Los Angeles, Ca- 
lif.), J. Sonda (So. Boston, 
Ma.), Em. Stirbienė (Santa Mo
nica. Cal.), K. Šimėnas (Boston,

to pat vardo laikraščio nu
merį išleido Paryžiuje. Ja
me išspausdinta ir slapta 
instrukcija, kaip reikia pa
grobti valdžią. Ši instrukci
ja yra pasirašyta Sovietijos 
komunistų partijos Centro 
komiteto nario Boriso Pono- 
marevio 1974 m. spalio mė
nesį. Ten surašyta visa eilė 
tokių nurodymų:

Visų pirma reikia kurti 
greta valdiškų paralelinius 
savo partijos centrus.

Į savo rankas paimti dar
bininkų sąjūdį, sudarant 
vieną centrą, „vedantį akty
vią kovą prieš atskalūnus“.

Atimti iš liaudies priešų 
vkas masinės informacijos 
ir galimos propagandos 
priemones.

„Taktiška sąjunga“ su 
kariais. Reikia išvengti Či- 
l<fc pavyzdžio. Komunistai 
turi žinoti, kad tokia sąjun
ga su kariais neišvengia ka
rių pasukimo į dešinę. To
dėl būtina pašalinti visus

MOSKVITCH 
Kaina ......

408 IE
$3,526.75

Kaune mirė prof. Blažie-| Vilniuje mirė Stanislovas 
jus Abraitis, gydytojas his- Tarvydas, geografas, kraš- 
tologijos ir embriologo jos to^srininkas. gimęs 1903 m.

.... , , , , , • katedros vedėjas, gimęs Jis yra išleidęs kelioliką vei-Aisku, nedaug tų dykaduonių, tėvų lepūnėlių. Jie ir j metais " kalų.
patys savo artimuosius kaltina: atseit, taip išauklėjot. Ro- ’
dos, sėsk ir rašyk tokiam specialų vadovėlį „Kas gerai ir 
kas blogai.“ Santykiuose su tokiais „sunkiais“ jaunuo
liais reikalingas
žodžiu, tai, ko _ _ ___ _ ____ ___ ____
As kartą paklausiau savo -ūnų — jam irgi devyniolika.’ dvidešimt. Bet jaunose akyse spindi abejingumas, irzlu-!go |n ) L Zaikienė (lL» An
neseniai vedė: ar galėtum taip gyventi metus, kitus? Ne, ’ mos ii- net kažkoks neįprastas šaltis. Juk tai MADA. Ten, gėlės, cal.). Greitai veikti, kad su
sako. negalėčiau, nes labai nuobodu. Ir man atrodo, kad po Kaista Palangos saule (nesideda keliu: j NUSIKAf, j f\, 40 ,iui. — A. Diciu* <Sa»- stiprėtų kairioji vyriausybė, 
jie smerks save už tuščias, kad ir saulėtas vasaras, į ‘TIM^,c _ __ _ M-»mca Cal > J. Račius d*-s Privataus ūkio srities pa-

Jų nedaug. Septyniolika, dvidešimt, abejingai atsi-! *, V 1 ap^s
as taktas, didelė kantrybė, nuoširdumas? rėmusių į Rųžes pakrantės akmenis ai*>a senas valtis jū- Į c, / j ; Vencku> j^ikSų^nenb
»jiems trūksta šeimoje, mokykloje, gatvėje, ros pakrantėje. Metų jiems irgi nedaug — septyniolika, J geles Ca,, A viliuiin (Chica- mi«r __ •__ •_______ s J __ •-.III-.. • -__—..... I....... Ji l __ HM®.

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $4,002.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina .... $4^93.75

Naujai pagerintas^
ZAPOROŽETS ZAZ 968

«Kaina ........... $2,751.00

kainos JAV dol.

Prašykit, mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABUŽIAI

Lankytojams iž SSSR 
Prašykit mūsų specialių 
biuletenių!
Mes turim iito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų 
kytojų.

f t
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Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

6

Medus - nereikia naujų organų staty
ti ar atnaujinti.

Tikra? bičių medus yra’
saldi medžiaga, kurią bitės i Duona reikalinga augan- 
pagamina iš žieduose esan-j tiems perams, kurie sunau- 
čio nektaro, šitą medžiagą doja labai daug baltymų ir 
bitės surenka, perdirba ir i riebalų. Be duonos bičių šei- 
sunila j korius. Čia ji subręs- , ma negali pragyventi ir vie
ta ir virsta tikru bičių medų- nos dienos. Issibaigus duo- 
mi. nos atsargai, perai tuojau

miršta, ir bitės negyvus juos 
Nektaras ' išmeta laukan.

itės medų gamina iš nek- Motiną bitės maitina pie
ta; o. Nektaras — tai cuk- neliu, kuris turi labai daug 
ringas skystis, kurį išskiria (baltymų ir riebalų. Piene- 
ar jalai žydėjimo metu žie-'liui gaminti bitės suvartoja 
Juose. Nektaras randamasdaug duonos. Tyrimai rodo, 
augalų žiedų nektarinėse. kad bitės, negaudamos duo-

kurie augalai nektari- 
n.ts turi ir ne žieduose. Pa
vyzdžiui. vikio nektarinės y- 
ra lapų pažastyse ant prie- 

'j lapių, trešnės — ant lapų
— Maiki, man reikalingas, Maiki. valgau lietuvišką ku-į Išsisunkusį į pavir-

pisonus.
— Tur būt, norėjai pasa

kyti raštininkas arba sekre
torius?

-— Tai visai nevožna. nes 
senoje kontrėje mes visus 

s vad indą vo-

gelį su spirgučiais, tai tu 
laižai pasninkinės rilkės uo
degą ir iš manęs juokiesi. 
Mano gyvatinė tau graužia 
venfcrabas. mano k "basai 
tau nelenda pro gerklę, ma
no lietuviški kopūstai tave 
pučia, o man — viskas eina 
į sveikatą. Vot. čia ir yra

siu nektarą bitės nulaižo, nu
ryta į medaus pūslę ir par- 
m a namo.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS

tokius ponaičiu 
me pisoriais.

— Tai buvo į lietuvių kai
bą įsibrovęs rusieizmas. Da-jdies ir jūsų tiiipentų. I'ėl to 
bar tokių žodžių niekas ne->aš sugalvojau :tei rti nauja 
bevailoja. O kam tau prirei-', klubą tiktai tiligėntams ‘ir 
kė ratininko? į padaryti gerą biznį.

— Matai, Maiki, aš su- _ Vadinasi, tėve. sugal-
mislinau Bostono paviete vojai dar vieną kvailyste. O 
įsteigti naują klubą. kuo tas tavo klubas' ’kirris

— O kam tas tavo klubas nuo dabartinio Piliečių du
bus reikalingas? Juk mes bo?
jau čia turime So. Bostono!
Piliečiu klubą.

Vieni augalai nektaro pa- 
g mina mažiau, kiti dau
giau. Svarbiausioji nektaro 
sudėtinė dalis yra sudėtiniai 
cvkrūs. Iš jų vyrauja sacha- 

mano roz^- Medaus pūslelėje sa-
charozės didžioji dalis pra
deda skilti į vynuogių (gliu
kozę) ir vaisių (fruktozę) 
cukrus. Nektare randame 
nedaug ir kitų medžiagų.

Mirė Asipevičienė

Birželio 28 d. narė 88 me
tų sulaukusi Veronika Asi- 
pavičienė, kurios dukrelė 
Albina 1928 m. Europoje 
laimėjo pasaulio plaukymo 
varžybas.

Worcesterio miestas ją 
pasitiko labai iškilmingai. 
To meto įžymus veikėjas 
Petras Dėdinas pakvietė 
mane vykt pasiteirauti, kaip 
jaučiasi Asipatvdčiai, laukda
mi savo dukrelės.

Tada jie gyveno vienos 
šeimos namely Columbia 
gatvėje. Ten nuvykę pama
tėme, kad lenkai baigia 
dengti stogą lenkiškomis vė
liavomis. Dėdinas pasiliko 
automobily, o mane pasiun
tė pasiteirauti, nuo kada A- 
sipavičiai tapo lenkais.

Įėjęs į namus. Asipavičie- 
nę radau virtuvėje. Jos pa
klausiau : ”Ar, ponia Asipa- 
vičiene. esate palioke?“

Ji man atsakė: "Vaikeli, 
aš nė lenkiškai nemoku kal
bėti. Aš esu nuo Daugu. Ma
no vyras nuo Seirijų. Jis mo-

Duona btei reikalinga ir' ^pa^a, kodėJ jos na- 

\aiko gamybai. • mų stogas dengiamas lenkiš-
j komis vėliavomis, ji pagro-i 
• bė šluota ir. išėjusi iš virtu-!

Suaugusioms bitėms gy- vės. lietuvi keikdama t 
vybei palaikyti vandens ma- heoe t,ems stogdengums“ į
žai tereikia. Vasarą bitė P p’e,au z‘’Tes- '
naudojasi nektaru, kuriame y^’ b^o jurko, kam 
yra pakankamai r.andens. P'"™t,aka lietuve moteris 
vandens daug reikia peram. ' “ ' luoto9 P“a,ba """J0 
nes jų kūne yra beveik 75 ‘ i

nos. nustoja gaminti piene
lį ir motina nu to ja dėti 
kiaušinėlius.

vandens.

Vanduo

Medaus rūšys

Jos priklauso nuo to.
į s 
kad

lenkus nuo savo namuko.
I

— Maiki. į savo klabą į- 
leisiu tiktai draugijų vhšai- 

— Turėti tai turime. Mai-i£jUSt šaltyšius. inžinierius ii' 
ki. Ir labai bagotą — su ke-;daktaru?,’ o visus bernus — 
turiu fliorų bildingu, su kar-' VOn nuo duru! Pas m ne bus« «• a _ s* ' *

Kaip ii nektaro bitė* 

pagamina medų?
j priklauso nuo medingųjų 

Nektaras, patekęs į bitė?; augalų geografinės padėties, 
bumą, sumaišomas su seilė-, medonešio metų laiko, oro, 
mis. Seilėse esąs fermentas ’ cheminės dirvos sudėties,

O KODĖL NENUVEŽĖ 
I KATYNĄ?

Buvęs Lietuvos "preziden
tas iš Maskvos malonės“ 
Justas Paleckis dažnai rašo 
ilgus laiškus Laisvei ir Vil
niai. Birželio 20 d. Vilnis iš
spausdino jo ilgą laišką, ku
riame rašoma apie Gudijos 
sostinėje Minske įvykusį ta
riamųjų taikos šalininkų są
skrydį.

J. Palelckis tarp kitko ra
šo. kad sąskrydžio dalyviai 
buvo nuvežti į Chatynės kai
mą, kurį hitlerininkai sude
gino su visais žmonėmis, 
kaip tai padarė Lietuvoje su 
Pirčiupiais.

J. Paleckis prisiminė, kad 
tekių Gudijoje hitlerininkų 
sunaikintų kaimų esą keli 
šimtai, bet jis visiškai "už
miršo“ Katyną, kur komu
nistai 1940 m. sušaudė dau
giau nei 4,000 lenkų belais
vių karių (apie tai plačiau 
rasite str. "Katynas“). Aiš
ku, ir to sąskrydžio rengė
jai nepasirūpino tos vieto
vės "taikos šalininkam“ pa
rodyti.

BALTUOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA r

Birželio 12-16 d. Sto<4c- 
• holme posėdžiavo trečioji 
I Baltijos studijų konferenci- 
I ja, kurią rengė Baltijos stu- 
į dijų institutas Švedijoje.
, Buvo 70 paskaitų, jas skaitė 
žmonės iš 15 kraštų, vienas 
net iš Japonijos, kalbėjęs a- 

Į pie M. K. Čiurlionį.
Tarp paskaitininkų buvo

i « v us.* k k a ir 3 lietuviai: dr. Gerutis išJuozas Krasinskas. birfelio 5 d-, . . .. . . y y
ulhalaęs S0 melu. Nors Ir jmvt-1 „. .. ... ... . ’su dr. R. Misiūnu ir JAV.išvę, sveikiname savo mielą ;
bendradarbį, kuris, kaip tas se- Į Į konferencijos atidarymą 
nų dienų metraštininkas, ilgus buvo atvykęs ir Švedijos 
metus Keleivyje atžymi visus premjeras Olav Palme. 
WOT«slerio lietuvi, gyvenimo, Ktmferencijos metu prie 
svarbesnius Įvykius. Ilgiausi, mje;to jf j kara)iaus

konytė. Zuzana Stankaitė, J 
į Dovydas Stankus, Robertas 
Valentukevičius, Algis Vai
lokaiti?, Pranas Vaitkus, 
Juozapas Beliukas. Debora 
Bundzaitė, Barbora Gulčiū- 
tė, Ant. Kinelaitis, Deb- 

*ra Navickaitė. Jane Para- 
jeckaitė, Povilas Pockevi- 
čius, Audra Prapuolenytė. 
Margarita Štaraitė, Markas 
Tvarionas. Richardas Užku
rius, Marija Vaškaitė, Pet
ras J. Vaškas, Dalia Vydū- 
naitė, Rita M. Žemaitytė, 
Laura A. Jonaitytė, Rima 
Molytė. Kristina Matulytė.

Dauguma jų stos į kolegi
jas ir universitetu?.

Robertas Ankstutis baigė 
politechnikos institutą.

Mirė

Petras Laukaitis, Sofija
Baraatavičienė. Antanas Ja
kaitis, Agota Liberienė ii 
Tamulienė.

J. Krasinskas

Baigė aukštesniąsias
mokyklas

Vita? Sviklas, Petrė Aiiu-
s

pniuausu nuu iu. u , . Dovvdas J Krasins- 
kokių augalų žiedų surink-
ta? medus. Būna, kad tos i T, .’ tas Bemoras,.. , . . . ,~ nemunų, Robertas De- pacios botanines kilmes me- .. . n . ’ v,- V, lionis. Regina Klimavičiūte,
nes savybes. Šis skirtumas . < ___, • _ > • • _ T", _Mangaudis, Marija E. Ma

žeikaitė. Aldona M. Pauliu-metę!

ir.vertozė (B-fruktofurano- bičių veislės ir kitų faktorių, 
zi.lazė) nektaro sacharozę Tos pačios botaninės rūšies 

čiama. kur gali pakaštaroti \tjk silkės ir prancūziška ^v-'^skaldo į vynuogių ir vaisių medus, surinktas pavasarį, 
iu gyvatinių, pažiūrėti vatinė, mfeiukes ileisiu. kaip! cukrų. i>’ra aukštesnės kokybės už

dabar madoje, tiktai toples.į
o polka grajysime an: var-; , .. , ------.,

blynų užsidėti gonų. O pasibučiuoti kiek-’ Išklauso,nuo augalų žiedų koncentracija nektare:
įgelio... Prisi*Į vienas galės atskiroje kama-i ^.7/5^^U.7aUt esant sausam karštam orui, pj. Kęstutis Valiūnas pa-

.a>.laip pat ps pnKiauso ^Ta msziau van- inf ormavo ,D(>.'ėdžio dalv-
•nuo biaų. vaSko ir totų kva- dens ir jis ^aau susikris-. vjw apie Valdybos atliktus

VlSok”
spalvoto televiženo, užsikąs
ti dešrų su kopūstais ir ant 
italijoniškų
lietuviško kugelio

i rūmus vedančio tilto pirmą 
Į kartą po Pabaltijo valstybių 
j okupacijos plevėsavo visų 
i trijų Pabaltijo valstybių vė- 
i lianos.

le bus siunčiami gyvi liūdi-1 _.A . .
ninkai - buvę kalėjimų ir! L.etuv,a™ Baltuos iiwti- 
koncentraciju stovyklų ka- tute atstovauja jo viceprez. 
jiniai : dr. Juozas Lmgis.

Vliko Valdybos vicepirm. j NEDARBAS SUSKAUJVS 
Aleksandras Vakselis supa-] KRAŠTĄ
žindino Taiybos narius su

IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Tarybos

radeni surinku medų. Nuo P0^“L i?*0 J?75 “• b,r- 
Medaus skonis ir kvapas oro <aiVffU Dri‘klauso cuk- zell° 13 d- Kulturos Židiny, 

*• * * H Brooklyn. N.Y.

pampės gali pašokti net suiroje. kad nebūtų vieša
e’ima leiduke, kad tas ku-. domas griekas... ; - avilvie Nek ’'*. ’*'7?*\*V"“ vius apie vaiaynos atiuuus

gelis greičiau žemyn nu- . . py. kurie yra auljje. Nek- tahzuoia. Kainos medaus e 5 į aktualislinkt,,. Visk, gali. Maiki. . ~ Ju. teve. .,a„ v«„ na- t;:ras dažniausiai esti skys- n-^ skiri£j viena nuo ki-.fZrb“JX^ ?vi!m mi 
be, ka< iš to!.. kva‘a«! ta^Bitės jj sutirština. Jau spalva,n t - J —v., - Vaiki ne atvk /dama nekur, iš lauko chemįne dėtimi”' *pa,Va’{Da“g dėmesio buvo

~ . v,C1k £?“*•,7 vėl pamokslu': \tuvš F< namo. bitė daug vandens iš- " krerpuma ( paba«oneman-
— I ta klubą. Maiki, nei- pamoktų. u\ llAi • o uūt: eią Europos Saugumo ir

na inl'n tilio-pntai t* klausiu: ar tu nori bū": ma-1 £ 1 ma- iezi4 sk}’t4 medų Medu;, gali būti malonaus, ,,,na i . j t °\ nn tiiiffpntu klubo ’LB-’ifc tės tik po truputį supilsto švelnaus arba malonaus, bet B^rad^rbiavuno
nai salėje taip tamsu, kad
netyčia gali susimaišyti su| —Ne! Dar aš nepr:r adau 
mužikais ir net gauti per tiek sveiko proto!

— Nenori — tai n 
Vietoį tavęs sš ras;

Konfe
renciją ir ruošimąsi ginti 
Lietuvos valstybės reikalus.

ausi.
— Tokio nusiskundimo aš 

dar niekad negirdėjau. Į po
nus ir mužikus niekas čia 
savu tautiečių neskirsto. Juk 
visokiuose renginiuose visi 
drauge dalyvaujame, visi 
aukojame Lietuvos laisvės 
ir čionykštės kultūros reika
lams. per balių visi sėdime 
už bendro stalo, bendrai 
kalbame’ visiems rūpimais 
klausimais...

— Palauk, palauk! Tu 
jau perdaug gražiai nupost- 
ringavai ! Bendrai, Maiki. 
mes numetame tik pinigus į 
bendrą kasę. bet kalbame 
tai ’jau ne visada bendrai. 
Kai tu kalbi užlipęs ant stei- 
džiaus, tai aš turiu sėdėti, 
kiaušeli ir tylėti. Aną kartą 
per tavo spyčiu tik užairū* 
kes pvpkę garsiai nu-isbio- 
viau. tai kažkokie vikidai- 
los mane per visą salę išta-

dešimti. Gut bai!

•< ’ n 
t»kiv

SOCIALISTAS ĮSPĖJA 
JAV-BES

Pasak prancūzu ’ccialistr 
vadą Francoi? Mitterand 
Europa krypsta i kai' ę. -Tis 
įspėja JAV. kad jo< ttr ė? di
delių sunkumu, jeigu neatsi
skirs nuo reakcingiausiu ir 
fašistiškiausių režimu. Kal
bėdamas britų - amerikiečiu 
žurnalistu grupei, iis karštai j 
reiškė savo draugiškumą ir 
simpatijas—"Amerikai, ku
rią mes žinome — atvira?, 
dosniai, pažangiai Ameri
kai. Tačiau, jeigu JAV-bės 
ir toliau Eure no je rem« didį-’ cukraus, o duonoje — bal- 
*iį biznį. 4’UgTrilionines tyminės medžiagos ir rieba- 
bendroves. kuriu bo yra lu. Suaugusiai bitai vien gy- 
amerikiečiu. ir nepakeis sa- vybei palaikyti beveik pa- 
vo elgsenos, turės trinti su kanka ir vieno medaus, nes

1 akeles, kad geriau iš jųga- aitraus skonio, taip pat ma
li' tų garuoti vanduo. Nakti- lonaus kartoko skonio. Me- 
n is bitės avilį vėdina, kad daus aramatas priklauso 
v .nduo iš medaus smarkiau nuo aromatinių medžiagų,
2 -ruotu. Medui pakankamai esančių medingųjų augalų 
s tirštėjus. juo pripilamos žieduose. Kiekviena me* 
p Inos akelės ir uždengia- daus rūšis turi specifinį, tik 
r os vaško dangteliu. Toks jai būdingą aromatą, 
r edus vadinama? subren-,
d įsiu. j Medau’ spalva yra labai

į įvairi. Medus būna nuo 
i skaidraus, bespalvio iki tam- 
5 šiai rudo. tai priklauso nuo

Žiedadulkės, sudėtos į ko-; to, kokių augalų rūšių jis' O Santalkos dalyviams savo
rris. vsdinamos bičių duona. Į trinktas ir nuo ’jo surinki- metodais: memorandumais, 

pavasarinis

Tam reikalui nu?istatyta 
veikti drauge su latviais ir 
estais ir bendram pasiruoši
mui birželio 6-8 d.d. buvo

Bičių duona

Nedarbo klausimu konfe
rencijoje kalbėjęs organi
zuotų darbininkų’ vardu Ge
orge Meany įspėjo, kad il
giau užsitęsęs nedarbas, ku
ris dabartinei administraci
jai atrodo priimtinas, gali 
suskaldyti kraštą pusiau, jr 
ragino greitai paruošti planą 
naujiems darbams.

Jis smarkiai kaltino prez. 
Fordo administraciją dėl jos 
didelio abejingumo bedar
biu nelaimei ir kančiai, pa
siūlė kelis projektus nedar
bui sumažinti ir ragino kon
gresą atmesti prezidento už
dėtą veto kongreso nutari
mui skirti $1.2 bil. namų sta
tybai. (Kongresui nepavyko 
♦o padaryti — trūko kalių 
balsų).

DR. PETRO VILEIŠIO 
LINKĖJIMAI

Įžymus Waterbūry gyve
nantis visuomenininkas dr.

__ _______________________ _  Petras Vileišis, pratęadamas
mas (proletariato diktatūra, j P^numeratą, sveikina Ke- 
socializmu ar komunizmu), I leivį ir linki, kad jis ir atei- 
jos nieko bendra neturi su tyje "talkintų lietuvilkų or- 
Marino komunizmu ir mažai ganizacijų darbams jr najri- 
lcą bendra su jo proletariato veltų į jų ir pavienių ažltoa- 
diktatūros ar socializmo nų ginčus, kurie yra žalingi 
sampratomis. mums lietuviams ir mūsų

Prof. dr. J. Šmulkštys organizacijoms.“

inkorporuoto Tautos Fondo 
nuostatais ir gegužės 31 d. 
įvykusiu Tautos Fondo na
rių suvažiavimu. Pirmasis T. 
F. narių suvažiavimas pa
baigė iki šiol buvusį organi
zacijos laikinumą, šiek tiek 
pakeitė statutą ir išrinko 
Fondo valdymo tarybą.

Tarybos nariai aktyviai 
diskutavo Fondo reikalus ir 
pageidavo, kad greičiau 
būtų atspausti ir paskleisti

sušaukta Pasaulinės Baltų Tautos Fondo organizacijos
Santalkos konferencija, ku 
rioje dalyvavo ir visų trijų
valstybių diplomatijos atsto
vai. Nusistatyta diplomatam 
veikti savo keliais ir būdai

jj, > Šimonius uivių uuuna.. sunnRtas 
edadulkes bitės ima išĮrno laikoz euauuiNt-s uue? ima isjmo laiko: pavasarinis me- 

ž edų dulkinių. Bitės labiaui^us būna šviesesnis, negu 
r ėgsta rinkti limpančias rudeninis, nor? surinktas iš
žiedadulkes.

Kuriems tikslam* bitės 
naudoja duoną?

Meduje daugiausia yra

rabanino laukan. Kai aš, j draugais ir sąjungininkais“, jos kūnas bemaž nesikeičia,

apsilankymais, pritraukiant 
savas organizacijas, kad jos 
savo ruožtu darytų atitinka
mus žygius. Tarybos nariai 
su didele atida išklausė pre
zidento pranešimą ir jį dis
kutavo. Pirmininkas taip 
pat paminėjo apie gausų su-

Aręi sunku būtu surasti Rašinėjimą m Aflmesty In- 
. w . temationai dėl Sovietų Są-

▼»eną naują Keleivio prenu. jungos koncentracijos sto-
meratorių? O juk kiekvie. vykiose laikomu kalinių. Be 

* . . to, spalio mėn. Kopenhagoje
nas naujas prenumeratorius įvykstančiame Sovietų Są- 
stiprina laikraitj. jungai suruoštame tribuno-

iš
tų pačių medingųjų augalų. 

(Bus daugiau)

aktai ir statutą?, kad visuo
menė galėtu plačiau susipa
žinti.

Posėdžiui pirmininkavo 
dr. Bronius Radzivanas. L. 
Fronto Bičiulių atstovas. 
Sekretoriavo Juozas Gied
raitis, Ūkininkų Sąjungos 
atstovas.

(E)

Kaip bevandintume šian
dienines komunistines siste-
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Vietines žinios
VIRŠININKAS PRAŠĖ 

UŽDARYTI JO IŠTAIGĄ

TITO VIS SPIRIASI

Nelengva rasti toki virši
ninką, kuris, gaudamas al- 

PADĖKA i salėje Lituanistinės mokyk- gos $19.693 per metus, pats
! los banketas. ; sakytų, kad neturi darbo, ii

;: Neturėdama galimybės vi-: * • • Į prašytų jo įstaigą uždaryti,
siems, vienokiu ar kitokiu j Spalio 12 d. So. Bostono’ Tačiau šiomis dienomi 
būdu prisidėjusiems prie Į Lietuvių Piliečių d-jos III a. ; toks paaiškėjo. Tai Jubal 
mano sūnaus Vyto pa’kasy-j salėje lietuvių radijo valan-'Hale, metalų ir nemetalų 
nų, asmeniškai padėkoti, čia! dos Laisvės Varpo koncer-i kasyklų aipeliacinės taiybos

KAMBARYS VYRUF. MITTERAND KALBA 

APIE SOCIALISTUS
RADUO PROGRAMA

Vyrui» »
_ ... , {kambarys. . . , , .. Prancūzų socialistų vadas-

pos komunistų konferenc. ja. Francois jiiuerand buvo,

Kitų metų vasario mėne
si Berlyne susirinks Euro-

išnuomoja mas "ražus 
Thomas Park So.

Masxva j?1 smarkia, ruo.ua- ir ko.Į
a. Ji noru savo rankas pa- munfet kanįi(latai!
imu visų kompartijų vieny-, - pi.ezi3entus> ir dabartinis 
□ės fionto va zias. į prezidentas Giscard d'Es-.

diktatorius'tai”? telarmėjo tik 2*7 bal- 
Tito irgi nesėdi abejingas.' dauSuma- ('al <lel J*

N AŠU I K EI NUOBODI 

GYVENTI

Lietuvių Radijo 
tTograma Naujoj Anglijoj 
ta stotimi WLYM, 1360 to- 
tocūUų ir B stoties FM, 
10J.7 mc.. veikia sekmadie
niai noo 1 iki J :30 vai. die- 
aą. eerdfaodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
X komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Jugoslavijos
di a

Jis ne kartą yra sudrums

Našliuke! Mhhigano valstijoj 
. ir dabar tebėra aiškus bend- vienai nu<>lxKlu gyventi, tai ieš- 
ro fronto su komunistais ša- ko rimto ir ramaus pensininku 
liniukas, ners ir pripažįsta, Įnamiu.

e.,, komunis-. Rašyti Keleiviu adresu, pažy.
! mint ant voku ”Našiiukei“.

direktorius. Ta taryba buvo 
įsteigta 1970 m. kasyklų sa-

reiškiu gilią padėką laido-j tas. 
tuvių direktoriui Juozui i 
Lubinui už paskutinį patar-i Lapkričio 9 d. Brocktono i' ininkų skundams spręsti 
navimą; So. Bostono Lietu-; lietuvių šv. Kazimiero para-.dėl nesaugių kasyklų užda-

• •

rymo. Kadangi nuo 1970 m. 
tokių skundų nebuvo, tai di
rektorius tikrai nebuvo dar
bu apkrauta?. Jis. atėjęs i 
tarnybą, sriūbčiojo kavą. 
klausėsi Beethoveno muzi-

vių šv. Petro parapijos kuni-j pijo? mišraus choro koncer- 
gams — kleb. Antanui Balt- į tas, kuris įvyks North Junioi 
rašūnui ir vikarui Albinui J High School. Oak Street.
Janiūniui už rožinį šerine-; Brocktone, Mass. 
nų koplyčioje, palydėjimą į - • •
kapus ir už šv. Mišias; Tė- Lapkričio 23 d. So. Bosto- 
vam - pranciškonams už da-ino Lietuvių Piliečių d-jos Į kos ir truputį aipie pietus nu- 
lyvavimą šermenyse ir šv.j salėje ramovėnų rengiama? j snūsdavo. Bet ir tai jam nu- 

Lie‘uvos kariuomenės at.kū- ribodo, ir papra-ė kongresą 
rimo sukakties minėjimas, io įstaigą uždaiyti ir jį at

leisti iš pareigų.

tęs Maskvos planus ir pagi 
linęs tarp komunistų partijų 
plyšį. 0 tą plysj didinti pa- . netlūk<ta 
deda Rumunijos, Italijos,!td" “ *
Olandijos, Britanijos ir Is- Į priminimą, kad Prancū-* 
panijo? kompartijos, kurios

Mišias: Bc-tcno lietuvių vi
suomenei už gausų dalyva
vimą šeeimenyse ir laidotu
vėse, už gėles, šv. Mišias ir 
aukas velionio šeimai; So. 
Bostono Lietuvių Piliečiu 
Draugijos valdybai už pie
tūs laidotuvių dalyviams ir 
nemokamai duotą salę pa
rengimui: Algiui Mitkui. 
Vytautui Ivaškai ir Alfonsui 
Baikai. jauniui, už surengta 
at kirą rengini velionio šei
mai paremti; Stasiui Griga
ravičiui su jo talkininkais 
Danielium Averka ir Algiu 
Kurapka, patarnavusiems 
bare: Birutei Mitkuvienei. 
Parutei Skabeikienei, Mag
dalenai Ambutavičienei, Ve
ronikai Ivanauskienei ir Al
donai Adams, patarnavu
sioms prie stalų: redaktoriui 
Jackui Sondai už jautru at
siliepimą Keleivio skiltyse 
mus ištikusios nelaimės rei
kalai

Dar kartą mano nuoširdus 
ačiū visiems ir visoms, vie
nokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjusiems prie mano sūnaus 
il^os kančios palengvinimo, 
šermenų, laidotuvių, užuo
jautų pareiškimu ir medžia
ginės paramos io skaudžios 
nelaimės ištiktai šeimai.

Nuliūdus motina
Ona Ulevičiene

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
* a

Liepos 19 d. Romuvos 
parke Brocktone Martyno 
Jankau- šaulių kuopos Joni
nių laužas ir vėliavos šventi
nimas.

• * •
. Rugpiūčio 10 d. Romuvos 

pąrke Minkų radijo geguži
ne.

• • •
Rugsėjo 14 d. LB apygar

dos rengiama Lietuvių die, 
na Maironio parke, Worces- 
tery.

• • •
Rugsėjo 20 d. So. Bostono

I Pagaliau prieš porą savai- 
‘ čiu atstovu rūmai ”susimy- 

Nuo birželio 25 d. New‘j 400 balsų prieš 16
Yorke vyksta Maskvos ope-, Hale prašymą patenkino, 
ros spektakliai. Laisvė skel-’ Tai ?eras Pavyzdys, kaip 
bia, k>d atvykusiųjų iš^e reikalo leidžiami mokes- 
Maskvos dainininkų tarpe! čių mokėtojų pinigai.
^te^“S^:KA,P VALDŽIA ŠVAISTO 

reika. į LĖŠAS
Kiek mes žinome ta žinia • Skundžiamasi, kad trūkf.

yia ne eismga V. N oi ei- ta daugeliui’ labai švar
ką neatvyko Jam ir progos bi reika, 0 t t jį.
nebuvo atvyktųnes Jis nėra dėlės sumos itleidžiamo 
nuolatmis Mastote operos keistietns reikalam,
dainininkas. Jis ten tik ret- Uaited p^, Internatio. 
karčias kviečiamas. Be to. na, kore8pondentas Lambrf 
nose gastrolėse pirmenybe favo kn je ,-Tbe Frfera- 
buvo suteikta rusams...

NĖRA V. NOREIKOS |..’ Oll

KARIŲ DIKTATŪROS 

AFRIKOJE

Rathole“ rašo, kad būtų ga
lima sutaupyti mažiausiai 
$25 bilionus, jeigu būtų pa- 

• naikintos tokios 50 federa- 
t. o. . „T 1mių programų ir agentūrų
K 35 vadinamosios Juo- kurios duoda lėšas štai šito-

dosios Afrikos“ valstybių kioms studijoms;
18-koje yra karių diktatūra. Indų - australų skruzdės 
būtent: Burundi, Aukštoji Kas vra įstringa meilė 
Voltą, Ghana. Dahomey, (skirta $260.000);
Zaire, Congo (respublika). Kodėl žmonės įsimyli;

Laukiniai Pakistano šer
nai;

Paskutinio ledu laikotar
pio klimatas Afrikoje ir kt

Aišku, nereikalingos vr? 
ir $13.9 mil. išlaidos 300 ka 
riu golfo laukams JAV-se ir

MELAGIŲ ČEMPIONAS

Biznio reikalais kreiptis | 
daltic Flcrists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
ną AN 8-0489. Ten gaunam 
mmp tr Kamvta /

tt ~aooooooooo
zijos socialistai, siekdami; 
valdžios bendrai su komu-'nenori išsižadėti savo

priklausomybės“. jnistais. gali patys turėti to-i
I kių sunkumų, kokių tui i da- ieškau gyvenimo draugės 15- 

Tito visomis keturiomis’bar Portugalijos socialistai. 55 metu amžiaus.
priešinasi Maskvos užma-t Mitterand atsako, kad tų da- Esu js metą. « pėdy. 195 sva- 
čioms viešpatauti minėtoje 1 lykų negalima lyginti. r„. pasiturintis. .Išgeriu vieną
konferencijoje. Ne be Tito J portugajjjoi! komunistų ki,J* <«“relę draugijoje.
Žinios gegužes menesi per j rtj-a nėfa masiu partįja Laiškus rašyti Keleivio adre- 
Belgrado radiją Sundic la- Rp negalima nnmiit; su. pri

ne- IEŠKO GYVENIMO DRAUGES

Dažau ir Taisau
r«amus U lauko tr viduje. 
Lipdau po0eriua ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoja tik geriausią

t Be to,
,ai KntiKayo MasKvo, Pa-j tenvk;ži “kariu vaidm 
tanga. sujungti visas kon,- Kas kj(a p,.ancteii

pamiršti
aidmens.

pridėjus savo nuo! rauką, pa
žymint ant voko ”I)P“.

JONAS dTTARINSSAS 
ttO Stvta B«0 Ava.

joje:
m . .... . . i čia komunistu partija esąsTai esąs neleistinas dalvsas, masini, ?a jMis' ka,J 
ir ne viena partija nebus,an-;H.( je kurįo .
ti ištikima tekiam si,s,v,eni-,runt. To(J , ir Eu,o|)os ie.

partijas savo vadovybėje.
(2s)

TeL CO S-MM

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa tratu*
anij°s. Švedijos! Jojama penktadieniai* ii

. • ,r Au?triie< socialistai, kur _______ ~
Partijų veiklą. Apie j;jpnp-o krmunirt’"’'' stoties VVBUR 90.9 FM

Kini ios komparti jos pa- ; ^jo ‘

sakė Sundič. Ju-',u’,tu socrrii?+ai ya linko <avo 
coslavijos kompartiia esan., ; sa komun:,,ais.
t, pnesinea bet kokiam l>a-.Kita.-„ . ,į rejka!a V(> 
saulmio komunistinio .ą,u- kiptjjns Blita
izio centim ir kisimuisi 1

imo sąju-
<merkima ko siekia Mask- T°n 1,0 at™eta 'banga nuo 8:00 iki 8:30 v.smeikima. ko siekia Mask- bendr front su komunis
va rtofToh Kilti no vairine . *' tais.va. nedali būti nė kalbos. 

Sundič žodžiais. Jugosla
vija turi pakankamai pa
grindo nasilikti prie s-vo 
nuomonės.

Tą nuomonę pareiškė ir į

Mitterand spėja, kad ne
trukus Italija ir I ipanija tu
rės vyriausybes, kuriose bus; 
socialistai ir komunistai.

vakaro.

. . . , , .. Mitterand neseniai laikėsiMaskvą pašiurta delegacija Maskvoje ir iž„ įsitikinęs.';Į 
JiOT -Titui pnan^ckad ka(, Maakva ir J
Maskva žadėjusi atsižvelgti -derinti“ vi u Vakaru,1 i Jugoslavijos "Painus“. ^„^Tomun^ plrti u 
bet retos manyti kad Tito ve}k)< b. . * ;
,e,-a toks Jonelis durnelis ,r t ’j()5 komunistus. 
supranta, kad pnes konfe-
enciją Maskva gali daug ką Pasak Mitterandą. Italijos! 
lažadėti. kad tik ji įvyktų ir Ispanijos komunistai ma-j 
tokia, kokios Kremlius nori, žiau paklusnūs Maskvai ne-! 
o paskui jau bu' galima vie- gu Prancūzijos komunistai. ' 
nybę "padiktuoti“.

VOKIETIJA 

Jaunimo suvažiavimas
I

I

----

Ką tik gavome

Mūsų žvirblis, J. Narūnės 
eiliuota p ašaka vaikams. 16

DRAUDIMO agentūra 
Atlieka įvairių rūšių

kreiptis aeau adrese: 
SKONIS KONTRIM

So. Boston, Mam. <12127 
Tek AN S-1741

S AV AlTRAftTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuota ssauytojus apie pasaulinius Ir Hetuviikuoslas 
(vykius, deda <jhuk ir įdomią nuotrauką Ir atvirai pasisako 
apie visto; musą visuomeniniu.’ bei knitAriniun klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją teidką skyrią, kuriamo laukia
me abipusi ų pasisakymą ir nuomunią klsfcvieao visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA UErilVA“ym dbismUksa misą IA 
eivijos laik rištis, ieškąs naują bondradarMą bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ai 
nepriklau-uirą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV*e M.M 

Adresas:
7722 George Street. leSalto-Montreek S90. Ooebee, CANADAPasiruošti III-jam pasau

lio jaunimo kongresui ir or
ganizaciniams reikalams ap. 
svarstyti Vokietijos jauni-; R>udonojo arldio vasara.
mo jungos valdyba tunte-; n)manas Eilvar.las
lio 6^ dienomis Annaberge^.j^^ 31’2 , kai.
sukvietė lietuvių jaunimo a ; ()0 ,
suvažiavimą, kuriame is-* ’ « * *
rinkti atstovai į kdngresą, j ’ *
naują valdybą ir kontrolės' ™ 
komisiją.

psl.. kaina $1.20
• »

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA

Madagaekarast, Nigerija,
Mali, Niger, Rwanda, Soma- 
nja. Sudanas, Togo. Ugan
da, Afrikos Centrinė Res
publika, Čad ir Etiopija. (Iš 
jų Madagaskaras ir Etiopija 
nėra negrų valstybės).

Visos jos. išskyrus Etiopi- ^ar kito? kraštu, 
ją, nepriklausomybę gavo T°kiu nereikalipgu išlai 
paskutiniaisiais 20-25 me- pozicijų Lambro prirašė
tais. daugiau nei 200 puslapių.•

Ten yra ir daug perveis- 
mų. Pav., Dahomey per 15
metų buvo 6 pervversmai ir Burlingtono melagių kiu 
2 nepavykę mėginimai grą-.bas pasaulio melagių čem- 
žinti civilinę .valdžią. ' piono vaidą pripažino Ro-

• bėriui Regentui iš Mihvau- 
KANADOS INDĖNAI . kee, Wis.. už šitokį melą;

šiandien žmonės mano
Kanadoje yra 275,000 in- kad jų gyvenimas labai sun 

dėnų. kurie priklauso 565 • kus. Bet mes jaunystėje bu- 
gentims. Iš jų 170,445 gyve-t vome tokie neturtingi, kac 
na rezervatuose, kur daž-1 nepajėgėme ne tik ką nors 
niauriai nėra jokio darbo. J pir’kti, bet ir į langus pasi 
Iš galinčių dirbti 75,000 in-Įžiūrėti (Window shapping).

Pagerbtas ir kitas melagis 
Puheri?. Jo sukurta istorija 
yra tokia:

Mano pasamdytas darbi
ninkas medžiui kirsti buvo 
toks tinginys, kad ant jo 
kirvio rankenos nutūpęs ge
nys tą rankenų greičiau pu
riau perkapodavo. negu jis 
suduodavo medžiui pirmą 
smūgį.

JAV-BĖSE LANKĖSI

V. STATULEVIČIUS

Vilniaus fizikos - mate
matikos instituto direkto
rius prof. dr. Vytautas Sta- 
tulevičius. vienas iš įžymių
jų jaunųjų Lietuvos mate-

T. , . t,-,. - j • 1- dėnų dirba tik apie 40,000,
Lietm ių Piliečiu d-jos sale- ir .„ darbo vidurkis per me
je LB apylinkė Tautos šven 
tėję paminės vysk. M. Va
lančių ir dail. M. K. Čiurlio
nį. • • •

tus riekia tik 5 -u puse mė
nesio.

Kaip ir Amerikoje. Kana
dos indėnai reikalauja daug 
milionų dolerių už savo pro-Spalio 4 d. So. Bostono

Lietuvių Piliečių d-jos III a. tėvių žemę

Vasaros stovyklos

Lietuvių ir mišrių šeimų 
vaikams nuo 8 iki 13 m. am
žiaus stovykla veiks nuo lie
pos 13 d. iki rugpiūčio 3 d. 
Romuvoje (Huettenfekie). 
o Northeim - Westfalijo« lie
tuviams jaunuoliams nuo 10 
fki 15 m. stovykla bus nuo 
liepos 25 d. iki rugpiūčio 15 
d. Freusburge bei Kirchen. 

Bendruomenės daribuotojų

Lietuvių Bendruomenės 
darbuoto’jų seminaras ruo
šiama? nuo spalio 31 iki lap. 
kričio 2 d. Romuvoje.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Mykolas Krupavičius, pa
rašė Petras Maldeikis, 493 
pri., įrišta, kaina $15. ISJei-
« » __ tr TV.V

zonoje >
Sibiro katorgininkės ir so. 
vietinių kalėjimų kankinės, 
Elenos Juciūtės atsiminimai, j
544 psl. Kaina $10.

• • •
Paguoda, Bronio Railos! 

akimirksnių III dalis, 387* 
pri., kaina minkštais vii še-j 
liais $6.50, kietais — $7.259 9 U

Sukilimas Lietuvos suve* į 
rėmimui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepapra-tas pa
siuntinys ir įgaliotas minis-; 
teeis Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota.
įrišta, kaina $15.00.

• • •
Lietuvių Darbininkų Drau

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

• • •
Pagairė, premijuotas ro

manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina $4.50.

• • •
Rūtelės aitvaras, —nauja

SLA—jau 80 aidą tarnauja Ustuvią rlsuomsnet ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

- a-i v a -a a- a« do Lietuvių Krikščionių De- poemėlė vaikams, dailiai su-
matikų, KetvĮrtose mokratų Sąjunga (Adomas eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir;

Viliušis, 4050 So. Campbell, įdomiai iliustravo dail. Zita, 
svarstybose Dayton, Obio.iojjcago, ni. 60632). Sodeikienė. Kaina $1.50. J
universitete skaitė paskaitą. j

lietuvią
duoda gyvybės apdraudą ir Nftsjd
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS 
patarnavimus saviti 

SLA— jau turi daugiau, kaip tote su 
kapitalą, tad jo apdraudė ūkia ir 1 
lietuvis čia gali gauti (vairią tinsią 
apdraudas nuo $100.00 Mi I1G.QOO.OC 

SLA—jaunimui duoda gerą Įsupamąją Apdraudą — ttu 
dovrment laauraaea, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai. 

SLA—duoda VAIRAMS ir jamnriham lakai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraadoa tik $8.00 mokas 
Bo metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA 
amžiaus asmonima rekomenduoji 
klubų Ir draugijų aartema. UI 81,000.00 
lis apdraudoe mokestis $8.00 | metuo

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krolpkitlo 
• kuopų vrikljuo. Ir jie pteOau paaiškino nplo 
8usivtenl jiam darbas.

GausKo spausdftntM 
parašysite:
Utbaaatea AManse ef 
M7Weat90tb Stroot, No* York,

kuri yra 
o teikia

1
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Pensininkų aukos

Pensininkė Lucija Bara-J 
nauskienė iš So. Bostono per j 
Keleivio įstaigą paaukojo * 
po $10 Jaunimo Kongresui ) 
ir Ypatingam Tautos Fon-į 
dui.

•Ačiū L. Baranauskienei,! 
kuri niekada nepamiršta už-: 
sufkti į mūsų įstaigą ir palik
ti vieną kitą dešimtinę ar tai 
Balfui, Altai ar kitoms lietu
vių organizacijoms, kurios 
šaukiasi visuomenės para
mos.

Čia tenka pabrėžti įdomų 
faktą, kad per 40 dienų nuo 
žinutės paskelbimo apie Ke
leivio įstaigoje priimamas 
aukas Ypatingam Tautos 
Fondui, jau atsišaukė 15 as
menų... ir visi be išimties — 
pensininkai, sunešę 
$300. ir nė vieno kitokio! 
Ar tai neįdomus reiškinys?

I S. G.

Nauja lietuvių šeima

Birželio 21 d. Laura Ba- 
lukonytė. gyv. Braintree, ir 
Bruce Patrikas (Petraitis) 
iš So. Bostono atšventė savo 
vestuves. Abu dar vos dvi
dešimtmetį pervėrę trečios 
kartos lietuviai, be priemai
šų. nors lietuviškai temoka 
tik "labas rytas“ ir “laba
nakt“. Tačiau abu jaučiasi 
lietuviais. Abu darbštūs, ‘jau 
suspėję baigti mokslą: jau
noji — medicinos sesuo, jau
nasis baigė meno kolegija.

Jaunosios močiutė Marce
lė Balukonienė yra atvykus 
iš Lietuvos prieš 64 metus, 
tėvai — abu čia gimę lietu
viai, kalba lietuviškai.

Jaunojo tėvai (tėvas mi
ręs) taip pat abu čia gimę 
lietuviai. Motina • Albina 
Petrikienė ir močiutė Juš
kienė gerai kalba lietuviš
kai. Užtat ir vestuvės atšvęs
tos su lietuviškom tradici
jom.

Jaunieji pas gimines susi
ieškojo rūtų, kurios šventi
namos sutuoktuvių aipeigo-

Lankėsi D. Mackialiene

Praeitą savaitę Bostone
se pagal lietuvišką paprotį, lankėsi Los Angeles lietuvių

dramos sambūrio režisierė 
ir Lietuvių Dienų redakcinio

Lietuvių dainose apdainuo
tas rūtų vainikėlis ir jauno
jo rūtų pokštelė pašventinta 
kartu su žiedais šv. Tomo i kolektyvo narė Dailia Mac- 
Morus (Braintree) bažny-j kialienė. Teko girdėti, kad
čioje. Nelietuvis kunigas, ateinantį rudenį norima su- 
net savo pamoksle paminėjo j organizuoti Los Angeles: 
šį gražų lietuvišką simbolinį , ... . .
paprotį iian'bu,'1° gastroles

Vladas Bajerčius — 

ramovėnų pirmininkas

Praeitame numery klai- 
daugiausia giminės—lietu-: dingai buvo parašyta, kad 

ramovėnų pirmi

Tėvai pasitiko jaunuosius t 
pokylio salėje su duona, 
druska ir vyno taurelėmis, 
papuoštomis rūtomis.

Dalyvavo per 100 svečių,

J. Jurėnas ligoninėje J tienė. savo laiku gyvenusi ne, neaplankyti Keleivio bū- 
,Šiauliuose. Sako, žemaitis * tų mirtina nuodėmė.

Jurgiui Jurėnui dr. Mikai į 
padarė operaciją. Ligonis pro žemaitį negali tylomis! Ta proga užsiprenumera- 
tebeguli Camey ligoninėje.
Linkime jam greičiau svei
kam grįžti namo.

praeiti., tai. būnant Bosto-^vo metams ir Keleivj.

Naujas reikalų vedėjas

Jurgiui Zozai pasitraukus 
iš So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos reikalų vedėjo 
pareigų, jo vieton pakvies
tas Algis Šmitas.

Linkime jam geros sėk
mės.

Viešnia iš Chicagos

Pirmadienį, birželio 30 
d.. Magdalenos Vaitkevičie
nės iš So. Bostono lydima, 
mus aiptlankė viešnia iš Chi-

viaL . Bostono
Gražu, kad ir trečiosios! ninkas yra Bronius Bajer

kartos Krūviai, niekada ne-ičius u j tos pareigo--_____,__________ ______
mat^., Ie^uv?st1^lan^l.!1,a sa’ yra skirtos Vladui Bajerčiui. cagos — Eugenija Izokai- 
vo kilmę, palaikydami lietu-j 
visk a • tradicijas. Visi lie-į 
tuvių kilmės jaunuoliai tu--
rėtų pasekti tuo pavyzdžiu Į SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
kuris atkreipia ir kitataučiu j

LIETUVIŠKA UŽKANDINEE. B.

Paragink savo pa 7islamu* I 
ižsirašvti Kreivį. Jc kainoj 
metams 57.00.

per liepos ir rugpiūčio mė
nesius bus uždaryta

1975
Alyvt kūrenamos

šiko oro krosnys

Gana V*
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Rytdienos įrengimas

S a % % bes: 
Plotini i m mintus 

1.10/1'* 
LkviivniijA Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilna* ii engimą*, i'k.iiluul
bunuri. pute» i. «•!«» liHi.j.

U'i ntu'oiat.t. k«»ii t tok u tl.tib* >u« 

jungti iū>y >u %.»ni/d/ui?..

1U metu guianlija.

P.i>kutine modernAUs ahta š»Ith n»o uauitena qjqq CLIMATlC

FORTŪNA FUEL Co.
Alna šiidtmu m»*« mIiM.U

47< Alton, Street. Ouiary Man.
Al) buinciio ap!ain.t% imj*- I»ti>.i-. JI tai. |Ki (liellt

Skambinti — Bartos: 4361204, So. Sfcore: 773-4S4S

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL 

WORCESTER. MASS. 
TeL SW 8*2868

yra yienintcJė oficiali iat»Į* 
ga Worcestery. iruri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces*

Inrio į Lietuvą ir lutas Rusi* 
jės valdonas sritis* Čia kai*

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvavkingaL

Čia galima gauti {vairiau* 
aką importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Senas parvirsta ir negir- Už nosim ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDEL1ENCS DAINŲ į 
žmogaus — be ydos.
tOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOaOOM PLOKŠTELE

Vedėja B. Sviklienė

Eluod Sųuare 
Hardivare Co.

K. J. ALBINA 
•» kast bboadwa* 
SOUT» SCSTOM. MASS. 
TELEFONAS A^ 8-414S 

Bsajsaia Mcora Daial 
PupMru. StenoM 

Stikls* LaagaaM 
Visokis rmkm«ays saasat 

Beikmsnya plombsriaas 
Vteokte ralottm fetfctaf

Peier Maksvytis
Carpsatsr & BcOdsr
<9 Skardi Street 

E. Miliau, Mase.
Atiteka vteat sstaterSM, rsauS 
to Ir protektenno darbas i* ba
ko Ir ▼Mojo,to ir vMnjo, gyvraaimi nomn ir 
Mario pastoti}, popai Jites talka* 
tariau,. laolrita visados iU t va- 
landa vasara.

TeMeasst 898-8075

A. J. NAUAKSV
Insurance

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Caatre, Mase. 02159

TeL 332-2648
<0000<0000< WOMOOOQ<l<OiOOOO**»»0*^

Keleivio administracijoje 
galime gauti Lietuvos opo* 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštėtą. Kaine $6.00.

Peštu nevite—

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

Iri -TrrrrrrfffJfJJJrfJJrfi ttti......... ............ .............................so-oosooooo<oo<oa

rugpiūčio 20 
rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 
gruodžio 19

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

IPtDINIS 
OrTOMET RISTAS

Valandos:
nu« 9 «ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boaton, Mase

OOOOOOOOOOOOOSMSOOOOMOOOOOOOOOOOO

TEL. AN 8*2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

: OPTOMETR1ST8
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAT

I

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthor SL, Brockton, Msas. 02402. TsL 580-7209

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

SOUTH BOSTON, MASS.
OOOWOOOOOMO<0<000000000000000000<00000000000000<00000000000000000000000000000<000000000000<000000000000

Knyga yra geriansias žmogaus drangasĮ

z Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

išpildoma gydytoją rsParduodame tiktai 
Ir turime visus gatavus

. o.

M nife veistą — eikit i lietuvišką vaMlną.
8ev. Emenuel L. Rosengard, B. SL, Reg- Pkarm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.
IMofeaan AN 8-8929 

|Nm 9 vaL ryte Iki 8 vaL v„ išskyras Šventadienini Ir seksą.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
480 Weat Broadvvay, South Boston, Matas. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

290^-7’^
5

4-vwr temt (fcposit 
Oftif icatw-S 1000

M & T OIL CO., Ine.
A41 F. Rrnariw« So. Boston. Mana. 02127 9 R < .Oi

AVIMI

841 E Broadvrny So. Boston, Mass. 02127

□ Kroanies.aptarnavimas
□ Automatinis.ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k nmbink ite

268-4662

631^6*^ AYIM4I canihcamSIOOOi

AVIMI
sodar
6500

54^5^e» •
• rvosm vuBUWKmw giigcuny uicss nvw asvenr 
certifiom aRon pmmtura withdraw«lt on taringa 
etrtifiem fundi providtd rate of intereit on ameunt 
arithdraon it isdoeMi ttf tht pautook rate (5A*s ytar) 
tndSOdtystovutitforfcitcd, _

Bankas atidarytas nuo pirmadienio Iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:38 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosim metas

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Aaaets) yra viri 8274,000,000

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 Broadway, P.O.B. 118

So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 288-8764

Fisą skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01804 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j Lieto, 
vą ir kitos Rusijos valdomas 
pistas! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos msdšiagą, sp> 
svs} maiste ir pramouės gami* 
nią. Turime vietoje įvairią vie 
tinės gamybos ir importuotą 
prskią iė kitą kraštą visai im 
msmis baiaomis. Bs to, siunčia
ma maistą, pinigas ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, s giminės 
ten vietoje galės pasirinkti nž-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAM
15 BOSTONO I LIETUVA 
ir kitais Rusijos

Pristatymas groftua k 
garantuotas

mintomia kainomis.
Galima užsisakyti rabBų 
certifikatus, automnbiliiMt 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

Taipogi tarpiaiakasjame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas sava | svečius 
nr nnskiUnism apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir aąriaiagai. Atsilanką įeiti- 

Vedėjas A. Schyrinskl į

nuo 8 vaL ryta iki 2 vuL pūgb 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Breadvvay 

Se. Boston, Mase. 02127 
TeL 288-0088

I
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Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS*.

(Tęsinys)

Medus

6

yra

augalų žiedų neiktarinėse. 
Kai kurie augalai nektari- 
nes turi ir ne žieduose. Pa
vyzdžiui. vikio nekiarinės y- 
ta lapų pažastyse ant prie- 

] lapių, trešnės — ant lapų 
— Maiki, man reikalingas, Maiki. valgau lietuviškų ku- kotelių. Išsisunkusį į pavh-

pisonus.
— Tur būt, norėjai pasa

kyti raštininkas arba sekre
torius?

— Tai visai nevožna, nes 
senoje kontrėje mes visus 
tokius ponaičius vadindavo
me pisoriais.

Tai buvo į lietuvių kal-

WORCESTERIO NAUJIENOS

nereikia naujų organų staty
ti ar atnaujinti.

Duona reikalinga augan
tiems ‘perams, kurie sunau-

Tikras bičių medus 
saldi medžiaga, kurią bitės 
pagamina iš žieduose esan
čio nektaro. Šitą medžiagą į doja labai daug baltymų ir 
bitės surenka, perdirba ir į riebalų. Be duonos bičių šei- 
supila į korius, čia ji subręs- j ma negali pragyventi ir vie
ta ir virsta tikru bičių medų- j nos dienos. Išsibaigus duo- 
mi. nos atsargai, perai tuojau

miršta, ir bitės negyvus juos 
/Nektaras ’ išmeta laukan.

Bitės medų gamina iš nek-' Motiną bitės maitina pie

tavo. Nektaras — tai cuk- neliu, kuris turi laibai daug 
ringas skystis, kurį išskiria. baltymų ir riebalų. Piene- 
au galai žydėjimo metu žie- j Kui gaminti bitės suvartoja 
duose. Nektaras randamas. daug duonos. Tyrimai rodo,

gelį su spirgučiais, tai tu nektarą bitės nulaižo, nu
laižai pasninkinės ,-ilkės uo- ryja į medaus pūslę ir par- 
degą ir iš manęs juokiesi.'ni a namo.
Mano gyvatinė tau graužia,
ventrabas. mano kilbasai Vieni augalai nektaro pa- 
tau nelenda pro gerklę, ma- £ mina mažiau, kiti dau-
no lietuviški kopūstai tave 
pučia, o man — viską.- eina 
į sveikatą. Vot. čia ir yra

giau. Svarbiausioji nektaro 
sudėtinė dalis yra sudėtiniai 
cukrus. Iš jų vyrauja saeha- 
rozė. Medaus pūslelėje aa-

Mirė Asipavičienė

Birželio 28 d. narė 88 me
tų sulaukusi Veronika Asi- 
paivičienė, kurios dukrelė 
Albina 1928 m. Europoje 
laimėjo pasaulio plaukymo 
varžybas.

W ore esteri o miestas ją 
pasitiko labai iškilmingai. 
To meto įžymus veikėjas 
Petras Dėdinas pakvietė 
mane vykt pasiteirauti, kaip 
jaučiasi Asipavdčiai, laukda
mi savo dukrelės.

Tada jie gyveno vienos 
šeimos namely Columbia 
gatvėje. Ten nuvykę pama
tėme, kad lenkai baigia 
dengti stogą lenkiškomis vė
liavomis. Dėdinas pasiliko 
automobily, o mane pasiun
tė pasiteirauti, nuo kada A- 
sipavičiai tapo lenkais.

Įėjęs į namus. Asipavičie- 
nę radau virtuvėje. Jos pa
klausiau: ”Ar, ponia Asipa- 
vičiene. esate palioke?“

Ji man atsakė: "Vaikeli, 
aš nė lenkiškai nemoku kal-kad bitės, negaudamos duo-

nos, niBtojs gaminti piene- Daufį" Ma-
.1 ir. .mP.Vna nu ^°ia dėti no vyras nuo Seirijų. Jis mo- 
klausinėlius. ;k_

Duona labai reikalinga ir p^laus^a, kodėl jos na_
*' 0 cramvl al- * mų stogas dengiamas lenkiš-

l komis vėliavomis, ji pagro- 
j bė šluotą ir. išėjusi iš virtu-

Suaugusioms bitėms gy- y;s. lietuvFkai keikdama, 
vybei palaikyti vandens ma- stogdengiams“ i
žai tereikia/ Vasarą bitė KrP’c,au
naudojasi nektaru, kuriame MuTus buvo jurko, kam
yra pakankamai nandens. P‘''™t,aka 1,etuy® mote.ns
vandens daug reikia peram. ?u f'1™108 P“a,ba
nes jų kūne yra beveik 75% •lenkus nu0 8aT0 namuko-

vaško gamybai.

Vanduo

. skirtumas tarp mano Bau
bą įsibrovęs rusiciamas. Da-Jdies ir jūsų tiligentų. Dėl to charozės didžioji dalis pra
bai- tokių žodžių niekas ne-laš sugalvojau -tc-urti naują deda skilti į vynuogių (gliu- 
bevartoja. O kam tau prirei- klubą tiktai tiligėntams ii- k°zę) ir vaisių ((fruktozę) 

Nektare randame |kė ratininko?
— Matai, Maiki, as su*

klubą tiktai tiligt 
padaryti gerą biznį.

— Vadinasi, tėve, sugal-
mislinau Bostono paviete vojai dar vieną kvailystę. O 
įsteigti naują klubą. kuo tas tavo klubas skirsis

— O kam tas tavo klubas nuo dabartinio Piliečių klu
bus reikalingas? Juk mesbo?
jau čia turime So. Bostono!
Piliečiu klubą.

cukrus.
nedaug ir kitų medžiagų.

Kaip ii nektaro bitė* 
pagamina medų?

vandens.

Medau* rūiys

Jos priklauso nuo to. iš 
kokių augalų žiedų surink
tas medus. Būna, kad tos 
pačios botaninės kilmės me
dus turi nevienodas chemi 
nes
priklauso nuo medingųjų 
augalų geografinės padėties, 
medonešio metų laiko, oro,

konytė. Zuzana Stankaitė, Į 
į Dovydas Stankus, Robertas 
Valentukevičius, Algis Vai
lokaitis, Pranas Vaitkus, 
Juozapas Beliukas. Debora 
Bundzaitė, Barbora Gulčiū- 
tė, Ant. Kirvelaitis, Dėb- 
ra Navickaitė. Jane Para- 
jeckaitė, Povilas Pockevi- 
čius, Audra Prapuolenytė. 
M2tgarita Štaraitė, Markas 
Tvarionas. Richardas Užku
rius, Marija Vaškaitė, Pet
ras J. Vaškas, Dalia Vydū- 
nakė, Rita M. Žemaitytė, 
Laura A. Jonaitytė, Rima 
Molytė. Kristina Matulytė.

Dauguma jų stos į kolegi
jas ir universitetu?.

Robertas An-kstutis baigė 
politechnikos institutą.

Mirė

Petras Laukaitis, Sofija
Bamatavičienė. Antanas Ja
kaitis, Agota Liberienė ii 
Tamulienė.

J. Krasinskas

Baigė aukštesniąsias
mokykla*

Vita3 Sviklas, Petrė Aiiu- 
kaitė, Dovydas J. Kradns- 
kas, Povilas Bobinas. Alber
tas Beinoras, Robertas De- 
lionis. Regina Klimavičiūtė.

O KODĖL NENUVEŽĖ 
I KATYNĄ?

Buvęs Lietuvos "preziden- 
tas iš Maskvos malonės“ 
Justas Paleckis dažnai rašo 
ilgus laiškus Laisvei ir Vil
niai. Birželio 20 d. Vilnis iš
spausdino jo ilgą laišką, ku
riame rašoma apie Gudijos 
sostinėje Minske įvykusį ta
riamųjų taikos šalininkų są
skrydį.

J. Palelckis tarp kitko ra
šo. kad sąskrydžio dalyviai 
buvo nuvežti į Chatynės kai
mą, kuij hitlerininkai sude
gino su visais žmonėmis, 
kaip tai padarė Lietuvoje su 
Pirčiupiais.

J. Paleckis prisiminė, kad 
tekių Gudijoje hitlerininkų 
sunaikintų kaimų esą keli 
šimtai, bet jis visiškai ”už- 
miišo“ Katyną, kur komu
nistai 1940 m. sušaudė dau
giau nei 4,000 lenkų belais
vių karių (apie tai plačiau 
rasite str. ”Katynas“). Aiš
ku, ir to sąskrydžio rengė
jai nepasirūpino tos vieto
vės "taikos šalininkam“ pa
rodyti.

BALTUOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA >

Birželio 12-16 d. Storic- 
! holme posėdžiavo trečioji 
Baltijos studijų konferenci
ja, kurią rengė Baltijos stu-

į dijų institutas Švedijoje.
, Buvo 70 paskaitų, jas skaitė 
žmonės iš 15 kraštų, vienas 
net iš Japonijos, kalbėjęs a- 

; pie M. K. Čiurlionį.
Tarp paskaitininkų buvo

Juozas Krasinskas. birželio 5 d." 3. lietuviai = dr. Genitis iš 
užbatep, ao met,. Nors ir oavf-, šveicanjos ir dr. V. Vartys 

sveikiname savo -iei,!su dr- R- MlaUnU JAV' 

bendradarbį, kuris, kaip tas se-! Į konferencijos atidarymą 
ną dieną metraštininkas, ilgus buvo atvykęs ir Švedijos 

metus Keleivyje atžymi visus premjeras Olav Palme. 
Worreslerio lietuvi, arvenin.. Konferencijos metu prie 
svarbesnius n.vk.us, lUpaus., mje;to rotužė8 jr j karali>U9

Petrė Laukaitytė, Robertas savybes. Šis skirtumas v Vo.

— Maiki, į savo klubą į-i Nektaras, patekęs į bitės 
'leisiu tiktai draugijų vii šai- bumą, sumaišomas su seilė- 

— Turėti tai turime. Mai-1 alus, šaltyšius. inžinierius jr mis. Seilėse esąs fermentas J cheminės dirvos sudėties, 
ki. Ir labai bagotą — su ke-i daktaru?, o visus bomus —jinvertozė (B-fruktofurano-* bičių veislės ir kitų faktorių, 
turiu fliorų bildingu, su kar-! von nuo dum! Pas m ne bus-ziJazė) nektaro sacharozę Tos pačios botaninės rūšies 
čiama, kur gali pakaštavoti į tjk sįikės ir prancūziška gyJsuskaklo į vynuogių ir vaisių ( medus, surinktas pavasarį, 
visokiu gyvatinių, pažiūrėti
spalvoto televiženo, užsikąs-

Mangaudis, Marija E. Ma
žeikaitė, Aldona M. Pauliu- mėty’

IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS

Vyriausio Lietuvos Išlais-
vatinė, nosiukes ileisiu. kaip! cukrų. j yra aukštesnės kokybės už
dabar madoje, tiktai toples.Į w , . . . . ‘rudenį surinktą medų. Nuo

Medaus skonis ir kvapas oro sąlygų priklauso cuk- 10 18 d. Kultūros Židiny, 
1 koncentracija nektarėJ Brooklyn. N.Y.

r atskiroje karna-Dr.KęstutisValiūnaspa-
pampęs gah pašote net su )roje, kad nebūtų viešai ro- k kitu kv^ informavo posėdžio daly-
svenma leiduke, kad tas ku- domas grfekas... vaško r.kitų kva dens, ir ps greičiau susikns- iug ie Valdybos atliktus

.........................„ PM» Ku?e„ y™ ąyttyje- ^eic- talizuoja. Kainos medaus ’ darhu« ir nnlitJkos aktuali-— Tu, teve. jau visai pa- ,tgVas dažniausiai esti skys- skinasi viena nuo ki-» • a*tual1
’♦„= SK.,naa nuo,K1 !jas paskutiniais dviem me

nesiais. Daug dėmesio buvo

ti dešrų su kopūstais ir ant 
italijoniškų blynų užsidėti 
lietuviško kugelio... Prisi-

gelis greičiau žemyn nu
slinktu. Viską gali, Maiki. 
bet ka* iš to!..

— O ko čia dar trūksta? 
— Į tą klubą. Maiki, nei

na jūsų tiligentai. Sako, te

o polką grajysime ..... ....... . v. , - -
gonų. O pasibučiuoti kiek-|Prr^^au^>,nu? au8a^ Zle rų 
vienas galės atskiro je kaina- kvapo, iš kūnų paimtas nek- es2

ant var-

kvaiaši!

— Maiki, nesakyk man 
vėl pamokslų! Aš tavęs tik 
klausiu: ar tu nori būti ma-

nai salėje taip tamsu, kadį00 ‘i'ifentų klubo pisorius? 
netyčia gali susimaišyti su Į — Ne! Dar aš nepraradau 
mužikais ir net gauti per tiek sveiko proto! 
ausi.

— Tokio nusiskundimo aš 
dar niekad negirdėjau. Į po
nus ir mužikus niekas čia 
savu tautiečių neskinto. Juk 
visokiuose renginiuose visi 
drange dalyvaujame, visi 
aukojame Lietuvos laisvės 
ir čionykštės kultūros reika
lams, per balių visi sėdime 
už bendro stalo, bendrai 
kalbame? visiems rūpimais 
klausimais...

— Palauk, palauk! Tu 
jau perdaug gražiai nupost- 
ringavai! Bendrai, Maiki. 
mes sumetame tik pinigus Į 
bendrą kašę. bet kalbame 
tai 'jau ne visada bendrai. 
Kai tu kalbi užlipęs ant stei- 
džiaus, tai aš turiu sėdėti 
klausyti ir tylėti. Aną kartą 
per tavo spyčiu tik užrirū* 
kės pypkę ganiai nuyisbio- 
viau. tai kažkokie vikidai- 
los mane per visą salę išta-

— Nenori — tai nev.-ikia ’ 
Vietoj tavęs aš rasiu tokiu 
dešimtį. Gut bai!

SOCIALISTAS ĮSPĖJA 
JAV-BES

Pasak prancūzų ?ccia1istu 
vadą Francois Mitterand. 
Europa krypsta i kairę. Jis 
įspėja JAV. kad jos turės di
delių sunkumu, jeigu neatsi
skirs nuo reakcingiausiu ir 
fašistiškiausių režimu. Kal
bėdamas britų - amerikiečiu 
žurnalistų grupei, iis karštai 
reiškė savo draugiškumą ir 
simpatijas—"Amerikai, ku
rią mes žinome — atvirai, 
dosniai, pažangiai Ameri
kai. Tačiau, įeicu JAV-bės

tas. Bitės jį sutirština. Jau skoniu, aromatu, spalva, 
nešdama nektarą iš lauko chemine sudėtimi, 
irimo, bitė daug vandens iš
garina. Šviežią dcystą medų Medus gali būti malonaus, 
b* tės tik po truputį supilsto švelnaus arba* malonaus, bet 
i akeles, kad geriau iš’jų ga- a traus skonio, taip pat ma
li tų garuoti vanduo. Nakti- lonaus kartoko skonio. Me- 
n is bitės avilį vėdina, kad daus aramatas priklauso 
v induo iš medaus smalkiau nuo aromatinių medžiagų, 
sumotu. Medui pakankamai esančių medingųjų augalų 
s tirštėjus, juo pripilamos žieduose. Kiekviena me
ilinos akelės ir uždengia- daus lūšis turi specifinį, tik 
r os vaško dangteliu. Toks jai būdingą aromatą, 
r edus vadinamas subren-
d įsiu.

į rūmus vedančio tilto pirmą 
1 kartą po Pabaltijo valstybių 
j okupacijos plevėsavo visų 
i trijų Pabaltijo valstybių vė- 
iliafvoe.

le bus siunčiami gyvi h-udi-1 .
ninkai — buvę kalėjimų ir Lietuviams Baltijos msti- 
•koncentracijų stovyklų ka- 5*%otetovauju jo viceprez. 
1 jnjaj 1 dr. Juozas Lmgis.

I
Vliko Valdybos vieepirm. j 

Aleksandras Vakselis supa-j 
žindino Tai-ybos narius su 
inkorporuoto Tautos Fondo 
nuostatais ir gegužės 31 d. 
įvykusiu Tautos Fondo na
rių suvažiavimu. Pirmasis T. 
F. narių suvažiavimas pa
baigė iki šiol buvusį organi
zacijos laikinumą, šiek tiek 
pakeitė statutą ir išrinko 
Fondo valdymo tarybą.

Tarybos nariai aktyviai 
diskutavo Fondo reikalus ir 
pageidavo, kad greičiau 
būtų atspausti ii* paskleisti 
Tautos Fondo organizacijos 
aktai ir statutas, kad visuo
menė galėtų plačiau susipa
žinti.

Posėdžiui piimininkavo 
dr. Bronius Radzivanas. L. 
Fronto Bičiulių atstovas. 
Sekretoriavo Juozas Gied
raitis, Ūkininkų Sąjungos 
atstovas.

(E)

NEDARBAS SUSKALBS 

KRAŠTĄ

Nedarbo klausimu konfe
rencijoje kalbėjęs organi
zuotų daibininkų vardu Ge
orge Meany įspėjo, kad il
giau užsitęsęs nedarbas, ku
ris dabartinei administraci
jai atrodo priimtinas, gali 
suskaldyti kraštą pusiau, > 
ragino greitai paruošti planą 
naujiems daibams.

Jis smarkiai kaltino prez. 
Fordo administraciją dėl jos 
didelio abejingumo bedar
biu nelaimei ir kančiai, pa
siūlė kelis projektus nedar
bui sumažinti ir ragino kon
gresą atmesti prezidento už
dėtą veto kongreso nutari
mui skirti $1.2 bil. namų sta
tybai. (Kongresui nepavyko 
to padaryti — truko kelių 
balsų).

DR. PETRO VILEIŠIO 
LINKĖJIMAI

Įžymus Waterbury gyve
nantis visuomenininkas dr.

______________________ . Petras Vileišis, pratęsdamas
mas (proletariato diktatūra, j prenumeratą, sveikina Ke- 
•ocializmu ar komunizmą), leivį ir linki, kad jis ir atei- 
jo* nieko bendra neturi su lyj® “talkintų lietuviikų or- 
Markso komunizmu ir mažai ganisacijų daibams ir najri- 
ką bendra su jb proletariato veltų į jų ir pavienių aSftie- 
diktatūros ar socializmo nų ginčus, kurie yra žalingi 
sampratomis. mums lietuviams ir mūsų

Prof. dr. J. Šmulkštys organizacijoms.“

kreipiama į pabaigon einan
čią Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
renciją ir ruošimąsi ginti 
Lietuvos valstybės reikalus.

Tam reikalui nusistatyta 
veikti drauge su latviais ir 
estais ir bendram pasiruoši
mui birželio 6-8 d.d. buvo 
sušaukta Pasaulinės Baltų 
Santalkos konferencija, ku
rioje dalyvavo ir visų trijų
valstybių diplomatijos atsto
vai. Nusistatyta diplomatam 
veikti savo ‘keliais ir būdai?,

Medau? spalva yra labai 
įvairi. Medus būna nuo 
skaidraus, bespalvio iki tam-

; šiai rudo, tai priklauso nuo ------------------------------------- -
Žiedadulkės, sudėtos į ko- to, iš kokių augalų rūšių jis] o Santalkos dalyviams savo 

i’ js, vadinamos bičių duona, surinktas ir nuo ’jo surinki- metodais: memorandumais, 
?;edadulkes bitės ima iš
Ledų dulkinių. Bitės labiau 
r ėgsta rinkti limpančias 
žiedadulkes.

Bičių duona

Kuriems tikslams bitės 
naudoja duoną?

Meduje daugiausia yra
ir toliau Euronoje i cm? didį-’ cukraus, o duonoje — bai 
*jį biznį, (bugmilionines tyminės medžiagos ir rieba- 
bendroves. kuriu 90'; yra lą. Suaugusiai bitei vien gy- 
amerikiečių. ir nepakeis sa- vybei palaikyti beveik pa- 
vo elgsenos, turės trintį su kanka ir vieno medaus, nesIVFTI JliailV JJVl V SO«f | v. --------— ------- ------------, — —,

rabanino laukan. Kaj ae>| draugais ir sąjungininkais“, joa kūnas bemaž nesikeičia,

apsilankymais, pritraukiant 
savas organizacijas, kad jos 
savo ruožtu darytų atitinka
mus žygius. Tarybos nariai 
su didele atida išklausė pre
zidento pranešimą ir jį dis
kutavo. Pirmininkas taip 
pat paminėjo apie gausų su-

Aręi sunko būtų surasti s^ačinėjimą su Anmestj In- 
.> . « . . . temational dėl Sovietų Są-

vieną naują Keleivio prenu. junęn koncentracijos sto-
meratorių? O juk kiekvie. vykiose laikomu kalinių. Be 

to, spalio mėn. Kopenhagoje 
na* naujas prenumeratorius įvyksiančiame Sovietų Są-
•tiprina laikraitj. jungai suruoštame tribuno-

mo laiko: pavasarinis me
dus būna šviesesnis, negu 
rudeninis, nors surinktas iš 
tų pačių medingųjų augalų. 

(Bus daugiau)
Kaip bevandintume šian

dienine* komunistines siste-




