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71-MIEJI METAI

A. Solženkino žodžiai 
taikos sapniotojams

Jį pakvietė j JAV AFL-CIO unijų vadas G. Meany.

tuo nusipelnydama* visų antikomunistų pagarbos. A. Sol* 
ženicinas ne tik priminė komunistinio režimo žiaurumus,

Solženicina? apžvelgė tra
gišką Indo'kinijos kaso galą, 
kur daba • komunistai vėl 
žudo milicnus žmonių, kai 
Vakarų pasaulis džiaugiasi 
vadinamąja "šventoja ra
mybe“.

Pre’egcr.ias pabrėžė, kad 
amerikiečiai nesupranta so
vietinės sistemos ir ją nagri- 

• nėjantieji JAV teoretikai y-
! ra naivūs, c sovietų piliečių

bet aitriai kritikavo ir JAV nuolaidų politiką. Gal dėl to i žiūrint. __ tik juo
kingi. Ir kairieji, irdesinie-i 
ji Kremliau-' vadai yra tie 
patvs ir s’Vkia to palies ko- j

į munizmo laimėjimo, bei ne- ’ 
daro jokių esminių nuolai

dų-
I

Solženicinas parer-kė. (kad 
šiandien čia stovjs prieš au
ditoriją ne dėl "atlydžio“, 
bet tik dėl savo kieto antiko
munistinio laikymosi ir va
kariečiu paramos. Komunis
tai žinoję, kad jis nenusilei- 
siąs nė per plauką, dėl to pa
tys ėmė traukti?. Taigi, pa
na sovietiniam režimui da
lyti nuolaidų. Reikia visiem 
drauge kovoti už žmo
gaus išlaisvinimą iš šio blo- 
frio.

prez. Fordas "nesiteikė“ jo priimti. I I

Aleksandras Solieaiciaas

Šiuo metu Amerikoje lan-j 7° '‘.'Rytojams ir pačius 
kosi AFL-CIO uniiufirmi- kruvm.ausius komunizmo j-unijų
ninko George Meany pa
kviestas įžymusis Nobelio VT . . x , ... . . . ,
premijos laureatus įitrem-' Slo?e mazoj*."^g.p.'?ne‘

sigalėjimo etapus.

tasis rusų rašytojas Alek- 
sandras Solženicinas. Birže
lio 30 d. jis čia pirmą kartą 
kalbėjo Washingtone, D.C. 
Jo kalbos klausėsi apie pus
trečio tūkstančio rinktinės 
publikos auditorija, kuri su
kėlė rašytojui milžiniška? 
ovacijas, nors jd žodžiai ne
visiems buvo malonūs. Pub
likos taipe. be JAV darbi
ninkijos vadų, intelektualų 
ir kitų įtakingų visuomeni
nio gyvenimo atstovų, daly
vavo ir JAV krašto apsau
gos sekretorius Schlessinge- 
ris ir dar keli aukšti Baltųjų 
Rūmų pareigūnai.

Anot amerikiečių kores
pondento. Solženicinas čia 
atrodęs kaip degančių akių 
moralus idealistas prana
šas kalbąs klaidatikių mi
niai.

A. Solženicinas kalbėjo 
90 minučių, nušviesdamas 
tikrąjį sci.ietiėfcojo komu
nizmo veidą ir kritikuoda
mas Vakarų, o ypač Ameri
kos "atlydžio“ politiką ir 
aplamai vakariečių naivu
mą.

Jau savo kalbos pradžioje 
jis klau-ytojams priminė 
Lenino žodžius, kad komu
nisto! duosią buržuacijai 
virvę pasikarti, o ir tą virvę 
piti binžuazija pagamin
sianti. Nikita Chruščiovas 
žadėję Ameriką palaidoti, 
bet tie grasinimai čia sutikti 
juokais. Dabar komunistai 
Vakarams siūlo "detente“, 
kuria siekiama to paties 
tikslo.

Solženicino odžiais, -nie 
kas komunistu ideologijoje 
iki šofl nepasikeitė, ir jų 
tikslai liko tie patys.

Solženicinas pakartojo sa-

■neturėję dujų kamerų, bet 
jie šimtus tūkstančių savo 
priedu ir nekaltų žmonių nu
skandindavę baržose; jie 
pirmieji pradėjo suiminėti 
ne tik režimo priešininkus, 
bet ir jų šeimas : jie ištrėmi
me sunaikino 15 milionu sa
vo krašto ūkininkų; jie 1932 
ir 1933 m. Ukrainoj suorga
nizavo dirbtinį badą, kurio 
metu mirė 6 milionai ukrai
niečių prie pat Vakarų Eu
ropos sienos. O tai buvę me
tai, -kai prez. Rooserveltas ir 
JAV kongresas šią sistemą 
pripažino ir užmezgė su ja 
diplomatinius santykius...

Įžymusis autorius publi
kai pakišo po nosimi ir tik
rai jaudinančius statiškos 
duomenis. Kai per 80 metu 
ligi revoliucijos caro reži
mas nuteigdavo mirtimi tik 
po 17 revoliucionierių kas 
meta i.slpsnijos inkvizito
riai nužudydavo po 10 as
menų per mėnesį, tai 1918.
1919 ir" 1920 metais be teis
mo komunistai sušaudydavo j 
po 1,000. o Stalino teroro! 
metu 1937-1938 m. — vidų: 
tiniškai po 40,000 kas mė
nuo.

Kritikuodamas JAV ir 
aplamai Vakaru demokrati
jų politiką. Solženicinas pri
minė rusu patarle, kad ne
reikia šauktis vilko, idant

j

Antrojo pasaulinio karo me- į priėmimą padėkoti visiem, 
tu kain tik tokį vilką —So-į kurie padėjo jam ir jo šei- 
vietu Sąjunga — pas;:’ukė mai atvvkti į šį kraštą ir įsi- 
padėti aps;<rinti nuo Hitle-; kurti. Tame priėmime daly- 
rio ir tam vilkui atidavė vi-i vavo apie 100 asmenų, 
sus karo laimėjimus. Be jo-1

toje jau neab*jtWų‘vidaus 
reikalų. Komunistų Vadai 
sako: "Nesrki’kite į mūsų 
vidaus reikalus ir leiskite 
mum savus piliečius smaug
ti tyliai ir taikoje“. — "O aš 
jums sakau,“ sušuko Solže
nicinas baigdamas. “Kiški-, 
tės daugiau ir daugiau, kiš-' 
kitės, kiek tik galite. Me?į 
kviečiame jus ateiti ir kištis, 
i sovietų vidaus reikalus!“ II

Čia esame pateikę tik kai 
kurias svarbesnes kalbos 
mintis, o ištisas Solženicino 
žodis yra daug platesnis.

i
Griausmingos ovacijos 

Solženicinui drauge buvo ir 
ovacijos unijų vadui Meany. 
Soiženiciną pakvietusiam.

Povilas Višiaskis, nuo kurio gimimo birže* 
želiu 27 d. sukako 100 pietų. Jis minėtinas 
ne tik kaip didelis tautos atgimimo veikė
jas, publicistas, politikas ir vienas demo
kratų partijos kūrėjų, bet ir kaip mūsų 
įžymiųjų rašytojų "atradėjas“. Jei ne Vi
šinskis, tai kažin, ar mes būtume turėję 
rašytojas žemaitę. Lazdynų Pelėdų, Šatri
jos Raganų. Jis jas pažadino rašyti ir rūpi
nosi. knd jų kūriniai būtų išspausdinti 

lirė

Maskva palaimino, 
bet nieko nepažadėjo

Maskvą aplankiusi JAV senatorių grupė tikėjosi, kad 

už prekybines nuolaidas pavyk* daugiau žydų "išvesti iš 

sovietų žemės“ ir išsiderėti kitų malonių, bet gavo tiktai 

daugiau .vodkos ir Brežnevas teikėsi plačiau nusišypsoti.

P.’.ieitą savaitę Maskvoje 
laukėsi 14 JAV senatorių 
grupė, vadovaujama šen. H. 

iHumprey. Kaip paprastai, 
senatoriai norėjo susipažin
ti su padėtimi "vietoje“ ir

iauja net iki 180*5 atlytfri-i“ 80Vįt'» ba!*dž 7'? 
mo padidinimo. Valdžia ne-1 ‘ zad7daml nuolai-
rudoka to reikalavimo pa-'‘las “z »™>la>da«. Amk.au 
tenkinti, tod« sekmadienį' tall.a"t' “ prekybos sąlygų 
paskelbtas generalinis 48 "“"T“ palengvinimą uz 
r “ didesnius ir ilgamečiu kre-

Sunkios dienos 
Argentinoje

Argentinos unijos reika-

valandų streikas.
Nore prieš pat streiko pa-|d“u8- uz 3tambl’ technokp- 

skelbimą minbtry kabinę- "« paramą ~ ^slde!?tl 
tas atsistatydino, bet ir tas dN1,1 ,r klt« emigracijos pa-
įvykis streiko nesulaikė. 

Argentinos peronistų są
jūdžio daibininkija dar re
mia Izabelą Peronienė, bet 
yra nusiteikusi prieš jos mi
norus ir patarėjus.

lengvinimo, laisvesnių kul
tūrinių mainų, malonės ka
unamiem ir persekiojamiem 
disidentam.

Poterio Izraeliui 
nusileisti

Kremlius, žinodamas se
natorių balso reikšmę, šiuos 
svečius priėmė maloniai, o 
Brežnevas net su tam tikrom 
FdJgom. pavežiojo ir pa
girdė vodka, bet, atrodo, tik

Kissingeris patarė Izrae- tiek naudos ir buvo. 
liui užleisti arabams dvi 8^^ ižvažianis,

scvietų spauda parašė, kad 
Mitla ir Gidi. jei norima,, nuolaidų Kremliaus 
kad taikos derybos su Egip-, politikoje nereikią laukti, 
tu pasistūmėtų pnmyn. Jei ’ Emi j acijos suvaržymai lik
to Izraelis nepadarys, tai sl-ą jr toliau. Patys žy^ai su- 
Fotdo administracija nega- j skaičiaV0, kad jų dabar iš- 
1* tvirta i remti ir pustrečio ieidžiama iš;ykti „et ma- 
tohono dolenų prašomos pa- žiau< negu

Toks pasiūlymas Izraelį Pravda ir Selskaja Žizn
labai sujaudino. Jo vyriau- parašė. kad būtų sveikinti-
sybė jau posėdžiauja visa nas JAV ir Sovietų S-gos 
savaitė ir dar prašo iš JAV “ainis bendradarbiavimas.

Deja, prez. Fordas Solže
nicino nesiteikė priimti, nors 
tuo reikalu apie pusę valan-

' dos tarėsi su uKissingeri.! _ _ , _ _ _
Matyti, kad neįžeistų sovie- ĮJ _
tų. Dėl to karčią pastabą, »-
skirtą Fordui, parašė net Miestai bankrutuoja, Solženicinas padės 
The New York Times.

ano meto laikraščiuose. P. Višinskis 
džiova 1906 m. balandžio 26 d.

"paaiškinimo4

Gromuka lankėsi»»
\pas popiežių
I
i Sovietų užsienio reikalų 
! ministeris Gromyka birželio 
128 d. penktąjį kantą lankėsi 
! pas popiežių. Jo pasikalbė- 
jjimo temos buvo katalikų

Kaip spauda praneša. A. 
Solženicinas dar kalbės New 
Yorke ir kitose vietovėse.

'Kudirka pasilieka 
New Yorke

1 sako majorai
Bostone susirinkę 300 

i miestų majorų pareiškė, kad 
i miestų finansinė padėtis yr.i 
i katastrofiška ir reikalinga 
I žymios federalinės valdžios 
' paramos.

T, . . v c; I Šiuo metu bene labiausiai

nomnnco OI VOTĮ (T A i 1 **

Simui Kudirkai

bet yra nepriimtinos jokios 
salygo*. kuriomis amerikie
čiai siekia sau naudos. O se
natorių vizitas esąs naudin
gas abiem -abm. Ynač nau
dingi buvę pokalbiai su se
natoriais prekybos klausi
mais..

Grįžęs šen. Javits pareiš
kė. kad šiame susitikime su 
P.režnevu buvę atvirai i.Mės-

kio reikalo sovieto okupari-j 
ioje buvo Paliktos M on gob
ia, Moldavija. Estija. Latvi
ja ir Lietuva, o no to dar 
septyni ar aštuoni Rvtu Fu- 
ropos kraštai pasidavė So
vietų S-gos kontrolei.

Surado tarptautini 
teroristų lizdą •

Paryžiaus policija neabe-
. , -ii j°j® užlipusi tarptautinę te
lš Simo Kudirkos pasikal-. rorjgm yyr. būstinę. Joje 

.u 1orVt*o3ti—inVoi.1 ,
rasta daug ginklų, dinami-

Bažnyčios padėtis Sovietų tyta JAV kongreso pažiūra 
Sąjungoje ir Lietuvoje, nu-įj d£\ar užblokuotos preky

bos sutarties atšildvmą ir iš
skaičiuotos tam sąlygos.

siginklavimas ir taika.
Bostono arkivyskupijos

nicinas susipažino au Simu Į"kraštis T,he Pilot pastebi,
Kudirka. Susitikimas buvęs;kad tuo metu, kai pro Vato- 

įkano vartus įvažiavo pen- 
jaudinantis. Solženicinas. kios Gromyko ir jo palydo-
vienas su Kudirka kalbėję-|vų mašinos. Sv. Petro bazi-'ncri Sauti už nieką. T3 pro- 

ą valandų. Jis paža-! likos kriptoje meldėsi apie £a ^uvo pa akyta ir kietes-

Amerikiečių spauda rašo, 
kad Washingtone A. Solže

Atrodo. kad kai kurie se
natoriai betaipi’.-kai pajuto, 
jog sovietai JAV nuolaidas

sis porą
dėje’ savo pagalbą Simo! 500 lietuv’ų nabėgėlių. 
Kudirkos rašomai knygai, j
ALTa padėkojo Kaleiimait ~ tikrus

unijų prezidentui
viešbutis

New Yorke pastatytas ka

nių žodžių, bet Maskva dėl 
žodzir nesijaudina, nes tiki
si, kad amerikiečiai vėliau 
nusi!?'*

Vienas kitas senatorius 
yra kreipęsis į Brežnevą ir

A Urenai 1 .. , . idėl paskirų asmenų emigra-Amenkos iCL '’'a-’ norėdama? užtarti
b» pedėkojo J».tW «ntnn| ąl- ka,fjimuo?e dl9i.
adentui Geoige Meany už dymą televizijas. Kondorui ? ( • t lezultatai ,,aai4.
pakvietimą | JAV Nobelio kilimais, langai be ki9 ėliau, jeivu visas rci-

i/««4c-acju. n»u jibni»w'1tvtn as- premijos laureato ir neatlai- geležinių virbų, yra |{amba-,i{fti hebu* užmirštas dė pasilikti Atlanto paki7ri-įtoir numa -tų daus kovotojo prieš komu- rfų tik vienam kaliniui, o!kala> nebus uzm,rstas*
.-.j. u...... u-,u„Jmenu sąrašą. nistinę priespaudą Sovietų kiekvieniems 48 kambariam! Kulkas — nieko konkre-

Sąjungoje Aleksandro Sol-', yra vienas kambarys pramo- tau’ ne-siderėta ir nieko 
ženicino. I goms. [tikro nepažadėta.

bejimo su laikrašti?.inkais, 
paaiškėjo, kad jis apsispren
dė pasilikti Atlanto pakraš-> 
tyje. Anksčiau buvo kalba- men^ 8F®M
ma, kad Kudirkos keliasi 
Clevelandą

1 Sakoma, kad tuos teroris
tus remią ir sovietai.



. ►. *

Ai nnns jau nebereikia 
sąjungininku?F

Nedaug nusidėsime tiesai pastebėdami, kad per il
gesnį mūsų “laisvės kovos“ laikotarpį taip jau susiklostė 
strateginė padėtis, kad šiandien čia tegirdime tik dar gar
sesnį mūsų “kovingosios emigracijos“ tarpusavio erzelį, 
o “LK.B. Kronikoje“ ramiai skaitome faktus, liudijančius 
tenykščių tautiečių kančias, drąsą, ištvermę ir pasiauko
jimą. Ir, tur būt, patogiai jaučiamės, lyg ir mes būtume 
atlikę savo pareigą. — padarę, ką galėjome.

Atrodo, kad mus turėtų jaudinti dar ir kitų sovietų 
pavergtų tautų kovos pavyzdžiai. Pavyzdžiui, ukrainiečių. 
Štai, “Sėjos“ š. m. 1-2 nr. K. Bal čius tokiais faktais at
skleidžia mums ukrainiečių ilgametes grumtynes su oku
pantu. kad tenka tik stebėtis šios laisvę mylinčios tautos 
heroizmu ir pajėgumu pakelti sovietinio teroro smūgius 
ir skaudžių aukų svorį. Ar tie faktai mums irgi nepaža
dina jokios lakesnės minties?

Minėto straipsnio autorius mums tiesiai pastebi — 
“jog yra gailimą tikėtis, kad ukrainiečių pasipriešinimo 
metodai sovietiniams okupantams netrukus, o gal už metų 
kitų, persimes Lietuvon ir į kitas Sovietų Sąjungos res- 
publikas, atsiras visų laisvės pastangų koordinacija“.

Žinoma. 3 milionų lietuvių tauta negalėtų pakelti to
kių sunkių ir gausių aukų. kaip 30 milionų Ukraina, bet ta 
bendrų pastangų koordinacija ne tik galima, bet. reikia 
manyti, jau ir yra. Ji gal net ir daug platesnė, siekianti 
Kaukazo ir kitas pavergtąsias tautas. Ir visada apmokama 
laisvės praradimo ir net gyvybės aukomis.

Bet kurgi išeivijos lietuvių ir kitų dėl laisvės kovo- engiamų muių įseivijuo vanaiuuse. uis nunuuemu | 
jančių emigracinių tautų veiklos koordinacija, kurios nie-numeris (Nr.4. 1975) dar nepasiekė skaitytojų įvairiuose kams išreikšti tokias nuomones, kur už višką turės sumo
kąs nevaržo dėl kurios jokie pavojai negesia ir kuri gy- kraštuose, pažiūrėkime, ką tas pat autorius tuo klausimu ; kėti rusai, o ne lenkai. Tai būtų buvęs teisingas priekaiš- 
vvbes auku nereikalauja? I rašo savo žurnalo naujaugiame numeryje (1975 m. bir- Į tas, jeigu sovietų imperiją galima būtų sugretinti su rusų

’ želis). Į imperija. Bet to nėra. Lenkijoj ir Čekoslovakijoj stovi ne
Mes jau esame kalbėję apie pabaltiečių palyginamai i į kariuomenė, bet sovietų armija. Tuo pat laiku, kai

silpną politinį bendradarbiavimą, kuris iš tikrųjų turėtų ' Mieroševskis neįrodinėja, kad Sov. Sąjungoje grius sovietizmas, sugrius ir sovietų imperija. Tie rusai,
būti kuo glaudžiausias ir kuo nuoširdžiausias. O šia pro- kada nore įvyks psgnndinės permainos. Jis tesako, kad kurie su pati iotiniu pasididžiavimu žiūri į sovietų imperi- Portugalijoje 
ga norėtųsi paklausti: kokie gi iki šiol yra užmegzti mūsų Per mūsų kartos išgyventą laiką įvyko pakankamai dide-, jos laimėjimus, yra iš tikrųjų prokomunistai ir prosovie- tįkrąi laimės, 
ryšiai sumilionine ukrainiečių emigracija? lės permainos britų, prancūzų, olandų, belgų ir portugalų ’ tai, neatsižvelgiant į tai, ką jie rašo ir sako.

; imperijose. Tad sunku būtų ką nors įtikinti, jog minėtoji

pasveikinimais ir sparnuotų žodžių palinkėjimais? Juk 
tai tik kepurės nukėlimas praeinant pro šalį!' Kas gi pa
daryta daugiau? Nieko? Tur būt, nieko, nes mūsų visuo
menė daugiau apie tai beveik nieko ir negirdėjo...

Be to, šiame pat numeryje spausdiname ir vertą di-
delio dėmesio J. Vilčinsko informaciją apie nuosaikiųjų j ^d sudemokratinta, netotalitarinė Rusija galėtų sėkmin- įvairiomis pažiūromis j Sov. Sąjungos nedalo- kankamai Pasimokė-

i«_i... _____ -• t oai nflsvnnpsint.i iikrainipeiir lanku ar lietuviu asniraei- * r . . * . . iir mums visiškai priimtinų lenkų blaivias pažiūras i Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės problemą. Ar kas nors 
iš mūsų atitinkamų organizacijų yra užmezgęs su jais 
gyvesnį; kontaktą, ar vieni apie kitus atsitiktinai tik iš 
laikraščių nuoplaišų patiriame?

Štai, lenkai ieško koordinuotos veiklos net su išei
vijoje atsidūrusiais rusų disidentais. O ką mes? Nieko?

O kur mūsų organizuoti politiniai kontaktai su žy
dais. gudais, kaukaziečių emigrantais, siekiančiais savo 
tautoms laisvės? Pagaliau — net ir raudonieji kiniečiai 
Baltijos tautomis susidomi...

Ar mums tikrai jau nebereikalingi jokie sąjunginin
kai. kilę iš anos pusės uždangos? O gal mes laukiame, kad 
jie mūsų ieškotų ir prašytųsi į kompaniją?

Vis dėlto norėtume iš atitinkamų organizacijų, net 
besistumdančių alkūnėmis dėl pirmenybės, bent šiokios 
tokios ataskaitos ir iš šios srities, ir šios “tarptautinės veik
los apžvalgos“, kaip dažnai girdimę aną laikraštinę ap
žvalgą.

Aiba — tiesiai prisipažinkime, kad ganome tik savo 
parapijos kieme vištas ir daugiau nieko nesugebame...

MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ “SKYLES“

Kongresas vis nefcugeba 
Kleisti tokius mokesčių įsta
tymus. kad mokesčių našta

Kongrese yra ir gerų gal
vų, kurios mokėtų surašyti
gerus įstatymus, bet tos “ge

bėto! visiems vienoda. Juose, rOsios galvos“ moka juos ir
yra daug visokių “akylių“, 
pro kurias lengviausiai pra- 
lenda tie, kurie turi daugiau

taip suredaguoti, kad dar
labiau prisipildytų storosios TT”’ n*™®"”™®* k*d raumi būtų grąžintas Vilnius 

das praranda net $58 bilio--t0 numatant £al >r ®au atitin- mai nepriklausomai Lietuvai. Kitais žodžiais tariant, mes Į I žurnalistės pastabą, kad
nūs pajamų. (karną naudą. pritariame ukrainiečių, lietuvių ir baltgudžių teisei į ne- .negalima ignoruoti per rin«

CO. COiTSR

priklausomybę. Mes negalime elgtis kitaip. Negalime gi bucinė varomoji jėga. Tik- 
j reikalauti nepriklausomybės Lenkijai, tuo pat metu pa- roji politinė galia yra karių 
neigiant tą teisę Ukrainai ar Lietuvai.“ , rankose, tai ką gali keisti

1 Įlinkimų rezultatai?.. Jeigu
___ &<e____ ,, Tie lenkai ir rusai (Vakaruose), kurie aigumentuo- ' žurnalistė galvoja, kad Stei-

pareiškė naujas išeivis. pasirašęs slapyvardžiu V. Jungė-: ja, jog Ukraina esanti Rusfjos vidaus reikalas, užmiršta, giamasis Seimas suvaidins

Dialogas „Kontinente”
Dėl dialogo su rusų disidentais labai vertingų minčių

nas. Straipsnyje “Kam mums reikalingas Kontinentas“ 
(“Metmenys“, Nr. 29, 1975) jis su nusivylimu sako, kad 
didžioji dalis diskusijų, kurios vyksta lietuvių išeivijos 
spaudoje, liečia tarpusavio santykius ir jose mažiausiai 
kalbama apie krašto problemas. Lgšiol atkil os tautos iš
eivijoje nerado reikalo palaikyti nuolatinius bei pasto
vius ryšius, nekūrė bendro fronto ir net nebuvo įsisąmo
ninusios nei viso savo reikalo bendrumo, nei būtinybės 
kartu kurti gaires mūsų tautų ateities egzistencijai bei 
taipusavio santykiams.

Mes, lietuviai, dažnai traktuojame savo kaimynines 
tautas — pirmoje eilėje rusus ir lenkus — kaip savo natū
ralius priešus, ignoruodami tą svarbią aplinkybę, kad 
šiandien mes visi —ir rusai, ir lenkai, hr lietuviai — esa
me nacionaliniai ir socialiniai engiami vienos ir tos pa
čios komunistinio totolitarizmo sistemos. Dabar tą faktą 
bando išaiškinti rusų disidentų redaguojamas žurnalas 
“Kontinentas“, kuris kviečia ir kitų tautų rašytojus bei 
publicistus jungtis į bendrą darbą.

Tuo tarpu kai V. Jungėnas svarsto lietuvių bendra
darbiavimo “Kontinente“ galimybes ir ragina pasiruošti 
tekiam bendradarbiavimui, — lenkų išeivių žurnalo “Kul
tūra“ redaktoriai jau pradėjo su rusais dialogą, kuriame 
liečiama ir Lietuva.

Kaip jau buvo minėta šiame laikraštyje, rusų disi
dentų žurnalas “Kontinentas“ išspausdino kultūros“

j nuolatinio bendradarbio Jul. Mieroševskio nuomonę apie Į mą šiuo klausimu negaili būti dalinio sprendimo. 
į galimą bendradarbiavimą tarp rusų disidentų ir sovietų Į
’ engiamų tautų išeivijos Vakaruose. Kol tas “Kontinento“ j Rusų emigracinė spauda sakanti, jog lengva yra len-

iš meilės Rusijai norėtų ją matyti ateityje tuose pat rūbe- ' antisovietizmas turi reikšti ne tik laisvę Lenkijai, bet ir tokioj _pat .pa dėt v, kokioje 
žiuose, kurie dabar riboja Sdv. Sąjungos plotą, užmiršta' pripažinimą apsisprendimo teisės ukrainiečiams ir lietu- buvo ?uslJa . t7 m- *p. J° 
tą faktą, jog dabartinius sovietų rubežius galima užlai- viams. “Dėl to nuo pat pradžios skelbėme, — sako J. Mie- menesl prie* emunis ų 
kyti tiktai teroro pagalba, kuris gali būti praktikuojamas' rošeivskis, — kad Vilnių reikia grąžinti nepriklausomai
tik totalitarinėje santvarkoje. Totalizmas ir imperializmas. Lietuvai, o Lvovą nepriklausomai Ukrainai“.
yra to paties medalio dvi pusės. Būtų nesąmonė prileisti, j

Turėdamas galvoje, kad rusų disidentų tarpe esama

gai pasipriešinti ukrainiečių, lenkų ar lietuvių aspiraci 
joms į nepriklausomybę. mumą, straipsnio autorius pabrėžia, kad antisovietizmas 

privalo apimti ir ir antiimperializmą, nes grobikiškas
“Rusų disidentai. — sako J. Mierošeirfds, — yra iąū- imperializmas yra vienas iš pagrindinių sovietų santvar- į Ką tlX g3VClHe 

kos ypatybių. Jeigu kas sako, kad siekia santvarkos pa-1
keitimo Sov. Sąjungoje, bet kartu nori, (ka dbūsimoji de- - Rudenys ir pavasariai, 

jmokratinė Rusija pasilaikytų esamus rubežius ir įtakų* I dalis, parašė Albinas Ba- 
sferas, tas esmėje pasisako už sovietų imperialistinius į ranauskas, 350 psl., kaina
siekimus, tik norėtų, kad tie siekimai būtų įgyvendinti ki- j—_??*^ 
tais metodais.

sų natūralūs sąjungininkai, — panašiai, kaip mūsų natū
ralūs sąjungininkai yra sovietų engiaraįi tąutos, kaip 
ukrainiečiai, lietuviai ar gudai“.

J. Mieroševskio nuomone, neužtenka, kad lenkų 
išeivijos rašytojai karts nuo karto susitiktų su “Kontinen
to“ grupės rusais. (Toks susitikimas įvyko prieš porą mė
nesių). Lygiai kaip lenkų išeivių taipe, taip ir tarp rusų 
išeivių esama žmonių, kurie nenori lenkų-rusų pasikalbė
jimų ir susiartinimo. Sunku yra tuo stebėtią. “Lenkų emig
racijos tarpe galėčiau rasti nemažą grupę tikrų antrko- 
munistų, su kuriais vienok nenorėčiau užmegzti kontak
to“, — sako straipsnio autorius.

Mes kalbame apie rusus, kurie yra ne tik antisovie- 
tai (kas yra kiek daugiau, negu antikomunistai), bet ku
rie tuo pat laiku yra pasiruošę sutikti su mumis dėl tam 
tikrų principų bei bendrų siekimų. Svarbus ir labai pagei
daujamas dalykas būtų prieiti prie lenkų-rusų deklaraci
jos pasirašymo, nors tas pareiškimas ir neįpareigotų visos 
lenkų ar visos rusų išeivijos.

KAS SKIRIA LENKUS NUO RUSŲ IŠEIVIJOS 

VAKARUOSE?

Sprendžiant iš rusų emigrantinės spaudos reakcijos į 
J. Mieraševskio straipsnį “Lenkų pažiūra į ULB (Ukrai- 
J. Mieroševskio straipsnį “Lenkų pažiūra į ULB (Ukrai- 
rusų lenkų politika ukrainiečių, baltgudžių ir lietuvių at
žvilgiu. , ,

“Met, lenkai, —
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kad šiandien nėra Rusijos vidaus reikalų, tėra tik sovietų I k°M nors P?enį’. /J1 s
vidaus problemos, šiandien Ukraina yra tiek pat sovietų parlamentu, leidztanctuĮsta- 

r - - » - x x tymus, tai ji juokingai klys-
a. Tokio parlamento Portu-

J. MieiPševskis norėtų, kad rusai Vakaruose supras- ga!y°į i:
tų. jog šiuo klausimu lenkai negali elgtis kitaip. Lenkai, 
būdami sovietų engiami, privalo būti solidarūs su kitomis 
tautomis, taip pat esančiomis sovietų vergijoje. Jis sako, 
kad išeivijoje esama lenkų, kurie skelbia, jog “privalome 
visiškai atsiriboti nuo ukrainiečių ir lietuvių tautinių aspi
racijų ir už tą kainą išsiderėti iŠ sovietų tam tikrų privi
legijų Liaudies Lenkijai“. Tai būtų politika ne tik baisi, 
bet ir antiproduktyvi. Lenkai, prisiėmę sovietų žandaro 
pareigas, automatiškai sustiprintų sovietų tautų kalėjimo 
struktūrą, pabloginant ne tik Ukrainos ar Lietuvos pa
dėtį. bet visų pirma Lenkijos.

Kiek senosios, tiek ir naujosios emigracijos rusai 
yra antisovietiški. Bet kaip jie supranta tą antisovietiz
mą? Susidaro įspūdis, kad kai kurie jų galvoja, kad san
tvarką demokratizuojant ir liberalizuojant, yra galima ir 
pageidaujama išsaugoti sovietų imperiją. Bet iš tikrųjų 
tai yra neįmanoma, nes sovietizmas reiškia totalitarinę 
policinę diktatūrą vidtfje ir agresyvų imperializmą išorėje.

Nėra ir negali būti liberališko sovietizmo taip pat, 
kaip negali būti demokratiško imperializmo. Kadangi 
praktikoje sovietizmas reiškia totalitarizmą viduje ir im
perializmą išorėje, tai kiekvienas rusų išeivis, kuris atme
ta sovietizmą, turi atmesti ir totalitarizmą ir hnperializ-

tei. kad įstatymai kuriami 
revoliucijos eigoje, ir todėl 
šiuo metu nėra jokios pras
mės kalbėti apie Įstatymų 
gerbimą. Revoliucija įstaty
mus ne geibia, bet ‘Juos lei
džia.

Jis italei taip pat paaiški
no. kaip jis suprantąs demo
kratija. Demokratei a — tai 
kapitalizmo, naikintoja. To
kia demokratija, kokia yra 
Vakarų kraštuose, Portuga
lijoje neįmanoma.

Kai italė .pastebėjo, kad 
Cunhal tokiu savo atvirumu 
gali pakenkti Italijos ir 
Prancūzijos komunistam-, 
tai jis išdavikiškai pradėjo 
“lieti ašaras“ dėl vargšų ita
lų ir prancūzų komunistų.

Cunhal atsakė ir į italės 
klausimą, kiek yra suimtų
jų. Jis tikro skaičiaus neži
nąs, bet tas skaičius esą - ne
mažas. Dar pastebėjo, kad 
kariai esą minkšti ir suim
tuosius greitai paleidžia.

Taigi Cunhal savo pareiš
kimais įtikino, kad yra ge
rai išstudijavęs I.ennią, ku
ris lygiai taip pat mokė nie
kinti lai vus rinkimus ir 
“buržuazinius įstatymus“;

Cunhal yra įsitikinęs, kad 
komunistai

______ Bet ir kitos
I partijos dar nėra netekusios 
vilties. Kas tikrai laimės, pa-

perversmą.
i Atrodo, kad no skaudžių 
1 pat virimu domoki at Va dar 
ir šian dien iš istori ios nepa-

Mūsų žvirblis, J. Narūnės 
eiliuota pasaka vaikams. 16 

Reikia tikėtis, kad “Kontinento“ žurnale pradėtas Pgk. kaina $1.20 
dialogas taip rusų disidentų ir sovietų engiamų tautų iš- • Raudonojo arklio vasara, 
eivių ilgainiui išsklaidys abejones dėl įvairių tautų sieki- romanas, parašė Edvardas 
mų ir tuo būdu įgalins taip jų darnų bendradarbiavimą
ir suteiks daugiau vilčių laisvės siekiančioms tautoms.

J. Vilčinskas

Portugalijoje nebus parlamento

Cinzas. 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

Paeuoda, Bronio Railos 
akimirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

Viena pasaulv, romanas, 
parašė Danutė Brazvtė-Bin- 
dokienė. 241 psl., kaina — 
$5.00.

Spinduliai ir Šešėliai. —
Arėjo Vitkausko eilėraščiai. 
64 nsiL. kaina $1.00.

Sukilimas Lietuvos suve* 
rėmimui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepapra’tas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl.. iliustruota.

“Aš jums pažadu, kad kimus gavusios beveik 405c
Portugalijoje nebus parla
mento!“ Taip aiškiai pasa
kė Portugadijos komunistų 
partijos vadas Aivaro Cun
hal su juo kalbėjusiai italų 
žurnalistei. Mes. sako Cun
hal, su kariais, kurie valdo 
kraštą, sudarėme penkerių 
metų sutartį. Tas ir yra Svar
biausias dalykas. Mums ka
riai reikalingi, todėl jie 
mums simpatingi. Socia
listai, nepastatę kortos ant 
kariškių, dar ir šiandien ne
supranta savo klaidos.

baisų partijos (socialistų),
Cunhal atsakė:

"Mes. komunistai, nepri
pažįstame demokratinio žai
dimo taisyklių. Jūs klystate, 
jei tuo remiatės. Ne ir dar 
kartą ne — rinkimai man 
nieko” nereiškia. Visiškai 
nieko. Jūs klystate, jei ma
note, kad 40% balsų gavusi 
socialistų partfja ir 26% 
liaudies demokratų sudaro 
daugumą. Jos daugumos ne- įn’šta, kaina $15.00. 
turi“. I Lietuvių Darbininku Drau

gija New Yorke, 104 psl.,
Eeą. svaibu ne rinkimai, didelio formato, daug iliust- 

ne balsų dauguma, bet revo- racijų, kaina $3.00.
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Okupuotoje Lietuvoje Rnsiia ir Europa t

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuvos "atstovai“
jos Ki-uglodurovų ir Derži- 

Liepos 17 d. susirinks bir-: jupkų laikų? 
želio 15 d. "išrinktieji“ Lie

Europos Saugumo konferencijoje Sovietų Sąjunga 
nori gauti kitų valstybių užtvirtinimą jai duoto Hitlerio 
grobio — Lietuvos, Latvijos. Estijos, Besarabijos — ir 
kartu patvirtinti jos pačios užgrobimus — Lenkijos, čeko- 

aizduotų carinės okupaci-' sluvakijos, Rumunijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rytų Vo- 
- - - kieti jos. Sovietai nori tvirtai atsistoti lytinėje Europoje.

kad galėtų užgrobti ir Vakarų Europą. Motorizuotas Ati- 
la stovi prie Europos svarbesnių kelių ir alkanu žvilgsniu 

! žiūri į tuitais pertekusius kraštus.

Specialus lietuvių projektas 
JAV 200 metų sukakčiai

Šaukia •• • «"•eunątuvos seimo — Aukščiausio
sios Tarybos nariai. Tenai . . ..
lietuvių tautai atstovaus to- . Li®P°s Į? d. saukiama
kie "lietuviai“: gen. pulk., birželio mėnesį įsnn to- ^973 §3^0, kad — "Taika sukuria gerovę, gerovė paža- 
Genadij Obaturcv, gen. Įeit.’ >lo% dina išdidumą, išdidumas sukelia pyktį, pyktis iššaukia

Bolibruch. vicead-, į ,• . karą. karas sukuria neturtą, neturtas išugdo žmoniškumą,
Nikolai šablikov.; ti?’s nurĮjdyta ir ,vėl žmoniškumas atneša taiką, taika sukuria gerovę“ ir t.t.

Chrenov, taj aįgy atsiim- Panašiai tvirtina ir Alec Lawrence Macfie. kad karai se-
. p ti. j ka paskui ekonominės gerovės ir biznio laikotarpius —

vY “KJ ^eV * J ciklus. Tai viena iš daugelio karų priežasčių, ir pagal šį
tnr Ugln 11 I>U 1 '! Toks yra visuos komuni-tų' dėsnį nišai jau pakankamai atkuto, kad galėtų pradėti

.valdomuose kraštuose par-’
į0|ęa: 1 a mentas.

Geoffrey Blainey knygoje "The Causes of War“.

Andrėj 
mirolas 
gen. Įeit. 
gen. maj.

Sergej 
Ivan Kosov. gen.•

naują karą.
s w
44Žinoma, ten yra ir 

"tikras lietuvis patriotas 
Valerij Charazov, kuris Į 
Lietuvą buvo Maskvos at
siųstas prižiūrėti Sniečkaus, 
o dabar prižiūri Griškevičių, 
kad šis vykdytų Maskvos i- 
sakymus. Be to. Charazovas 
atstovaus Alytaus apygar
dos dzūkams...

Aukščiausioje Lietuvos 
Taryboje dar bus ir tokių 
"lietuvių“: Georgfj Sičiov,'

KO SOVIETAI SIEKS 
HELSINKYJE?

Anksčiau ar vėliau, bet 
šiemet į Suomijos sostinę su
sirinks 35 valstybių vadai į 
Europos Saugumo konferen
ciją. Ko ten sieks Brežnevas, 
žurnalistas John Roche ši- 
itaip trumpai aiškina:

Aleksėj Kiriuščenka, Bori.-Į 
Kulikov, Genadij

ekspansijos
pripažinimo.

_. , i Pokarinės
t a-v T. 5 tarptautinio
Ivan Čermkov. Liubov L\ - į jaj Latvjjos, Lietuvos ir Es-
sova, Lidija Markcu a. Zoia j t-os -r didelės dalies Lenki-
Romanova. Junj Rusenka. joę paGr!Obimo> Taip pat įr
Pa»vel Vorošilov, Anfeja Ka- 
zanikova, Vasilij Kiseliov. 
Alekrandr Smimov, Grigo-

"Brežnevo doktrinos“ pri
pažinimo, pagal kurią So- 

~ vietų Sąjnga savinasi teisę
nj Mogdeycev. Gnsrorn Si-į-r ne| prievolę apsaugoti 
menenka, Tamara . pakova j •’.Ocialistines valstybes nuo 
ir kiti panašūs. j ^,^0 iš demokratinio

* ..i — • • . i Kelio •Aišku, ne vieno jų lietu-į 
viai būtų savo atstovais ne-l
siūlę ir nelinkę. Tai visi okti-i teisino iš Čekoslovakijos už- 
pacinės M a ik vos vahlžiosj puo]jmą, kai ten Dubčekas

Šalia Bostono miesto Bicentenniail minėjimo, kuria
me rugsėjo mėnesį dalyvaus ir lietuviai, vyksta ir plates
nio masto Massachusetts valstijos Bicentennial minėji
mas. Tai visos valstijos programai vadovauja Massachu
setts Bicentennial Commission. Ši oficiali valstijos įstaiga 
taip pat padeda finansuoti įvairius projektus, kurie turėtų 
"išliekančią vertę ir istorinę reikšmę“. Pažymėtina, kad 
ypatingas dėmesys kreipiamas į etninių grupių siūlomus 
projektus.

Bostono apylinkės lietuvių Bicentennial komitetas 
nutarė, kad valstijos Bicentennial minėjimui ypač tinka
mas ir reikšmingas projektas — tai komitetui pasiū
lytas 30 min. ilgio vaizdinis-žodinis montažas, kuris bend
rais bruožais nušviestų Massachusetts lietuvių istoriją.

Į sudalytą pakomitetą šiam projektui paruošti įeina 
projektą pasiūlę asmenys: Aldona Dabrilaitė, Perkūnas 
Krukonis, Romas Šležas ir Birutė Vaičjurgytė.

Ši Massachusetts lietuvių gyvenimo istorinė apžvalga 
būtų padalinta į keturis laikotarpius:

1. pirmosios ir plačios gausiausios lietuvių emigran
tų bangos įsikūrimas ir lietuvių kolonijų steigimas 1890- 
1914 m. laikotarpyje;

2. pirmųjų lietuvių vaikai ir jų atsiekimai lietuvių ir 
amerikiečių visuomenėse;

3. naujųjų ateivių atvykimas po II pasaulinio karo ir 
jų pritaipimas prie naujų gyvenimo sąlygų;

4. Šios paskutinės imigracijos bangos prieuglis ir jo 
santykiai su lietuvių ir amerikiečių visuomenėmis.

Vaizdinė šio montažo medžiaga susidės iš poros tūks-

dojimo tiek šeimoje, tiek 
mokykloje, tiek organizaci
jose. Juk ji yra giliai išmąs- 

s tyta, gražiai iliustruota 
bendruomeninio gyvenimo 
enciklopedijėlė!“

Knygos kaina $6. Ji gau
nama ir Keleivio administ
racijoje.

Milovan Djilas savo knygoje "Conversations whit 
Stalin“, psl. 114-115. išspausdino tokį Stalino pareiškimą:

"Karas turi greit pasibaigti. Per penkioliką ar dvide
šimtį metų mes turime atsigauti ir tuomet vėl galėsime 
kariauti.“ . • •

Ta nuomonė svarbi todėl, kad šiuo metu Sovietų Są
jungos kariškių taipe vėl atgijo Stalino genijaus kultas.
Jeigu karas iš Azijos dar nepersimetė iki šiol Europon, 
tai tik todėl, kad prie Sovietijos sienos stovi Raudonojo 
Kinija. (

į tančių skaidrių, kurios bus rodomos keliuose ekranuose. •
Emil Ludwig tvirtina, kad valdbvai gali prieiti susi- Suteikti žiūrovui bendram laikotarpio (pajutimui bus nau-1 

tarimą net pačiu paskutinių momentu ekonominiais klau- dojamos autentiškos nuotraukos iš Massachusetts lietuvių 
simais, bet moraliniai ir filosofiniai klausimai visąda bu- gyvenimo.
vo nulemiami karuose (Žiūr. "Three Portraits^ ffkler, Specifinė informacija, liečianti Massachusetts lie-. 
Mussolini. Stalin.“). Bet tuo tvirtinimu reikėtų kiek sua- tuvių veiklą ir kt., bus perduota žodžiu, asmeninio paša* 
bejoti. ( kojimo forma. Pasakotojais nebus tikri asmenys, bet šiaųi

tikslui sukurti personažai, kurių asmeniniai rūpesčiai ir 
Gyventojų prieauglis, jų gyvenamame plote tirštumas atsiekimai bendrai nušvies tam tikro laikotarpio lietuvių 

taip {jai yra rinitą-kan) pridžastiš. ftlĮp 18704940 Irt., gyvenimo .sąlygas ir supažindins žiūrovą su to meto Bos* 
Prancūąfjoje, priaugo | mįL gyventoji}.'o Vokietijoje -r* tono, VVorcesterip ir kitų kolonijų veikla. Atskiri "prane- 

(27 tniliętai, ir Hitiemi praMejo ^ūkauti, reikalaudamas sėjo“ komentarai papildys dubdamis žinias* 
j gyvenamosios er&vės. 1824 m. JAV tebuvo tik 11 mil. Siūlomas projektas įdomus ir turiniu, ir fotma. Ame-

Ta doktrina sovietai pa-’ gyventojų, o dabar yra daugiau nei 200 mil. Sovietų S-ga rikiecių publikai 'jis būtų lengvai "įkandamas“ ir tuo pž-
dabar turi apie 251 mil. gyventojų, kurių apie 40 mil. gy- čiu supažindintų ją su lietuvių išeivijos gyvenimu, bend-

. . ....... -<■ — ------------------ vena Azijoje — Sibire. Ten pat vegetuoja 800 mil. kinie- tais lietuviškais reikalais. Montažas būtų rodomas įvai-
įsakymuipnevar.a ’^akvti h-, valstyLės vairą buvo pasu- čių tauta, o jų žemės plotas tėra tik trečdalis Sovietijos. riose valstijos Bicentennial programose, mokyklose irt.t.
-„t. u „ ne7;in.°’ . kęs demokratinio socializmo! p0 penkerių metų Kinija turės jau apie vieną bilioną gy- šiuo metu, kai Amerikos politika Lietuvos inkorporavimo
Jie o oaisu. nes ini so\ie** • ■* _ «_•_! • •_ i_»i__ i*? ___ ___  ____vijikai1------ * ventojų. O tas biologinio laikrodžio tiksėjimas yra pavo- nepripažinimo klausimu neaiški, ypač svarbu garsinti Lie-
neturi 'jokios reikšmė/ O jeigu JAV pareikštų atomin« >r tik klausimas, kada tuvą amerikiečių tarpe, nes Amerikos viešajai opinijai net,
partija jrašė i kandidatu?, kad jų pareiga yra apsaugo- lvyks neišvengiamas karas. ir Sovietų Sąjungos viešpačiai yra jautrūs.
tas jau ir "išrinktas“. 1 ti Portugaliją nuo Ikomunis- v. . ,fi(1 „it ' Siara Pr°jektui paruošti pakomiteto nariai — tei jau-1

i tu diktatūros ir pasiustu ten . Misoje Europoje dalbai gyvena apie 460 mil. gyvento- uogjog kartOs veikėjai, ypatingai kvalifikuoti tokiam dar- j 
Visi šitie kiseliovai yra ir Į sg| 0 tankus. — kokį baisų beveik pusę sudaro rusai, nors ploto atžvilgiu atlikti: Aldona Dabrilaitė ruošia sociologijos magist-Į

mūsų bimbininkų dvasiniai į triukšmą Maskva sukeltų!} Europos Rusija teužima vos penktadalį Europos. Čia vaiz- perkūnas Krukonis. Romas Šležas ir Birutė Vaičjurgy- 
atstovai. 1 J------ i._i_ -------—

tūliuose rinkimno«e• V.

Apdovanoti Lietuvos 

kolonistai

Reiškia, "Fordą doktrina“ i ^as visai priešingas kaip Azijoje. 1750 m. Europoje buvo — Lithuanian Media Colective nariai, veda amerikie-.
! neįmanoma, ir pasauly ga-i mil. žmonių, 1800 m. 180 mil., 1850 m. 266 mil., • premijuotą Garso Bangų radijo programą ir yra pro-j 
i lio ja tik "Brežnevo doktri-; bet tas gyventojų prieauglis buvo skirtingas atskirose fPSionalai filmo sritvie. Jie nasirvže pašvęsti savo laika: 

valstybėse. Rusijoje jis buvo didžiausias.

Lotynų Amerikoje 1900 m. buvo 60 mil. gyvento’jų, 
o 1973 m. jau 290 mil. Mūsų kaimyninė Meksika per kele
tą paskutinių dešimtmečių gyventojų skaičių padvigubino. 

Kain amerikiečiu snaudai Tuo tarpu XV amžiuje visame pasaulyje buvo tik apie 300 
tina žvilgtelti kad ir į Llę-: praneša> sovietai nutarė nuo'įžmonių. Dabar kas valandą gimsta 8.O00 žmonių ir
tuvoje medaliais, ordinais l pjnięll. siunčiamų iš užsie- dėl geresnių gyvenimo sąlygų bei medicinos pažangos jų
ar garbes rastais apdovano- ■ jų ,pilieaamSi*imti 30,; • daug mažiau miriįta. 
ų rusų sąiasą. i *pecialaus mokesčio. Jis jauj • f « 9 • 9 v • «• •

Tiems, kurie ginčija, kad į SOVIETAI 30% PADIDINS
Lietuva nėra nisinama, kad, LUPIKAVIMĄ 

lietuviaijoje patys neįuuiai sava-j 
rankiškai“ tvarkosi, patar-j

fesionalai filmo srityje. Jie pasiryžę pašvęsti savo laiką: 
ir jėgas šiam ypatingam projektui sukurti.

Mes iš saivo pusės irgi turime prisidėti prie šio darbo. 
Massachusetts Bicentennial Commission suteikia tik pu
sę projektui reikalingų lėšų; kita dalis lėšų turi būti jau 
surinkta ar bent užtikrinta pasiūlymo įteikimo metu. Prieš 
keletą dienų buvo pranešta, kad šio termino pasiūlymai 
turi būti įteikti iki rugpiūčio 15 d. Iki to laiko reikia su
linkti mažiausiai $2,500, — »pusę projektui reikalingų 
lėšų. Kitos etninės grupės yra iš valstijos gavusios nuo

••i h. i /i’d” r • I 1870-1957 metų laikotarpyje, taigi per 80 metų, JAV j $2.000 iki $20,000 panašiems montažams sukurti. Mes,
E. Šusterov, N. Smimov J1 3 al gyventojų skaičius padidėjo keturis kartus, bet gamyba lietuviai, irgi galime su pasididžiavimu minėti mūsų išei-
eisimrumo ministerio na- tus nuo Kalinėm siunčiamų’. , . nra<yvvan. lv<ria(teisingumo ministerio pa...........................

vaduotojas t. F. Tichonov I sl.u?‘'.ni«’r aP18 30'' nu0 
(ministrų tarvbo? vvr. rele- Perlaidu neva uz
rentas), F. Kurgalin, P. Se-jbank° tarpininkavimą, 
lezniov, N. Prochorov, X.
Chrustalev, A. Kočeiov. V.I Tokiu nauju plėšikavimu, 

matyt, norima visiškai pri-

išaugo 21 kartą ir pragyvenimo lygis padvigūbėjo kas 35 
įi metai. To negalima pasakyti apie Rusiją. 1777 m. tik 3'; 

rusų gyveno miestuose, 1801 m. — tik 8' ė. o tuo pačiu 
metu Vokietijoje gyveno miestuose 25% ir Anglijoje 35';.
Neproduktingas baudžiavos ūkis, bolševikų paverstas į 
tokį pat neproduktingą kolchozų ūkį. toliau tebelaiko di-

vijos atsiekimus, bet be finansinės lietuvių paramos šios 
ypatingos reikšmės projektas negalės būti įgyvendintas.

Speciali projekto sąskaita bus atidaryta South Boston 
Savings Bank. Tuo tarpu aukas prašome siųsti Aldonai 
Dabrilaitei, 189 Grampian Way, Dorchester. Mass. 02125.

Paškov73 R^ Diačenka* V I spausti visokius iš darbo iš-! nesnę gyventojų dalį pririštą prie žemės ūkio. Tuo tarpu 
niaAčonVo ’ r Pu, Jo F |disidentus ir kitus JAV 1910 m. žemės ūkyje buvo 35% gyventojų, o 1957

GERA NAUJIENA

(ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA RENDRO- 
Vt NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
EXPRESS ( ORP.

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

UŽSAKIKITE TUOJ!

TIKTAI PER

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

I LIETUVĄ!

SPECIALUS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

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

Ui juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tav 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių S 
200, $300 ar net daugiau 
vertOs.
Rublių eertifikatai gali 
būti Ukeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur-
gUe
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
' ^PRISTATYMAS

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

imama $2.70
Jokią primokėjimų! 

Prarykite musą nauju
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Fleor

Nevr York, N.Y. 10010 
TeL 982-1330

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI

žemiausios kainos 
Pilna garantija

Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE U SIU 
NAUJŲ M3DELUŲ

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
kxport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina........... $3,835.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ........... $3,526.75

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

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina .,.. $4,293.75

Naujai pagerintais^
ZAPOROŽETS ZAZ 968

Kaina........... $2,751.00

\ įsos kainos JAV dol.
Prašykit, mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVŽT1 DRABUŽIAI
Lankytojams ii SSSR 
Prašykit misų specialių 
biuletenių!
Mes turim šito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytoją.

ūkyje buvo 35% gyventojų 
m. — vos 13%, ir dėl geros žemės ūkio mechanizacijos 
bei pažangaus ūkininkavimo jie ne tik pilnai aprūpina 
miestus, bet dar gali eksportuoti maistą užsienin. Vakarų 
Europoje panašus vaizdas kaip Amerikoje.

Daug reikšmės kariškam pasiruošimui turi pramonės

Gladčenka, F. Gurova. F.
Jupatov, P. Kladov. A. Ko-idus

Kriiv °ęejĮn, A. Ku-j peTįsjjoss atėmimu, kad jų nė

PčioJka. I Samarcev D Sa-, 
muchov, Z. Targan. N. Leo-; 1 *
nova, I. Michailovski. M. O-j Be tokio 30r; mokesčio
kolovič. T. Stepanova. I.! svietu piliečiai galėsią gau- PaJėP»na., maisto ir žaliavų šaltiniai, susi>iekima>, tau- 
Zjmbin S Ignariev S Pa<-| ti iš užsienio tik ten mirusių tos budas- karako apmokymo lygis, tautos moralinis pas!- 
tuchov, A. Ševčenka. X. Ra- giminių palikimus ar savo ’ ^ošimas, valstybės vyrų būdo tvirtumas ir protingumas 
dautdinov, A. žuravskaja. Pinunis už parduotą užsieny i penktos kolonos stiprumas .
S. Karabač, M. Melnikova.Iturt^ tie- kurie repatriavo į! Rusijos ekspansija Europoje pasireiškia karišku, e-t ryba. recenziją. Kadangi ta 
V. Čistiakov. I. Timofejev, Sovietų Sąjungą. Bet mesiekonominiu, kultūriniu ir ideologiniu imperializmu. !recenzija savaitraščiui yra 
D.* Vlasov... žinome, kad ir tokio turto i * i j i ■ žymiai per ilga, tad spausdi-

iau apie 50'7 pasisavina, ’ ***
Tą sąrašą galėtume tęsti į čionykščiai sovietų įgalinti, ?????? % ? ???????????< - - r r o-.ua’j,-

dar labai ilgai. Bet ir šių pa-! advokatai ir atitinkamos va-;' a-i- nn -v i cio. Keiku linkėti šiai knz-
vardžių lapas ar neprimena J dmamojo "tarpininkai mn/ , KNVGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAL- Knyga gausiai įhustruo- gai visų uuosudaus sutiki- 
Vinco Kudirkos satyrose pa- Į Įstaigos Maskvoje | G AS, VERTINGIAUSIA DOVANA, kraštovaizdžių, gyvenvic- mo dėmėsiu ir uolaus nau-

režimui neištikimus pilie- 
nubaustus darbo ar

VADOVĖLIS (MOKYKLAI AR VADOVAS VISIEMS?

Žinomas pedagogas, ke-»čių ir pastatų nuotraukomis, 
lių vadovėlių ir kitokių raš-! daugelio įžymiųjų tautos 
tų autorius Vaclovas Čižiū- j veikėjų portretais ir grupi- 
nas atsiuntė ilgą Stasio, nėmis nuotraukomis. Jų at- 
Barzdūko knygos "Lietuvis! ranka turinio ir technikos 
savo tautoje, valstybėje, į atžvilgiu, be menkos iėim- 
bendruomenėje“, kurią iš-1 ties, atsidėjus atlikta. Tuo 
leido JAV LB Švietimo Ta-l pačiu knyga laimi daug pa

trauklumo.

__ _ ______ Autoriaus įdėta šiam dar-'
' name jos tik galutinę isva-’ bui daug širdies ir darbo,' 
dą. | leidėjų — stropaus rūpes-
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REMKIM KENTO UN1V. 

STIPENDIJŲ FONDĄ
APIE BALTŲ STUDIJŲ 

KONFERENCIJĄ
CLEVELAND. OHIO

»W Teises patarimai
Jau keleri metai Kent Paskutiniame numery ra-, oau Keien metai aein ^uliiimuic ,,uih«j «.j Qevelan<Jo pensininkų

. State Umversity, Kent, O- seme apie birželio 12-16 die-, klubas to darb
hio. luri nuolatinius lietuviųnomisStockhotaieįvykusią nasi senas* lietu-
kalbos kursus. Per paskuti-j Treciąją Baltų Studijų kort

inius 10 metų KSU bibliote- ferenciją. Daibar apie ją lie
ka surinko nemažą lietuviš-1 J ----- ---------
ką rinkinį (Lithuanian Col 
lection), kuris kasmet vis 
didinamas. Šiuo metu šis 
rinkinys jau turi daugiau 
kaip 7.000 vienetų: žodynų, 
knygų, laikraščių ir žurnalų 
rinkinių. įvairios archyvinės 
medžiagos bei mikrofilmų. 
Pasinaudojant šiais šalti
niais, jau yra parašyta vie
na daktaro disertacija irke-: 
Ii magistro daubai.

Neseniai KSU Fundacija 
Įsteigė Lietuvių Stipendijų 
Fondą, Lithuanian Fellow- 
?hip Fund. Jam norima su
rinkti apie 50.000 dolerių, 
šio kapitalo procentai įga
lintų KSU kasmet skirti tin
kamą stipendiją lietuvi jkorn 
studijom. Pirmoji stipendija 
galima būtų skirti,
. urinkta aipie 20,000 dole
rių. Kadangi kol kas laikai 
ekonominiu atžvilgiu nėra

viskas tradicijas. Viena iš
, j ...................... tokių yra Joninės, kurios

pos 1 d plačiai paraše rusų,Uetuvoje buvo Švenčiamos 
dienra ty Novoje Russkor)e|su tamJtfltrOT,i8 apeigomis.
Slovo prof. Albert Parri iš
JuAX' -?aitė P*-' Clevelando pensininkai,
skaitą Leninas, teioras ir ka(j jr mažesne apimtimi,

Į stengiasi šią tradiciją išlai
kyti, surengdami Joninių

latviai“.

Advokatė dr. M. fivcikauskienė sutiko ataA» 
kyti | Keleivio skaitytoją klausimus 
reikalais. Tie Mausianti turi bttti 
inforamciuio pobūdžio. Klauatanm ir at»

Laiiite re*kia pafamėti, kad 
skaitytoja*.

siųsti

Konferencijoje dalyvavo 
74 atstovai iš 15 valstybių, gegužines. Šiais metais to-
. . j - t .... kia gegužinė įvyko birželio » taipe du .s Izraelio ir vie- 22 ant
nas - dr. Iciro Rato iš Ja- Erje ežero į

gužinę susirinko gražus bū-
Klausimas

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey at !».
Boston Five Building
1895 Centre Street ‘

W. Rotbury, Maaa. 02132

ponijos, ir jie visi trys skai
tė paskaitas.

Didelę sensaciją sukėlė 
japono paskaita apie M. K. 
Čiurlionį.

Žadėję atvažiuoti du pa
skaitininkai iš Vengrijos, du 
i? Lenkijos ir vienas iš Rytų 
Vokietijos. Jie atsiuntė ir 
savo paskaitų tekstus, bet

rys žmonių. Tanp svečių bu
vo matyti ir keletas vietos 
intelektualų, kurie savo ap
silankymu ne tik parėmė 
pensininkus, bet sustiprino 
ir gegužinės reikšmę.

Gražus oras, skaniai klu
bo moterų pagamintas mais
tas ir gera muzika kėlė sve

į-į-~b„s paskutinę dieną pranešė, «« "uotoik* G^nei ii"-
kad negalį apvažiuoti. Ma
tyti, "vylesnysis brolis“ pa' 
sakė: Niet!..

labai palankūs, aukos į .šį . institutas,
fondą plaukia laba. pamažu. k„nf «nejj,

Specialus šio fondo komi- komunistams yra krislas— Maiki. ar esi matęs ka-i lio regėjime aprašyta. Tenai
da skraidančią t ori alką? Įsakoma: "Ir aš regėjau, ir

{štai atėjo didis \iesulas jš1 a» pi^so vtsus direktorius dr Bruno— Ar kai virėja paleidžia’ šiaurės su didžiu debesiu,. KaSš pa“0
ją kam nors ( gaivą. ;ugniesįuka. ka<1

— Ne. Maiki, skairančią 
danguje, aukščiau už diri-

lietuvius akyje. Instituto steigėjas ir

žablius?

gerai išauklėti ir visai nea- 
merikonišlkai prižiūrimi. Jie 

Ar Tamsta malonėtum at- visuomet mandagūs ir atsar- 
sakyti į klausimą, kuris lie- gūs. Smūgis, žinoma, tėvam 
čia ne mus, o mūsų kaimy- buvo neapsakomas. Mes ir- 
nus? Jie nėra lietuviai, bet gi labai pergyvenome tą ne-

sėjus. klubo pirmininkas A. 
Mikoliūnas ir jo pavaduoto
jas ir kultūrininkas J. Žilio
nis. pirma savo kalba apta
rę Joninių tradiciją, pasvei
kino yhus Jonus ir birželio 
mėnesio varduvininkus, o

yra labai geri žmonės ir ge
ri kaimynai.

Neseniai juos ištiko baisi 
nelaimė: sunkvežimis vieto
je užmušė jų keturių metu
kų mergaitę. Tai įvyko visai 
netoli mūsų ir jų gyvenamos 
vietos. Mergaitė važiavo ant 
šaligatvio triračiu. Niekas 
nematė pačios nelaimės. Tik 
po nelaimės triratis buvo at
sidūręs ant vidurio gatvės, 
o mergaitė buvo rasta po 
sunkvežimio ratu.

laimę, nes turime tokio pat 
mžiaus sūnelį.

Po keleto mėnesių iša 
some paklausti savo kaimy
nus. ar tas sunkvežimio šo
feris buvo patrauktas atsa
komybėn ir ar jie gaus iš jo 
draudimo kompanijos kom
pensacijos už dukrelės mir
tį. Mes labai nustebome tuo, 
ką jie mums pasakė. Sakė. 
kad teismas tą šoferį pilnai 
išteisino, kad jis negalėjęs 
tos nelaimės išvengti. Todėl,klubo narės O. Jarašiūnienėi XT . , . . A •/ —, ° .. ah-A. šenbergienė visiems! Nors mu ų kaimynai turi(esą valgu ar bus galima ką 

* . aštuonetą vaiKų, bet visi yra Įgauti iš jo draudimo kom-
I panijos. Nelaimė, esą, tokiu 
•atveju yra laikoma "akci-

sukaktuvininkams prisegė 
sovietinės) P° gėlelę. Po to varduvinin

kams sugiedota Ilgiausiųdūryje tos ugnies bun™viX "uo Au- .vv'lnTuje^etTsu-' ">*« ir valio!
šiaušia šviesybė ugnyje. Ir; P«~»* m*.: . kt ’

viduryje jos rodėsi nei ketu- j;ilhuani FelUarahip Fund misrias kovoti su M vadina- Pasibaigus šiai daliai, bu
ri gyvi daiktai, ir tarp jų ma instituto "paslėpta anti- vo loterija, ir keletas asme-

Kemt State Umveraito Foun- sovietine propaganda moks
lo forma“.

ŠVENTĖ DAR TOLI, 
BET RUOŠA VYKSTA

1 dentu, dėl kurio niekas nėra 
atsakingas“.

Jie turi savo advokatą, 
bet mano, kad jam nepasi
seks gauti kompensacijos iš 
vairuotojo draudimo kom- 

i panijos.
Kaimynai -

gyvi uaiKtai, ir tarp jų 
vienas buvo regėti nei kok- 

!sai žmųgaus veidu. Ir kož- 
. nas turėjo keturis sparnus... 
i Ir jie turėjo žmogaus rankas

Penktoji Lietuvių Tauti- 
’nių Šokių šventė rengiama 
119<6 m. rugsėjo 5 d. Chica-

temų ir paliko gražių įspū-’ išsamiai pain-
t r- o « r j fOiTOavo tos šventes komi-J

I teto pirm. Bronius Juodelis j
.... AB. ! JAV tarybos suvažiavimą, į-

gint, štai, — ratas, bestovjs čekius rašyti: Lithuanian didelę dalį skyrė pabėgėlių 'vykusį birželio 21-22 dieno-
. ant žemės prie tų keturių* Fellovvship Fund). iš Pabaltijo reikšmei švedi-; EAST NORTHPORT, N.Y. mj5 clevelande.

— Kai tu. tėve, užgeri sa- gyvųjų daiktų, ir žiūrint bu- . jos politikoje pabrėžti. Kol: . ! šventės komitetą sudaro:
Ir ratai Lietuvių Stipendijų Fondo nebuvę pabėgėlių iš Pabalti-į Pirmoji gegužine pirm. Bronius Juodelis, vice- 

stvn, ne- Komitetas: jo, Švedijos valdžia neturė- . _... ?pirm. Sofija Džiugienė, pro-Juos painformavo. Man te
są gyvas vejas buvo tuose. _ jusi aiškios pažiūros į emig-' Amerikos Lietuvių Pilie- gramos direktorė Galina’^o daug kartų pasakyti kli-

! ratuose..“ ' Garbės pirm. gan. kon. Juze rantus. Tik pabėgėliai iš cių Klubo Suffolk apsknties ggjęj. Aldona Rau- i entams. ka<l paties fakto,
! Man apie to-į Daužvardionė, pirm. dt. An- Pabaltijo kraštų išmokę šve-1 pavasario gegužinė įvyko chienė ižd. Genė Rimkienė, ka<* įvyko nelaimė, toli gra-

kius dalykus nepasakok! Aš’ —Maiki, juk tai labai pa- KKnias, moapims. dr. dus išmintingai spręsti įvai- bhžeKo d. Kings Park, L. teisinig patarėjas Povilas' zu neužtenka bylai pradėti,
kalbu moksliškai. įdabrri Į aroplana kuriame >ilb^ioma,sid. dr. rius su imigracija susijusius Į Pasitaikė gražus oras, A. žumbakis konsultantas Al-iReikia įrodyti, kad "kalti-

sėdi draiveris. Dabar aš vie- John F. Cadaow,.pael. Jonas klau imus. i Antanaičio sodyba buvo Mndpstns imnoramna' ninkas“ elgėsi "neatsargiai“
riju. kad ir šiandien apie Valkūnas, dr. Kęstutis Kefe- b
mus sukioj’asi padabnos ma- j lys, dr. Antanas Musteikis,
šinos su tikrais angelais iš dr. Algis Norvilas, kun. Ka- ja tuoj po karo, nors ir ne leisti laiką so senais pažp-. cjūnėlienė.1 dekoratorius ’ gesia pasėkoje nukentėję#

jdail. Juigis Daugvila ir ad- asmuo buvo sužeistas ajba 
adv. > ministracinis asistentas An- i Užmuštas. ,

— Tėve, tokie dalykai tik 
skraido nei-vuotų žmonių a- 
kyse.

— Ne, Malki, sako, puo-dai tikrai skraido padangė-> •”? spa'uab. Man tuos 
net baido nekaltus ®,VU0SIUs <U*tus taip re-mis n 

žmones

— Kai tu. teve, užgeri sa- ....
vo gyvatinės, tai tau gal ir, vo _ tu n - 
balti velniai apie ausis skrai-! paskėlė pne jų aoks 
d0 • są gyvas vejas buv<

— Tėve, šiandien padan
gėmis skraido tūkstančiai į- 
vairaus dydžio lėktuvų, ve
žiodami žmones, o po erdvę! dangaus atsiu 
skrieja ir nemažai visokių j velniai po debesis laki 
žemės satelitų tyrinėjimo mi dairosi į žemę savo 
reikalais. Tai šiandieninės žįstamų. 
techniko* išradimai.

— Kas to nežino. Maiki! 
Bet mano frentas Zacirka 
man virozijo, kad po mūsų 
orą lakioja kažin kokie ra
guoti gaivalai, atplasnoję iš 
kitų žemių.

dation,
Kent State Univeraity, 

Kent, Ohio 44242
Į konferencijos atidarymą 

atvykęs premjeras Olav Pal
me savo sveikinimo kalbos 

čekius rašyti: Lithuanian didelę dalį skyrė pabėgėlių

nų laimėjo vertingų fantų.

Gegužinė užsitęsė ligi su
mų 

džių.

Atsakymas

Tamstų kaimynų advoka
tas. matyti, visai teisingai

bylai pradėti, 
i. kad ”kalti<

.uuuc.-ia^ nrogramos ’elgėsi neatsargiai 
.gražiai paruošta. Susidūrė vamia Stankienė : akcidento "aukos“ atžvilgiu,

(Prisimintina, kad švedi- gera proga susitikti ir pra- proeramos ,iraneSėja Tuh-fa kad tokio "neatsargaus“ ei-
Zl?“ z-v.- ii 1 rroaizv no aZlrn io nirlrartt&MM

. gis Modestas,

ikrais angelais iš dr. Algis Norvilas, kun. Ka- ja tuoj po karo. nors h* ne leisti laiką so senais Pažh^ Cjjūnėljenė 
tsiustais. O gal ir zimieras Pufeyičius, dr. Ju- Palmei vadovaujant/ išdavė i tarnais lietuviais.: ; Tllw;_

J. sovietams Visą būrį ten atfei-
dūrusių pabaltiečių karių,

. į kurių thk retas išliko gyvas 
DAR GYVAS VERGAS |p0 Sibiro ir kitų bausmių).

indą- 
pa-

,! liūs Slavėnas,' dr. Jack 
. i Stukaa. Naujo pirmininko 

Valdo Duobos energinga (tanas Rauchas. 
veikla klube jau jaučiama.) Sudalyta atskiriems dar-
Gegužinės ruošoje daug dir-

. ~ O ?al ,r Bartow, Fla., dar gyvena1 Pasirodo, Palmės senelis bo ir jo žmona,
ieško, norėdami ' -nimb } ye Smith.Į metus yra buvęs Rygos
procentus uz išgertą gy vati-1 U1/s ® . lg42 me J politechnikos instituto pro- 
nę” 1

bams atlikti 11 -komisiją.
Tamstoms atrodo, kad 

faktas, kad mergaitė buvo

— Tai tu kalbi apie tuos 
vadinamus neišaiškintus 
reiškinius, apie kuriuos»daž- 
nai praneša sensacijas mėgs
tanti spauda. Tie tariamai 
daugelio matyti dkraiduottai į 
angliškai vadinamiUFO ar
ba "flavng coucers“, kas lie
tuviškai reiškia skridančios 
lėkštės. Vieni galvoja, kad 
tos "lėkštės“ yra atskridę iš 
kitų planetų kokie nors iš
mintingi gyviai, kurie nori 
ištyrinėti mūsų žemę ir jos 
gyventojus, o kiti jas laiko 
tik nesveikos žmonių vaiz
duotės padariniais.

— Maiki. prašai) iš maneš 
nesršidinti! O jeigu nežinai, 
ar tokių skraidančiu toriel- 
kų tikrai yra, tai taip ir sa
kyk ! Gut bai!

tais Liberijoje (Afrikoje) irJesorius. o Palmės motina 
buvo vergų pirklių atvežtas'— buvusi Pabalti io vokietė

— Jagum yra svietkų, 
tuos puodus arba -toridkas 
mačiu-ių. tai znočijas, kad

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po 825 aukojo J. ir V. Ba- 
jerčiai.iš So. Bo«ton. Mass. 
ir Sandaros T-ji apskritis.

J. Ka-meniskas. Ormando 
Beach, Fla., — $20.

A. Visocki. So. Boston, 
Mass., — $13.

J. Stankevičius. Chieago. 
III., — $10.

J. Peseckas, Toronto, On- 
tario, — $8.

Po $6: E. Kazačenka, iš

JAV.

Pagal Socialinio draudi
ko įstaigos duomenis, jeigu 
ie tikri, tai esąs seniausias 

;os klientas — net 133 metų 
mžiaus...

□n, Pa.. J. Kershow. Spof- 
ord. N.H., J. Raulinaitis,. 
’leveland, Ohio. Ą. Ker- 
hanrfke. Bhrockton, Mass., 
\. Plevokas, Dorchester, 
Jass., V. Petkevičius. Wa- 
erbury. Conn., A. Shukis, 
Hawthome, N.J., J. Špake- 
vičius. Westwood, Mass., A. 
Baika, So. Boston. Mass., A. 
Zenkus, Worcester. Mass., 
J. Eguonis, Rawley, Mass.,

Sekanti gegužinė įvyks! 
rudenį. Data bus paskelbta* 
spaudoje.

Adv. V. Duoba kreipia 
dėmesį h* į kultūrinę klubo 
veiklą.

. M. K. Čiurlionio ir vysk.
Junnts akautavimaa, pa-,^ Valančiaus minėjimas

buvusi Pabaltijo vokietė 
bajorė.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

rašė B. Juodelis, 238 psl., 
kaina $4.00. Išleido L.S. 
Brolija ir L.S. Seserija, gau
nama LSB tiekimo skyriuje.-

Baltaa mėnulio
Aleksandro Radžiaus eilė
raščiai. 72 psl., kaina $3.00. 
Išleido Mykolas Moiktnas. 
Užsisakyti galima adresu: 
Draugas, 4545 W. 63rd St, 
Chieago, III.

Nesconset. N.Y., A. Kond-
rat, Elizabeth, N.J., O. Ogo-i F. Rimelis, Calchvell, N.J 

tai visai viemas dalykas. Į novsky. Roxbur>\ Mass. A. Grabauskas, W«kin«on- 
Man Zacirka sakė, kad ir Po $5: J. Valiukonis. So.iy1’11®- B- šilas- Eliza‘
šventame rašte yra apie tai 
išdrukavota.

— Taip. tėve, kažkas pa
našaus yra ir pranašo Ezaki-

Krasin.i.beth, N J.
I

Dievui ir tautai, leidinys
Mykolo Krupavičiaus pa-j 
minklo pastatymo proga. 60 
psl-, išleido Paminklui staty
ti komitetas.

Boston, Mass., B.
šliami Beach, Fla. ■ »». . . , . —■—.»»»

Po $3: V. Dor- »»k»t°Jams ”uo" nkte. turi boti ir
chester, Mass., A. Masalsky, !J,,,f’ziaus,a8 aciu.
Bayone, N J., M. Biga, Eas- Keleivio Administracija

Kiekvienas gera*

Pas programos direktorę! ^m^ta ir rasta po sunkve- 
JG. Gobienę užsiregistravo j į^mio ratu, aiškiai įrodo, 

44 jaunimo. 29 jaunių ir 30; šoferis yra atsakingas 
mokyklinių vaikų tautinių ju^. teisima
šokių vienetai iš JAV. Kana-, vaizdas yra visai kitoks. 
dos, Brazilijos ir Venecue-I šoferis, matytu buvo pri
jos j pažintas nekaltu“ knnunM-

rengiamas rugsėjo 14 d. 2 
vai. po pietų vokiečių Steu- 
ben Hali salėje, 6 Bright- 
side Avė.. E. Northport. L.I.. 
N.Y.

Minėjimams vadovaus iš 
New Yorko atvykęs dailinin
kas ir rašytinas Paulius Jur
kus.

Klubas džiaugiasi, turė
damas jauną pirmininką 
adv. V. Duobą ir jauną sek
retorę Jaftienę. Jų jaunatviš
kos nuotaikos jau dabar jau-

VARLĖS SUSTABDĖ 
EISMĄ

Vieną rytą V. Vokietijos 
greitkelį iš Miuncheno į 
Garmisch-Partenkirchen už- 
užplūdo varlės. Jų pilna bu
vo net 10 kilometrų juosta, 
ir tiek daug, kad automobi
liai, užvažiavę ant slidžių 
varlių, tajM) nebesukontro- 
lhiojami —. įvyko nelaimių.

Atskubusi policija kurį 
laiką tą kelio ruožą uždarė.

Zoologai aiškina, kad to
kia varliu gausybė ir "varlių 
tautos kilnojimasis“ atsira
do dėl praeitos šiltos žiemos.

linėje byloje. Toks nutari
mas nėra lemiantis civilinėj 
byloj, t. y. ieškant nuosto
lių iš jo. Tačiau toks išteisi
nimas. žinoma, rodo. kad 
aplinkybės buvo tokios, kad 
ir civilinėj byloj bus suriku 
tam šoferiui "prikergti“ at
sakomybę. Labai garla. kad 
nebuvo liudininkų, kurie 
matė pačią nelaimę. Tokiu 
atve ju Šoferis yra vienintelis 
liudininkas, ir, žinoma, jo 
akcidento versija yra jam 
načiam, o ne kitiems, palan
ki. •

A. Masionis

Argi sunku būtų 
vieną naują Kreivio

Dažnai tokios skaudžios 
nelaimės akivaizdoje drau
dimo kompanija, nors jos 
pozicija ir yra gera, neatri- 

STEPONO KAIRIO ATSI-1 “k® "tartis“ džl šiokios to- 
MINIMŲ PIRMASIS Ta[ki<» kompensacijos mSub- 
MAS "LIETUVA BUDO** I Ujusiai šeimai. Manau, kad 
JAU IŠPARDUOTAS, BET ir Tamstų kaimynų

meratoHų? O juk Hskria.' ANTROJO TOMO—"TAU, toi pasiseks ši tų gauti. De-
* i —i.._____________ LIETUVA** DAR TRA NE- J > «»"« bus nedidelį ir joa.

ims aaujas premumratorou ning, kiekis, tur būt, užteks vien ribddout
Kaina S2JNL 'padengti.(•tiprinh laikrnit|.
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Lurunauskaitė, Edita, istekė- dešimtąsias visų gyventojų
jusios pavardė nežinoma, į JAV į neturime dėl to suabejoti, 
atvykusi prieš I pasaulinį karą,'.• Visi žinome, kad nusakai- jas tokią galimybę pasiūlo gyvenusi Chicagoje. ’ ■ Leninas

5 KASMAUSKO SŪNAITIS timai JAV-se auga kaip gry-1 prokurorui, ir šis gali sutik-PARENGIMŲ
KALENDORIUS! BAIGĖ UNIVERSITETĄ Į £

Liepos 19 d. Romuvos I Ilgai Bostone gyvenusio ir-nes atrodo, kad jie i mai įtikinantis. Bet ir tuo at-; 
parke Brocktone Martyno 'čia daug veikusio Jono Kas-! ^au rūpina j nusikaltę-'veju reikalingas teisėjo su-; 
Jankau šaulių kuopos Joni-* mausko sūnaitis Donaldas Jia1;; tl^imas’ ^un' duodama? la
nių laužas ir vėliavos šventi- A. Kasas šį pavasarį Flori- tos jll

Baranauskas, Pranas, į JAV’

nimas. • dos universitete gavo admi-
•pilietinės teisės”, ne

su nuo jų rankos nukentė'
bai retai.

llubnienė. Josephine. 
Čekanauskas. Jonas. 
Derančius. Albinas, Kazio sū- 

1 nūs. kilęs iš Graužiniu kaimo.

• • * nistraeijos bakalauratą. Jop1151*18,
Rugpiūčio 10 d. Romuvos; tėvai Jonas ir Jeanę Kasai Neseniaj N Yorke ,an.,

parke Minkų radijo geguži- gyvena Ft. Laud erdaJe. Fl. 
nė. I Pernai filosofijos daktaro

* ’ * J laipsnį Harvardo universi-
Rucsėjo 14 d. LB apygar- tete gavo kitas Jono Kas-

dos rengiama Lietuvių die/mausko vaikaitis Gregg 
na Maironio parke, VVorees-; Carr, jo dukters Alenos ir
tery. žento Fred Carr sūnus. Da-Jtiniuosius~10 metu sunkiom

' • • bardr. Gregg Carr profeso-i nusikaltimų skaičius jpadi-
ItUgsė, jo 20 d. So. Bostono į liauja Kalifornijos universi- dėjo 124';, o Anglijoje tik

Lietuvių Piliečių d-jos salė-jtete Santa Cruz. Jo tėvai 5<y ;, o per paskutiniuosius 
je LB apylinkė Tautos šven- gyvena Floridoj. Pa* juo 2 metus tie nusikaltimai net 
tėję paminės vysk. M. Va- 1*‘
lančiu ir dail. M. K. Čiurlio
nį.

NAšLII KEI NUOBODU 

GYVENTI

Našliukei Mich įgano valstijoj 
vienai nuobodu gyventi, tai ieš-

Gražiškiu valse.. Vilkaviškio ap.. ko rimto ir ramaus pensininko 
j JAV išvyko 1911 m., gyvenęs įnamiu.

______ Kan us City. Mo. ! Rašyti Keleivio adresu, pažv-
, - . t, .. , ... . .čiau nubausti, nusikaltimu’ Juodytė. Liucija, Juozo dūk-! mint ant voko "Našliuke!“,
kės. Britanijos auksciausio- k ia b j ; tė, gimusi M,.kiliu kaime. Alu„-
teismo teisėjas, kuris pain- J

Spalio 4 d. So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos III a 
salėje l ituanistinės mokyk
los banketą*.

Spalio 12 d. So 
Lie* u riu Piliečių d-jos III a 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo koncer
tas.

I apkričio 9 d. Brocktone 
lietuvių šv. Kazimiero para- 
pijo- mišraus choro koncer-! 
tas, kuris Įvyks North Junioi 
High School. Oak Street,’ 
Brocktone, Mass.

Jeigu ir JAV peržiūrėtų 
Į kriminalinį teismo procesą 
1 ir jei nusikaltėliai būtų grei-

formavo apie britų teismų] 
veiklą.

Pasak jį, JAV per pa Iku-

zėtų.

PLEPA, BET NEVEIKIA

Arabams keleriopai pa

prieš kelel iu? metus atsikė-j mažėja. Pernai Britanijoje 
lė gyventi ir Jonas Kas-į nužudyta 130 žmonių, o čia. 
mauskas. j JAV-se. — net 18,000!

Trečiasis Jono Kasmaus-j
ko vaikaitis, Juzės Kasmaus-, Į klausimą, kodėl taip yra 
kaitės ir Rogers Keene sū-f’ta? teisėjas atsakė: mes ge
nus James, 1973 m. gavo fi-J rai peržiūrėjome visą krimi- 
lo?ofi.jos daktaro laipsni Pu-» nulinio teismo procesą, jį su- 
erto Rico universitete ir da-’ prastinome ir pagreitinome. 

Bostone bar ten profesoriauja. Jo tė-.
vai gyvena Tulsa. Oklaho-' Dabar Anglijoje ir sunku

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.

TERORO M VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio 

knytą

tus vaisė.. Utenos apskr.. į JAV 
atvykusi 1925 m.

Naginionis. Tadas, buvęs stu-] 
dentas.

Nevienė. Marija.
kėlus naftos kainą, energi-j Rastauskas. Valerijus. 1937]
jos problema pasidarė vienai m. dirbu Kiauklių apylinkėje i .. . .. ...
pačių svarbiausių, bet kong-l kulturtechmku. Atvykęs į JAV. . , draus! ioie
1-esas tos problemos iki Šiol, Simatonis. Juozas. Juozo sū 19 ? draugijoje,
neišsprendė, nes yra per . mis. kilęs iš Vainiūnu kaimo.* į ■ .
daug komitetų, kurie taria-. Nusėtos vaisė.. Kėdainių raj.. iš- 
si Į tą reikalą turį teisę ki ti! vykęs į JAV apie 1911 m., gv-
savo nosj. I

Atstovų rūmuose tokių i 
komitetų yra 14 ir dar 28 pa-:

< venęs Chicagoje.
Klonskienė, Elena.
Iieškomi ariia ‘apie juos žinan-

komitėčlai. Senate komitrtii i,i,'ii f’*""1 P™"*"': 
vra 16 ir 30 pakomitečių, i Konsulate General of Lithuania 

II West 82nd. Street 
New York. N.Y. 10024

Be to. dar yra 3 bendri ko 
mitetai ir 7 pakomitečiai. 
Tai galima įsivaizduoti, kiek 

mos valstijoje, kur turi gra- nusikaltėlis atsistoja prieš laiko sugaiš'ama. kol visij 
žų motelį. ‘ teismą ne vėliau kaip per 14

savaičių.
lOOOOOOOOOOOOOOOOC

JEIGU DAR NETURITE, 
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 
ATSIMINIMUOSE

Ir Anglijoje teisėjas gal 
išleisti nu-iSkaltėlį į laisvę i 
ki teismo už užstatą, jei nu
sikaltėlis nėra pavojingas 
visuomenei. Kadangi teis
mas greitas ir iki teismo iš
sėdėtas laika? įskaitomas ; 
teismo skirtą bausmę, pa 
leidimas į laisvę iki teismt 
retai praktikuodamas.

Kitokia tvarka ten ir pri 
siekusiems posėdininkams 
išrinkti. JAV tas veiksmai

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvęs gražiausias pamink
las mūsų talentingajam kū
rėjui!

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 

| apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La- dažnai labai ilgai tęsiasi, c 
bai tinka ir dovanoms. Ją Anglijoje atliekamas laba? 
galima gauti ir Keleivio 
ministram joje.

Tai vienintelė lietuviika tuo naudojasi. Jei kuris at- 
knyga, kurioje beveik 100 metamas, teisėjas tuoj ski- 
asmenų ražo apie vieną as- na kitą, ir jį atmesti jau ne- 
menį — didįjį poetą, dra- priimta.

I maturgą, teatralą ir moksli-
nmką Balį Sruogą. Taigi Britanijoje nusikal

tėlis tuoj uždaromas už gro
tų ir greitai teisiama?. Ten 

"SAULES ŠERMENYS“ nuteistasis gali apeliuoti per 
28 dienas, bet iki apeliaci- 

i Tai visai neseniai išleistas jos teismo sprendimo jis iš
ir humoristinės poezijos rin- kalėjimo nepaleidžiamas. 
Antano Gustaičio satyrinės
kinys, įdomiai ir gausiai JAV, jei policija ar tar-

I iliustruotas dailininko Vik- dytojas prasilenkė su krimi- 
' toro Vizgirdos. Didelio for- nalinio proceso nuostatais, 
j mato, drobiniai viršeliai, la-įbyla panaikinama. Kitaip y- 
į bai tinka Kalėdų davanoms.! ra Anglijoje. Ten prisieku- 
! Kaina $7.00. i šieji posėdininkai sprendžia

• pasirėmę kaltinamojo akte 
duomenimis ir nekreipia dė-

rie komitetai ir pakomitečiai į 
šsikalba. I LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
TAU, LIETUVA, Stepo- 

480 ^1., kai-

IEŠKO GYVENIMO DRAUGĖS

Ieškau gyvenimo draugės 45- 
55 metų amžiaus.

Esu 58 metu. 6 pėdų. 195 sva-

Laiškus rašyti Keleivio adre
su. pridėjus savo nuot raukų, pa
žymint ant voko ”DP“.

(28)

»»GARSO BANGŲ

PROGRAMA

ši radijo programa trans 

liuojama penktadieniais ii 

i stoties WBUR 90.9 FM 

banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 

vakaro.

M

Kongresmanas Rhodes y-j 
a pasiūlęs energijos klau
simui sudaryti vieną komi-1 
tetą arba bendrą su senatu, 
bet kol kas ir dėl to nesu-k no Kauio, 
tariama. $2.00.

Toks neveiklumas meta/ GĄ^A JUNGO, Kip
šelį kongreso vardui ir la- atsimiiumai, 492
bai kenkia krašto ūkiui. psl” kama $o-00-

TRYS IR VIENA, Janinos’ 
Narūnės atsiminimai apie I 
rašytojus Gabrielę l’etkevi-’ 
čiūtę, Balį Sruogą, Jurgį] 
Savickį ir Juozą švaistą ,171

MEDICINA PAKENKĖ 
ŪKIUI

Medicinos mokslo da. i-

1

niai ir žmonių susirūpinimas I’'s" kaina J3.00.
Mo ad. gi'eital?'šalys "ir rėn“ga"li at- ^eikata gerokai keičia MES VALDYSIM PA-1 

mes-i 7 asmenis, bet re»a= amenk.eeių valgius ir tuo ŠAULĮ, paras* L. Dovyd*-;
atsiliepia ir } maisto produk- nas, I tomas 268 psl., II to-; 
ei ją. mas 248 psl. Kiekvieno tomo

Šiuo metu labiausiai visu- ^a’na 
gąsdina cholesterolis, kuris WE WILL CONQUER 
esąs vienas iš svarbiųjų šir- THE WORLD by Liudas 
dies ligų priežasčių. () ka- Dovydėnas. 217 psl., kaina 
dangi daugiausia choleste- $5.00. j
rolio jra kiaulinio trynyje/ ATSIMINIMAI IR MIN- 
tai seniau labai pamėgtas fyS, dr. Kazio Griniau. ; 
klausinis su spirgintas laši- u toina8 336 psL kaina « 
niukais jau vis dažniau su- DIENOJANT, Kipro Bm- ■ 
baime atstumiamas nuo bur-i (inio> 45/ pslo kaina....$2.001 
nos. To pasėkoje pradėjo j PENKTIEJI METAI, Kip-] 
juntamai mažėti kiaušinių j ro Bielinio, 592 puslapiai,!

kaina ...................... $2.00 į
PASKUTINIS POSĖDIS 

Juozo Audėno atsiminimai

Geri žodynai
lietuvių-anglą kalbų žo-

Joje smulkiai »P^ į

bolševikinio teroro sistema i 21.^ žodžių 511 psl., kai 
tos vergų stovyklos, kuriose i na $8.00. 
kentėjo ir žuvo mūsų į Anglų-iietuvių kalbų žo- 
broliai, seserys, giminės ir dynaa, V. Brravykas. nauja 
draugai. Knygos kaina —I laida, apie 31,000 žodžių. 
75 ce.ntaL 590 psl., kaina $8.00.

Į mesio į policijos ar tandyto- 
j jo prasilenkimus su įstaty

mu. Sakysim, policija be 
teismo leidimo padarė kra
tą, ir jos duomenimis pasi
rėmus. iškelta byla. Arb? 
policija ‘jėga privertė nusi
kaltėlį nurodyti, kur jis nu
metė revolveri, ir jis ten bu
vo ra?tas. Policija pasielgė 
ne pagal įstatymą, bet dėl te 
bvla nepanaikinama, ir nu
sikaltėlis pelno užtarnauta 
bausmę. JAV-se tokiais at
vejais nusikaltėlis išeina 

i sausas.

Galima ir ten su teismu

suvartojimas, o vištų ūkiam ’ 
pelnas.

Sakoma, kad 1945 metai? 
kiekvieni? amerikietis per 
metus suvalgydavo viduti
niškai 400 kiaušinių, o da
bar praryja vos 287. Be to, 
žmonė?s ėmė vengti ir viso
kių ”keikų“ ir ledų, kuriuo
se taip pat yra kiaušinių try
nio.

Krintant kiaušinių suvar
tojimui, kai kurie mokslinin
kai ėmė įrodinėti, kad tasai 
cholesterolis jau nesąs toks, 
kenksmingas, kaip išrekla
muota. bet žmonės, kartą 
Įbaidyti, jau nenori naujom 
“teisybėm“ tikėti.

Kiaušinių ūkis dar bando 
atsigriebti, gamindamas vi
sokius kiaulinių baltymo

derėtis - nusikaltėliui sifl- Į"’“8- be.tti.e J™
loma prisipažinti prie ma- 
žiausio nusikaltimo, ir tik už

227 psl., kaina...........$4.00
KA LAUMĖS L£MC

(apie Salomėją Nėr*)* P«t 
onėlėt OrintaMės, 234 psl. 
Kaina $3.00. ’ 
ATSIMINIMAI, parašė .Tuo ’ 

zas Liūdžius, 246 pusią {
niai. kaina...........$8.00
SIAURUOJU TAKELIU 

K. B. Kriaučiūno, 178 psl. 
kaina •••••••••••• • e ^2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petrei* 1 
lės Liūdžiuvienett 88 psl. 
cains • • •••••••• e • • • •••••••• • • $1

Atsitiktinio kareivio ufra- 
lai, J. Januškio atsiminimai, 
127 pblM kaina $2.00.

Melagingas Mikasės kli
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 

miltelius su sojos pupų prie- 69 psl.. kaina $1.60.
lieivio dalia, Juozo Kapa.

jį jis nubaudžiamas. JAV-se 
tai labai plačiai praktikuo
jama. Anglijoje tai daroma 
kiek kitaip.

Ten nei teisėjas, nei kai'

činsko 1950-1973 m. atsimi- 
šin), ir valgytojai taip pat nimai, 295 psl., gausiai! 
nėra linkę tikėti, kad tenai' iliustruota, kieti viršeliai, 
tikrai nėra cholesterolio, (kaina $7.00.

Dėl to mažėja ir dėslii/jųt Steponas Kolupaila, para., 
vištų skaičius. 1944 m. jų šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
šiame kračte buvo 396 mik, zas Danys, 464 psl., daug 
o 1974 m. — tik 286 mil. ir iliustracijų, kieti viršeliai,1'

tintojas to nepasiūlo. Gynė- šiemet esą tik 270.2 mil. . kaina $12.00. r

Lietuvlų Radijo 
rTograma Naujoj Anglijoj 
A Atottea WLYN, 136U ki- 
tociklų ir iš stoties FM, 
i0l.7 mc.. veikia sekmadie- 
ai&s noo 1 iki J :30 vai. die- 
i*. Perduodama: Vėliausių 
jaaaulinh) žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
toe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Jaltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvu, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
lao AN 8-0489. Ten gauna- 
im (r Keielvie. , i

Dažau ir Taisau
ftamus ii lauko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

vuaą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medtfagą.
JONAS STAR1NSKAS 

229 Suvis Hill Ava.

TsL CO 9-M54

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rUią

I
Kreiptis sena adr«

BKON1S KONTRIM 
l»M Broadvray 

Se. Boston, Mam. 02127 
TeL AN S-1741

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota gfcauylojus apie iMutavllnlua Ir Hetaviškuoslua 
fvykiua, deda aa u k ir įdomią nuotrauka ir atvirai pasinako 
apie viaoK mūsą visuomeninio.’ bei kultArlnim klansimn. 
jame ravite įdomią skaitytoją laišką akyrią, kariame laakm* 
me abipusią pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visieau 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIEniVA“ yra dinamttka. mūsą IA 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbią bei idėją. vL 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą IJetova.

Metinė prenumerata JAV-m S8.M 

A d r e a a s :
7722 George Street. taKalIe-Montreal. SM. Ooebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja Uetuvlą visomiMoal ir išmokė
jo daugiaa ka*p SEPTYNIS MILIONUS dolarlą

Ir Mgsje gaMpą, kuri yra 
pigi, bss,SUSIV1ENU11CA& neteikė pateo, o teikia 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pust 
kapitalą, tad jo apdraudė tftra k 
Netuvte Ba gali gauti Įvairią klastą 
updraudaa nuo $100X10 iki $10.00000

SLA—jaunimui duoda garą Taupomą)
deumsat lasaraais, kad jaunuolis gantą pinigus 
aukštojo mokate studijoms Ir gyvenimo pradžiai

BLA—duoda VAIKAMS ir jauuuoltems labai pigią 1ERM 
apdmudą: ui $1,000.09 apdraudos tik 88.00 
Bo metamo.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA

klabą Ir draugiją otriom. Ui $1.000.00 
Ms apdraodoo mokeotte $£XM> | metus

BLA—kuopos yra daugumoje Uetuvlą koloniją. Kretpkftfc 
j kuopą veikėjus. Ir jte ptaBou paaiškins apie

Nser York, N.T. 10001
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Vietines žinios
Ruoškimės gražuolės 

‘ rinkiniams

L. Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Buvo graži vestuvių puota J Indijoje už karvės užmu
šimų baudžiama 20 metų 
kalėti, o Irane — net mirties

f

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
Dorchestery je 5 kambarių au

visais patogumais.Liepos 5 d. Giedrė Vakau-' 
zaitė susituokė su Romu 
Račkausku iš Los Angeles. 
Graži puota buvo jaunosios 
sesers Valės ir jos vyro Al
gio Kriščiūnų namuėhe 
Westwoode. Vestuvėse bu
vo svečių net iš Europos.

Giedrė Vakauzaitė yra 
buvu d Kelei vio įstaigos ge
ra bendradarbė. Linkime 
jai ir jos i-rinktajam ilgo ir

bausme. Mat,pagal jų tiky-Į Skambinti tek 288*4468 arba 
bų, karvė yra šventas šutvė- 282-2827.

Rugpiūčio 10 d. Romuvos 
: j parke Montelloj - Brocktone 

bus tradicinis ”Miss Lithua
nia of N.E.“ rinkimas. Jį or
ganizuoja seniausias lietu-' d-jos namuose, 
visikų programų radijas N J Visi nariai kviečiami da 

| fizikas, vertinamas moksli- Anglijoje savo 41 metų su-i lyvauti.
I ninku tarpe ne tik .JAV, betpkakties gegužinėje. j
ir toli už jų ribų. nes jis ra- i

Šių metų gražuolė bus ap-| Grįž
dovanota grožio ženklu, j

GEOFIZIKAI PAGERBĖ DR. V.M. VASYLIONĄ

Į so mokslo žurnaluose ir 
skaito paskaitas įvairiuose 
kitų 'kraštų mokslininkų su
važiavimuose.

Bostono, New Yorko ir ki
tų Atlanto pakraščio vieto-

Todėl Ameriko< Geofizi- 
’gų Sąjungą savo suvažiavi- 
į me Washingtone nutarė už 
Į įnašą į geofizikos mokslą 
prof. dr. V. M. Vasvliūną 
apdovanoti ”The Macel- 
wane Award of the Ameri
can Geophysical Union“.

Dr. V. M. Vasyliūnas yra 
gimęs 1939 m., studijavęs

gražia statula, raudonų ro
žių puokšte ir gražiu ranki
niu laikrodėliu, kurį pado
vanojo Ketvirčio brangeny
bių krautuvė.

Lietūkiu Darbininkų d-jos 
narių susirinkimas įvyks š. 
m. liepos 13 d. 1 vai. po pie
tų So. Bostono Lietuvių Pil.

V. Aluza, 

o ii Romos

šeštadienį iš Romos grį-
1975

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana U
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

žo didelė lietu ių ekskursi-i aimm^° gyvenimo, 
ja, kuri buvo surengta ry
šium §u Šventaisiais metais.
Iš Bostono ir apylinkės joje 
buvo Januškevičiai, Lūšiai,

Ne Rusija man rūpi. į jų
bų

Kviečiame netekėjusias1 Monarčiai. S.
lietuvaites nuo 16 metų am-J J etroniene. D.
žiaus dalyvauti varžybose, o > Mickienė, Aun. S. gulė
tai]) pat visas lietuvaites iš į-l nas’ Mackevičius ir S. Ri- 
vairių miestų atstovauti sa
vo miestams.

• bokienė.

man, mieli ponai, nusiapiau- 

ti. Tai tik etapas pereiti j 

pasaulinę revoliucijų.

Leninas

Rytdienos įrengimą*

Savybės: 
J*i«h1«iL t •««:- urnas 

EkvUVIItij.1 Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Registruokitės tuoj, pri- j 
siųsdamos savo vardą, pa-j 
valdę, adresą ir amžir Va-I

Pilnas įirn^imas. į-kuilant aly
vos bui lur j. pulcią. oru lillią. 
Irinosiai.;,kontioly n dalbą su» 
jungti tU'V su vamzdžiai'™ 

lt) uivtii gaianlija.

vių lietuviai pažįsta dr. Vy-iMIT ir Harvardo universi- 
tenį M. Vasyliūną kaip pia-!tete. MIT įsigijo daktaro
nistiį, nes Jis dažnai akom- i laipsn. ir dabar ten pat pro-' ]cntį„ai Mickienei. 502 E.: 
ponuoja dainininkam, savo fesonauja. 'Broadvvay. So. Boston, Ma.'
tėvui smuikininkui ir pats- !02127; arba telefonuokite:'

1268-0489. Iatlieka dalį programos pia
ninu ar vargonais. ■* - . - .Paragink savo pazfstamus, 

Bet dr. V. M. Vasyliūnas’ Usirašvti F<- *e*vi. Jc kain* 
yra ir žymus mokslininkas— '

Valentina ir Steponas 

Minkai

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

per liepos ir rugpiūčio mė

nesius bus uždaryta

Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena qtqo CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alt va šildtmn mh< Milžtai

470 A4mw Street, Oaiary, Mas*.
Alyvos būt nerio upt.tinuv inu> 21 vai. |xr dicn-t

Skambinti — Boeton: 4361204, So. Shore: 773*4040

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

yra yieninteJė oficiali Įstai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- j

taria | Lietuvų ir kitas Rusi- 
į* valdomas sritis- Cia kai*

lietuviškai, pataraao- 
greitai ir sųžinmgai. 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Cia galima gauti {vairiau
sių importuotų ir .vietinės 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikfiene

Senas parvirsta ir negir-

Vlood Sųuare 
Hardware Co.

V. 1. ALOkNA 
«ŽS EAST BM0AnWAT 
anvrv scstom. mass. 
TELEFONAS AM 8-414S

Benjamin Mcere Dažai 
Pūpteroa Sienoms

BtiJtiat Lasgaina 
Vilkte reikmenys camam*

Kaikmany* plnmberiama 
Vteofete ca’ažiaa daiktai

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

ĮP 8 DI N IS 
OPTOMETRJSTAS

Valandos:
nūn 9 esi ryto iki 5 ral. vak 

Prečiodieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ į g
vedžioji. žmogaus — be ydos.

PLOKŠTELE

Peter Maksvytis 
&

49 Church Strset 
& Mlltea,

Atiteku 
to ir projaktaHtno darbo* tt 
ko Ir ridoje, gyvenanti nanto ir TMoja, gyvenanti narna iri 
Mrnio pastatu, pasai rafaa-1 
lavinu,. lenkite viaadoa U B va* |

t 998-6975
landų ▼•ki 

Tetef

oooooMn*aoooMoaoopMoooooMoioM»
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETKISTI.
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
: SOUTH BOSTON, MASS. 

oaaaoooenaoaaooooaooooooooMoooooo

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Nevton Centre, Maas. 02159

Tet 332-2648

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės Įdainuotų dainų ir ari
jų plokštei*. Kaina 98.00.

Paštu

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

v********************

rugpiūčio 20 
rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 
gruodžio 19jjf.fffrrr“

J LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

********************************w**v**4#e*e*##eawawwavavvavaaanan»

Knyga yra geriausias žmogaus draugas!

# Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

fhrduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų ro 

eoptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jai nik vaistų — eikit į Retorišką valetlaą.
8av. Emanuel L. Roeengard, B. S* Beg. Pharm.

384 W. Broaduray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tetef eaao AN 8-9919

19 vaL ryte IU 9 vaL v- Hokyrm šventadienine Ir eekm.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

480 West Broadvray. South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

mveat

29O'š~71^‘”dV ntam •Ayearttrmtkpacft
COrtifiCėtfi>,$1000

M & T OIL CO., Ine. | į 208=?^AYUR

641 E Broaduray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambink ito

268-4662

681^6^ AYEAR

$5001

5.45™
• nt r tora vwquv>dovvb m išauki u»iw ncw nviayi 
cartificstm SRoav pmnsturs withdr>w*lt on uvinB* 
csrtificsts hindi providsd rate of inteett on amount 
witMrawn ia rsduesd trf tht pBabookrat«(5’A%ayssr) 
andSOdayibuarettfeforfeitod. -----

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-8080

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais gaHms susi
kalbėti ir lietuviikai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,000

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)

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12•

393 West Broadvvay, P.O.B. 116

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

Visų skyrių vedėja AMoea Adomoals t

• s >a-*/a 7/hT/jrlZe

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tlsniai iš Worcmtaris 
čiam jvsiries siuntiaius j Lieta, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinio gamyi
ovoį motete ir
nių. Turimo vietojo įvairių via. 
Uaės gamybos ir importaotų 
prekių iš kitų kraštų vteai io- 
memte kainomis. Bo te, oiuaėte 
mo maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybas prokoo. čia 
sumokėsite piaiguo, o giminės 
ten viste jo galės pasirinkti nž-

Taipogi
tam tikras įstaigas ateikviesti 
gimines ils pas osvo | svečius 
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