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ATOMINE GEROVE. VEDANTI \ Sovietai taikstosi 

prie Jimmy Carter

I Buvo priimta rezoliucija Nr. 406, į kurią yra įjungtas 

ir šen. Curtis rezoliucijos Nr. 319 tekstas, liečiąs Pabaltijo 

valstybių inkorporavimo į Sov. S-gą nepripažinimą.

I ATOMINĘ PRAŽŪTI
Praeitis rodo, kad JAV 

prezidentiniai kandidatai 
?•' anksto stengiari įsigyti ir 
Sovietų S-gos palankią nuo- 

! monę, kuri jiems gal ir pa- 
•deda rinkimuose, nes tada

Atomo suskaldymas buvo kiu atįveju žmonija įžengtų jų naudai pakreipia ir kiek 
laikomas dideliu mokslo lai- į visišką chaosą ir baimę. į kumunistinės nuotaikos vi- 
mė’jimu. kuris turėjo atver- uavps nabrėžia kad ato- suomenės dali. Ši karta pa- 
ti žmonijai vartus į neižse- min&>y enePlsijos pįitirao su. sklido žinia, kad ovietų at- 
miamą energijos saltuų, o laikyti jau nebegalima Te- stcvai norėie pasikalbėti ir 
tuo pačių ir j nepaprastą liekį įk ją su besiveržiančiu į priekį
matei įainę gėrei. ę. Svajo-skontro4iuoti tarptautiniu su-į demokratu part.os orezi- 
tojai skelbe, kad ateities sitarimu jr nevaržoma tarp- dentiniu kandidatu Jimmy 
žmogui jau beveik neberei- inspekcija. Bet var- Carter.
kesią dubti ir beliksią tiktai ir ui jau pasiekiama. 
valgyti, gerti ir link mintis. 1 r

.. ....................... . ., . į Taigi, šio mokslininko iš-
Deja. pirmieji suskaldyti• va<jos iabai pesimistiškos, 

atomai nukrito pačiam zmo- Į
gui ant galvos Hirosimoje,I ■' ■ --
o ekonominei pažangai pa-į
kinkyta atominė jėga jau /i/tlim/i nmifi 1<<as n^ra 18a^otas 811 ovie-
ėmė kelti taip pat didžiulių gailinu ffuUM j Įajs mane kalbėti. Be to,

v . jeigu Sovietų Sąjunga nori
UZ 1 doleri i kuriam kandidatui patalkin-

5 ti, tai geriausia, kad ji visai
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rupescių.

Štai, Washingtone esan
čio Wo«'ktwafceh instituto 
mokslininkas Dennis Hayes, 
nagrinėdamas dabartinį a-

Tuo klausimu užkalbin
tas, Jimmy Carter pareiškė:

„Šiuo reikalu aš liepiau 
pranešti, kad nesu pasiren
gęs su niekuo kalbėtis, kcl 
nepasibaigs rinkimai. Ir nie-

Dar Stalinui gyvam esant, j nesikištų į mūsų rinkimų 
ffimtin&ie Gori buvo i-jo gimtinėje Gori buvo į- 

steigtas Stalino muziejus.
procesą

teminės energijos gaminimo Chruščiovui jį nuvainikavu?, 
vystymąsi ir atominių reak-, muziejus 1964 m. buvo už
tariu plitimą ir gausėjimą darytas. Chruščiovui nuvir- 
pasauly, prieina visai ne- tus, muziejus vėd buvo ati- 
džiuginančių išvadų. darytas 1966 m.

Savo paskelbtoje apžval- Iki šiol tą muziejų aplan- 
goje jis saiko, kad, esant lig- kė daugiau nei pusė miliono 
šiolinėm sąlygom, iki šio žmonių. Jame yra daug vi- 
šimtmečio' gali apie 40 vals- šokių Stalino nuotraukų, jo 
tybių jau turės įsitaisę ato- gautos dovanos 70 metų su
minius reaktorius, gaminan- kakties proga ir kitų dalykų, 
čius atominė energiją vadi-, bet nepaliktas joks ženklas, 
namiem „taikos reikalam“. Į kuris pavaizduotų Stalino 

vykdytus „valymus“, trėmi
mus ir žudymus. Čia net la
bai Skeliamas jo vaidmuo 
Antrojo pasaulinio karo me
tu. kaip vyriausio ginkluo
tų pajėgų vado.

Vietos sutvenirų krautuvė
se Stalino plastikinį atvaiz
dą galima nusipirkti beveik 
už vieną rublį, ar amerikinį 
dolerį.

-

Nori bendrauti gu

komunistais
Prancūzijos socialistų par

tijos specialus kongresas 
pareiškė norą bendradar 
biauti su komunistais, sie
kiant krašto valdžios, bet 
tokiam bendradarbiavimui 
statomos ir sąlygos.

Kitą mėnesį bus Prancū
zijos savivaldybių rinkimai, 

viom medžiagom. Tokių re-'Nutarta 'juose bendradar- 
aktorių saugumu dabar ir J biauti su komunistais, bet 
JAV-se nepaprastai susirū-i atmesti komunistų nepagrįs-

MUKUS PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ 
PABALTIJO REIKALU

Atominiams reaktoriams gausėjant ir plintant, didė

ja galimybės, kad ir mažosios valstybės prisidirbs ato

minių ginklų. O dar pavojingiau, kad atominių bombų 

gali prisigaminti ir teroristai. Siūloma griežčiausia tarp

tautinė atominės energijos kontrolė, bet abejojama, ar ji 

gali būti įvykdyta.

JAV senatas gegužės 4-51 nuo Antrojo pasaulinio karo 
dienomis ilgai svarstė šio J pradžios buvo neteisėtai Šo
ki ašto su Sovietų Sąjunga;vietų Sąjunga- okupuotos; 
santykių kiau imą. Buvo| 2) Atlcdo> kad Sovietų 

Sąjunga laiko, jog Europossvarstoma ir senatoriaus 1 
Curtis rezoliucija Nr. 319 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
reikalu.

Po ilgų diskusijų buvo su
tarta priimti vieną 406-tąją 
rezoliuciją, į ją įjungiant ir 
rezoliucijos Nr. 319 tekstą. 
Panašaus turinio rezoliucija 
N r. 864, kaip ir Curtis rezo
liucija Nr. 319. jau seniau 
buvo priimta At lovų Rūmų.

Rezoliucijos Nr. 406 tu
rinys, susijęs su Pabaltijo

Helsinkio 

sutarties vykdymą

Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Aktas, pasirašytas Hel
sinkyje, suteikia pastovų 
statusą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos sovietinei aneksi
jai; ir

3) Nors ryV ium su Baigia
mojo Akte pasirašymu Hel- 
-inkyje nei prezidentas, nei 
Valstybės departamlntas 
neišleido specitinio panei
gimo, paryškinančio, kad 
Jungtinės Valstybės vis dar 

valstybių klausimu, yrajnrfpripašįsta sovietų šių tau-
toks:

Sekcija 5.
a) Kongresas 

kad----------------
nustato,

1) Trys Pabaltijo tautos, 
Lietuva.

Dabar komerciniams rei
kalams atominius reaktorius 
turi 21 valstybė, šešios iš jų 
—JAV, Sov. Sąjunga, Pran
cūzija, Britanija. Kinija ir 
Indija — turi ir atominių 
ginklų. Hayes mano, kad 
esama dar apie 15 valstybių, 
kurios atominius ginklus la
bai greitai galėtų pasiga
minti.

Šio mokslininko žodžiu, 
net ir taikos reikalui naudo
jami atominiai reaktoriai 
žmonijai nepaiprastai didina 
pavojų. Jų radioaktyvios at- 
laikos dar spinduliuos šim
tus tūkstančių metų, o už
kastos kad ir giliausiai į že
mę, vandens išplaunamos į 
jūras ir aplinkiniais keliais 
patenka į žmogaus maistą. 
Be to, galimos atominių re
aktorių nelaimės ar jų su- 
bembardavimas užpiltų di
džiausius plotus radioakty

i Vlvtajc a. JĮaRa Sodeikienė (deėinėje) perduoda Baltijos tunto 
1 (Bostone) vėliavų nanjai teetininkei s. Laimai Kiliulienei. Apa- 

j ėioje Kražantės draugovės (Bostone) vyr. skautės, kandidatės 
ir vadovės atlieka montažą Motinos dienos proga. Iš kairės į de- 

Devyni sovietų disidentai žiną — ps. Aldona Lingertaitienė, si. Jūratė Dambrauskaitė, si.
sudarė grupę, kuri seks, kaip Rita čereškaitė, psl. Angelė Sodeikaitė. psl. Danguolė Spakevi- 
Sovietų Sąjunga vykdo Hel- «ūlė, Dana Račkauskaitė. Audra Eikinaitė, Ramunė Jauniškytė, Estija, Latvija ir 
finkio sutartį, ypač tą jos Vyr. st Lina Šimkutė, Aaita Hodges ir Lina Waingortin.
dalį, liečiančią Žmogaus tei- ---- ------“ ~--------
šių garantijas. Sutarties lau-
fc'tJSS.’TS ^Uraukė >u«mų
rašiusioms valstybėms. » . . ,

Šią grupę sudaro moksli- Kaoitietas
ninkas Juri j Orlovas, akade- . . „
miko Sacharovo žmona Ele- . Abistatydino ^uomijos 

Aleksandras Gmzbur- koalicinis mini tru kabinę- 
P. Grigorenka ir tas» nes komunistai atsisakė 

i balsucti už apyvartos mo
kesčio pakėlimą nuo buvu- 

11C iki 137<.

Sovietų S-goj stiprus Fordag

pinta ir norima net jų staty
bą laikinai sustabdyti.

tus reikalavimus kandidatų 
klausimu, reikalauti, kad

Mokslininkas Dennis Ha-,
yes praeitą savaitę paskelb
tame rai tė reiškia dar ir ki
tą būkštavimą. Jis sako. kad 
ypač mažesnius e kraštuose.' 
nesant pakankamos apsau
gos, tam tikras atominio ku
ro kiekis gali patekti į tero
ristų rankas, kurie tada ga
lėtų patvs pasidaryti atomi
nę bombą ir imtų diktuoti 
net ir galingai valstybei. To

na, 
gas, pen. 
dar kiti.

Grupė? išleistame rašte S1„ 
sovietų piliečiai prašomi ! 
raštu pranešti apie juos pa- .. Kabinetas brtvo sudarytas 
lietusius vyriausybės ivyk- •ls partijų atstovų, kurių 
dytus Žmogaus taisių pažei-l^fPe buvo ir komunistų par
dums. Tos žinios būsian-Tai buvo vienintelis 
čios perteiktos ir atitinka-: knisti ų kabinėta; Europo- 
miems tarptautiniams komi- Je’ kur ^u',° ir komunistų 
tetams.

žemės drebėjimas
i

Tasso pranešimu, praeitą 
pirmadienį Sovietų Sąjun
gos valdomoje Vidurinėje 
Azijoje, ypač Bucharos ir 
Samarkando srityse, įvyko 
labai stiprus žemės drebėji
mas. siekęs iki 9 Richterio 
-kalė-. Sakoma, kad jis pa
daręs didžiulių nuostoliui 
nors t;lr lesnių žinių dar 
nepateikiama.

Dar disidentų grupei ne*

atstovai. 
Dabar gal bus sudaryta

pradėju? veikti, jos vadas vyriausybė be komunistų. 
Orlovas Mask) os gatvėje! Pa,lan}ente ji turėtų 112 at
buvo saugumo agentų suim- i ^vų is 200.
tas, nugabentas į policiją., | 
tenai ilgai tardytas ir įspėtas \ ,
neužsiimti „prieš įstatymus. SoVietlĮ ginklai 
nukreipta veikla“.

Susėmė EI Salvadoro 

stabo viršininką

Jordanui

Šią savaitę į Jordaną at
vyksta sc-.ietų delegacija su 
krašto apsaugos ministro pa-

’į.’LL0*!“ ninku mara. Kutichovu
priešakyje. Ji ves deiybas

Kissingeris apie savo 

pasitraukimą

sutarties su sovietais
Gegužės 12 d. prez. For

das Washingtone ir Brežne
vas Maskvoje turėjo pasira
šyti atominių sprogmenų 
bandymų apribojimo sutar
tį. Bet prez. Fordas, paveik
tas Reagano kritikoj ir pra 
laimėjimo pirminiuose rin
kimuose Nebraškoje, pasku
tinę valandą tą sutartį su so
vietais pasirašyti tuo tarpu 
atsisakė, atidėdamas tą įvy
kį vėlesniam laikui.

Maskvą toks Fordo apsi
sprendimai užklupo visai 
netikėtai. Ten jau buvo nu
matytos sutarties pasirašy
mo apeigos 7 vai. vakaro, 
sukviesta apie 60 žurnalistų 
ir kitų aukštų pareigūnų, 
bet visa Lkilmę teko staiga

Kissingeris laikraštinin
kams parefl'kė, kad jis grei
čiausiai pasitrauksią j iš pa
reigų net ir tuo atveju, jei atšaukti.
Foidas laimėtų rinkimus. joks nesusipratimas labai 
Bet jis griežtai nepaneigė ir įžeidė sovietus, ir jie sako, 
galimybės, jei nenumatytos kad prez. Fordas jau nesąs

plinkvbės jį įpareigotu pa
silikti.

sisakytų nuo įprastinio būdo 
balsuoti pridš biudžetą ir 
mokesčius.

Atrodo, tarsi takiu bend
radarbiavimu norima patik
rinti, ar Prancūzijos komu
ni-tai tikrai „sudemokratė- 
jo“, kaip jie skelbiasi, nors 
toks žygis gali brangiai kaš
tuoti.

EI Salvadoro kariuomenės 
štabo viišininkas Manuel 
Alfonso Rodriguez, kuris 
bandė parduoti kriminalis
tams 2.8 mil. dolerių vertės 
ginklu ir dar bandė sudary
ti panašią 30 mil. dol. gink
lu biznio sutartį. Suimti dar 
'eši kiti asmenys.

šią „prekybą“ išaiškino 
;JlAlV agentas, suvaidinę; 
pilkėją.

ginklų pirkimo-pardavimo 
reikalu.

Jordanas nori pirkti prieš
lėktuvinės apsaugos pabūk
lų ir kitų ginklų,

Iki šiol Jordaną ginklais 
aprūpino JAV, todėl šitoks 
Jordano žygis Washingtone 
suklėlė nemaža susirūpini
mo.

Gen- prokuroras ir
o

mokinių vežiojimas

Kalbama, kad generalinis 
prokurorą j Edward Levi 
rengiasi kreiptis į Aukščiau
siąjį teismą, prašydamas 
persvarstyti savo nutarimą 
priverstino mokinių vežio-

atsakingas už savo veiks
mus ir negalima pasitikėti 
jo žedžių. Tas ivykis ypač 
įžeidęs patį Brežnevą, kuris 
šia progą norėjęs pade 
monstrūoti konkrečiu faktu 
„atlydžio politikos“ rezul
tatu-.

tų užgrobimo jėga, tiek pre
zidentas savo 1975 m. liepos 
25 d. pareiškime, tiek ir A»- 
sistant Secretary of State 
for European Affairs cf the 
House Committee in Inter
national Relation? visai aiš
kiai pasisakė, kad ilgalaikė 
oficiali Jungtinių Valstybių 
politika nepripažinti Balti
jos valstybių aneksijos ir 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą nėra paveikta Euro
pos Saugumo Konferencijos 
rezultatų.

b) Nepaisant, kaip Sovie
tu Saiurga ar kuri kita vals
tybė bemėgintų interpretuo
ti Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Baigiamąjį Aktą, 
pasira-ytą Helsinkyje, kon- 
gre as laike :

1) kad Jungtinių Valsty
bių ilgalaikė politika nepri
pažinti trijų Pabaltijos vals
tybių, Ertijofc, Latvijos ir 
Lietuvos, neteisėto sovietų 
užgrobimo ir aneksijos nė
ra pasikeitusi ir

2) kad ir toliau Jungtinės 
Valstybės jokiu būdu nepri
pažins Pabaltijo 'kraštų so
vietinės okupacijos.

(E)

Vėl kelia Kenned&o 

nužudymo bylą
Šen. Church vadovauja

ma: komitetas, tyrinėjantis 
ČIA ir FBI veiklą, suabejo
jo dėl \Varren komiteto nu
tarimo prez. John Kenne- 
džio nužudymo byloje, 

kartą pripažįstama,

ketvirtadieniais vielose mai
tinimo įstaigose nebus mė
sinių patieksiu, nes trūksta 

jimo reikalu, nes tas vėžio- mėsos. Užsieniečiams skirtu 
jimas tik padidinęs rasinę restoranų tas suvaržymas 
neapykantą. neliečia.

Skelbiama, kad Maskvoje! kad Kennedį tikrai nužudė
Lee H ai vėl Osvaldas, bet 
norima išalkinti, kodėl jis 
tą nusikaltimą įvykdė.

Yra įtariama, kad ne visi 
duomenys Warreno komite- 

I tui buvo ČIA pateikti.
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^VEIKIAUSIAS PATARIMAS 

JAV PRAŽŪČIAI ». Varšuvoje leidžiamas žur- 
Vyriausio Lietuvos Išlais- pasisakymų Rytų Europos ir nalas ”Politika“ <koVo 27 d.) 

vinimo Komiteto Tarybos po- Sovietu Sąjungos klausimu. «£snfl,Vnrpcnnn.

VLIKO SĄMATA $70,000 LENKA1 AP,E L,ETUV4 ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

UETUVOS RAŠYTOJAS TARP DVIEJŲ 
UGNIŲ

Ar neužtenka okupuotos vencijai, bet tiesicg malda-
Lietuvos rašytojams rykš-e vo Kotrynos Ii, Kad ji pa- 

5či„? siųstų j kraštą savo kariuo-
“Tiktai Gus Hali, Komunistų Partijos kandidatas projektas buvo ilgai disku- g. politikų ekskursijai į So-[ Paarus. | menę... Net ir pats T. k. ak-

■į Ridentu., ^pažinę, .u kooiMo raportu, lutoj. <**«™«i Sąjungą ir svečiavosi! Jo biografija esanti tokia: "lietu-
su labai protinau ir praktišku pasiulymu. Jis sako, kad dymais priimtas. Šiems me- Vilniuje Iš pasikalbėjimo i nepriklausomybės laikais jis . iu ,.ašvtoia Tingis Gliau- reuaPi/>jt*
P* " b* J“*1* •*» P"“41“ **!*"'» pie™e£u’ Pusbern?u- da. Reikia ryki.Sų jiems dar Ukrainos Pasienio mYesl

ir tisus laiku, uždarytu.. AtettOO dol. Sąmatos radi. kursijų g?1“1* but*.daul f .vehau d.‘rb° sPaustuveJe ir iš mūsų! Ir mes dar turi- teĮyje... Dėl T. k. buvo j-
Žinoma, tokio pasiūlymo įvykdymas komunistams gijimą lemia našto darbo todal ekskursijų daly-; Atėjus bolšev-kams radi- me įkrėsti jiems už tai. kad vykdytas 11 Respublikos pa

būtų labai ”sveikas“, nes, panaikinus CHA ir FBI. Ame- mediiaeos nahransimas Be viai turStų bati geriau pain- i jofono direktorius, Auk- na, ir už ką? Už ką, sa- dalijimas, kuri 1793 Gardi- 
rikoje teliktų tiktai sovietinė KGB — didžiausio komu- to vra ivesta u. suma. loyrauoti apie Baltijos vals-
nistu troškimo isikūniuma* ’ Y 1 Jų tybių »vi«tinėje oku-Imo pirm. pavaduotojas, rasy- landzio 17 d. Drauge) kre- publikos d tori’ ie) gėdin-

4 i j - nymu. ----- čia j kailį rafinuotų kultūros gaį patvirtino. T. k. dvasia,
komisarų jau ir taip spau- arba pj-isitaikrmo ir natai-« v • » i • • n s * •*j-- r »i j-i. į-|_~i n. n.-i 11 ritinti ti "iiit /\1111 r 1 • T~i • • • 1 • 1

tojų sąjungos žurnalo vyr. 
redaktorius, o dabar — pensi
ninkas. Išisimokslinimas — 
“nebaigtas vidurinis“, arba,

nacijoje
Minėtas senatoriau? Church vadovaujamas komite- « «_ . ...

tas Lia kryptimi jau ir dabar yra nuveikęs atitinkamą . . J M Dr. Valiūnui teko pietauti
darbą pagal šį Gus Hali “sveikiausią patarimą“. Kaip aPzva 83 uostine 1 su senatorium James L.
buvęs JAV krašto gynybos sekretorius Melvin R Laird “ "X™ finansų rei£ M^lS^vo ^^»paprastai sakant’ išmestas iš 
Readers Digest zui-nale rašo. s,e tyrinėtoja! , vie- lams Algis SXlketvirtOs klasfs Bet tas Re-

sai atskleisdami ČIA zyalgybos veiklos metodus, jau u- Vedeckas sietuvos reiaatai ir patirtas į kliūdė jam padaryti karjerą,
paralyžavo beveik tisą tą organizaciją ir sugriovė pir- senatoriaus pilnas musų by-j Bajtušis dalyvavęs repre-
mąją Amerikos gynybos liniją. Kongreso komiteto vieKų Prieš pradedant sąmatos supratimas ir noras daly-j sįnėje veikloje: pirmiau — 
tardymų paveiktos, net draugiškos valstybės nustojo pa- svarstymą, Vliko pirmininkas vauti Lietuvos bylos gynyba- prje§ jįet inteligentiją, vė

džiamam lietuvių rašytojui? kavimo Rusijai d va is, buvo 
Ogi už Justino Marcinke- ?yva dalyje Lenkijos ir Lie- 

vičiaus istorinę poemą “Ka- tuvos visuomenės per visą 
tedra“. Už tai, kad daugiau XIX a. Ant kai kuriu T. k. 
tik neigiamomis spalvomis vadu antkapiu buvo Įrašyta 
nuvaizduotas 18 a. Vilniaus Stulta mens nobis non scele- 
vy. kūpąs Ignacas Masalskis. ra^a fuit (Mes buvome kvai-
0 kodėl gi tuo nuvaizdavi- liai. bet ne prasikaltėliai)“ 
mu taip užsirūstjno J. Gliau- -L.E., XXX t., psl. 361-62).

Gi šio Gliaudės ginamo 
“kvailio“ biografijoje, taip

aitikėjimo Amerika ir nutraukė slaptomis informacijo- dr. K. Valiūnas painformavo i®- verta pami ti, kad 
mi? pasidalijimą. Paskiri užsieniečiai bei agentai sovie- tarybą apie bėgamąją tarp- toki 5370 nusistatymą sena- 
tų bloke ir kitur, kurie iki šiol, rizikuodami savo gyvybe, tautinę politiką ir dviejų mė- tori^ jau ^ToAe'. \ m'
Ūmavo Amerikai, atsisakė bet kurio bendradarbiavimo, nėšių valdybos veiklą. Dau- gruoįy, vykdamas i Maskvą, 
bijodami, kad gal j būti Church komiteto išduoti. Daug giau buvo sustoto ties Helsin- Buckley.ls. V'k° Paeme 
patriotinių ir talentingų amerikiečių vyrų ir moterų, tu- kio susitarimais ir dabar lie- ietuvių jx> i įnrų a n U S3~ 
rinčių didelį ČIA darbo patyrimą, irgi pasitraukė. Ko- tuvių visuomenėje varoma rasus ir JUOs *remiluJe pa- 
mitetui paskelbus, kad JAV povandeniniai laivai sovie- akcija, kad tie susitarimai nau 0J0 ’
tų teritoriniuose vandenyse seka sovietų ginklų bandy- būtų signatarų vykdomi. Per Dr. Valiūnas ilgesnį pasi
nius, šių gyvybiniai svarbių žinių rinkimas taip pat buvo diskusijas šiuo klausimu, pra-kalbėjimą turėjo su dr. Jonu ______  _________ ____ __
sutrukdytas. Aplamai buvo pakirsti patys svarbieji ČIA nešėjui iškėlus mintį, kad Valaičiu, Altos vicepirminin-1 viename rajone kolchozinin- kyti nerealiu ir
žygiai Vakarų valstybių ir demokr atijų labui. Lietuvai konferencijoje neda- ku, abiejų organizacijų san- kaį turį 16 milijonu . gr E XVII t., 436

r, a i v * . . . , - lyvavus, konferencijos nuta-tykių ir veiklos klausimais, , .... % , ...0 sovietų žvalgybos agentei tuo metu kaip amaras . ’ np - to dauoumną „ x „ ... . i lenkų veikėjas. Tad tikras
yra užgulę Vakaių pasaulį. Jie betarpiškai renka infor- . Drasme buvo Dasi. . 86 to’ Valiūnas pain- lenkų savaitraštis Poeto Justino Marcinkevi-
macijas, papirkinėja Įtakingus politikus, biuiokratus, . g. buvo rasisakv-
žumalistus, unijų vadus ir organizuoja teroro veiksmu-:. t ,^d' Helsinkio sutarimai 
Štai. net to komiteto viena raporto dalis mums skelbią ^nų nepažeidimo klaus™ 
tokias žinias, kurias turėtų kiekvnenas amerikietis įsi- Lietuvai yra visai nenaudin-

liau — prieš valstiečius, ku
rie neparodė noro jungtis įl da? Kodėl jam Marcinkevi- 
kolchozus. Po viso to jis tvir-Į čiaus veikalas — “šlykštus 
tina labai mylįs liaudį, iš ku
rios pats esąs kilęs.

istorinis blefas,“ kuriame pat Lietuvių Enciklopedijo- 
“pūpso pagalbos istorijai je, randame pasakyta, jog 
neturintys, visaip sudarkyti, “sunku pateisinti Masalskio 

Pasikalbėjime jis pasakęs, sulaužyti, prigalvoti triu- pataikaujanti bendradar- 
kad seniau kaime mėsą vai-jai“? Kas Iš vėso Gliaudai biavimą u rusais, o jo Įsiti- 
gydavo tik šventadieniais, o, tas Ma alskis? kinimą. kad imp. Kotrynos
sviesta duodavo tik svečiams. • „prisiminkime, __ rašo valdžioj kraštas galės tvar-
O dabar esą žymiai geriau: QHauda, — kad vyskupas kVtis ir stiprėti, reikia lai- 

naiviu (L. 
P?L).

dėmėti:
... i gi. Todėl nesą reikalo lietu-

“Sovietų Sąjungos ir komunistinių kraštų šnipinė ji- viams reikalauti, kad tie su- 
mo veikla, nukreipta i JAV-bes, yra nepaprastai plati ir sitarimai būtų vykdomi. Vli- 

’ intensyvi. FBI duomenimis, 1976 m. vasario mėnesi čia ko pirmininkas, konferencijos 
pastoviai gyveno 1,079 oficialūs sovietų Įstaigų pareigu- .metu nuvykęs j Helsinkį, bu
liai. Buvo aiškiai nustatyta, kad 40*~< šio personalo yra vo policijos sulaikytas ir areš- 
KGB ar GRU — civilinio ar karinio špionažo vienetų— te išlaikytas net keturias va- 
flarbuotojai“. landas. Šiuos ir kitus Helsin-

Be to, dr. Valiūnas pain
formavo, kad yra susitarta 
su PLB pasikeisti ryšininkais.
Taip pat, kad Vlikas savo 
atstovu Didžiajai Britanijai 
paskyrė Z. Jūrį.

Taryba patvirtino savo na
trio Stasio Lūšio Bostone su
darytą teisių ir politinę ko
misiją iš šių asmenų: pirmi- m§s reformą, Lieuvos ūki- nųmp-niui t“
rMnlroc I .iicvc Ht* Al. _•_i_ • — •_ • _____ • —__ • »

čiaus Katedros durų raktas

* *
Gal Gliaudą atsakys, kad 

L. Enciklopedijos

“knibždėte knibžda nori en- 
tybės suverenumą. Toks gi jr P”PS° pagarbos įsto

tai yra akiplėšiškas melas, ... . T • x i, • r • * galvojusi apie Lietuvos vals-
jog nepriklausomoje Lietuvo- „bės smreremima Toks eije ūkininkas turėjęs sviesto k^ti as rijai neturintys, visaip su-
tik svečiams. Dar dvidešimtų tuyio u vienaTO poetiš. darkvti. sulaužyti, prigalvo- 
metų pradžioje pravedus že- kialfciam lietuviškos istori- d triukai“? Tačiau jei taip,

“Apytikriai apskaičiavimai leidžia spręsti, kad, prie kio susitarimu klausimus ta-
to skaičiaus pridėjus dar neišaiškintus šnipus, jie gali a. P3'7®^® teisių ir 
sudalyti daugiau nei 60' < sovietų atstovybių personalo, P° ^>nei omisijai apsvars- 
o kai kurie pabėgę jų agentai tvirtina, kad net 70 ar 80 ;tyt> ir savo isva as pateikti 
procentų sovietų atstovybių pareigūnų turi įyšį su KGB.“ ; ary ab

“Sovietų šnipų skaičius JAV-se nuo 1960 m. iki da- ! Buvo nagrinėti ir valstybės 
bar patrigubėjo. Jiems ypač plačiai buvo atverti vaitai departamento aiškinimai dėl 
nuo 1972 m. leidus įplaukti į Amerikos uostus didiesiems i° pareigūno Sonnenfeldto 

- sonetų laivams. Pavyzdžiui, 1974 m. 40 JAV uostų ap-1
lankė 200 sovietų laivų su 13.000 Įgulos narių.“ I

“Papildomą šnipinėjimo dalba čia dirba ir įvairūs rys spaudos reikalams, K. 
Dikšaitis.

tai panašiai reikėtų atsiliep
ti apie visą lietuviu istorio
grafija, nes, kiek žinau, to- 

Istorijos nepažįstantieji ’jj fetcriografija bent Ma-

ninkas Stasys Lūšys, dr. Al
girdas Budreckis, inž. Ed
mundas Cibas, ekonomistas
Vytautas Mačys ir redakto- ,
nūs Jackus Sonda — nariai, privatų ūkį, kaip tas ivyko , ipac oei to, atžvilgiu yra gana vieninga.

Posėdžiui pirmininkavo Lenkijoje 19o6 metais. - ’

ninkui ėjosi visiškai gerai, 
žymiai geriau negu dabarti-Į 
niame kolchoze. Jeigu jam

Liudas Tamošaitis, Lietuvos, 
Atgimimo Sąjūdžio atstovas; 
sekretoriavo Bronius Bieliu
kas, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės atstovas.

(ELTA)

narius iš Vokietijos ir kitų 
Europos kraštų. Visi susirin
kimo dalyviai sutiko tolki-

• « *

būtų leista, jis tuoj grįžtų į u?ZPolitikr^ vertinimo

mybės veikėjų sudeigimo Masal kio laikmečiu di-
Baltušis vienu metu ciniš- atvejų tarybinėje literatūro- pavojus Lietuvos ne-

kai pasakęs: “Proszę pani, je iš tikrųjų yra tiek ir tiek. ,a?sonp ,le.\ e?.e. neT13.
mano jaunystės laikų kaimo Tačiau argi Marcinkevi-
jau nėra, ir gerai, kaa jo nėra, ieiaus “Katedra“ vienas iš kviiTgnhiri
bet man jo gaila “ Nei žodžio' tokiy atvejų? Argi iš tikrųjų neeL®”kl3ą, o Rusija galuti- 
JTs nep-kT V mZ^i Glinda n«kad, ”o seną^Lietu-

ūkininkų deportacijas, Prie’^m^ nors lenkai ir laiko okunavę
kurių jis pats buvo prisidėjęs. praleido? “

r ir netgi tų pačiu lenku —
Tiesa, vysk. Masalskis gy- priešas numeri? pirmas te-

Londono lenkų laikraštis 
sako, kad Lenkijos žurnalis
tei puikiai žino apie liūdną 
padėtį Lietuvoje, apie bažny 
čios persekiojimą ir t.t. Ta
čiau, kai tik pasitaiko proga, 
jie ten nuvažiuoja ir skleidžia 
klaidinančias informacijas.

J. R.

sovietų prekybos ir kiti vizitieriai, kurių tik 1974 m. bu
vo apie 4,000. Pavyzdžiui, iš 400 Sovietų S-gos piliečių, Atskirai posėdžiavo Pašau- _ __
lankančių “pasitobulinimo“ tikslais Amerikos universi- lio Lietuvių Jaunimo IV-to-”in au 1 ®n®re^° d 
lėtus, FBI f'aiškino 100 šnipų.“ kongreso rengimo komitetas. !darbuose-Sekant,s brandu°-

Toliau raportas pabrėžia, kad komunistinių šnipų Pagal III čiojo PLJ kon- 
skaičius didėja su pagausėjusiu sovietinių emigrantų greso, įvykusio P. Amerikoje,
skaičiumi, u pagyvėjusią Rytų-Va b-arų prekyba įr sovie- pageidavimą, IV Lietuvių i nįaįkoinįtetoi ir darbo planas 
tų bloko valstybių atstq.ybių personalo didėjimu. O Jaunimo kongresas. 1979 m.j jau dabar sutarto, kad IV{ 
priedo ten randame dar ir tokią pastabą: turės įvykti Europoje. Vokie- p£j Kongresas 1979 metų;

“Užsienio žvalgybos agentei stengiasi užverbuoti Liet^viU Ja^ni,P® ^'.vasarą turės užtrukti 3-4 sa-j 
ne tik JAV vykdomosios valdžios personalą, bet ir kong- Jun8asutlko imtis iniciatyvos ;vaites Kongreso programą-, Koncreso reneimo komite- 
reso narius, kurie gali turėti priėjimų prie slaptų infor- yra labai dėkingas kun.

■Laisvė“ iria dvasios tėvas Gus Hali tokios ,*»««•». prad»°> ga,ėtų'į.Urdze',rPabaIt,eclųKr,kmaeijų.
Taigi ir jo dvasios tėvas 

savo “sveikiausiu 
tik komunistų išgaląstą pjautuvą Amerikai po kaklu.

nė Lietuvos valstybės sava-,bėra rusai. Tai dau<r kam

lio“ posėdis įvyks birželio 5- 
7 d.d., kada bus pasiskirstyta 
pareigomis, sudaryti pagalbi-

rankiakumą prolenkiškosios 
Gegužės 3 d. konstitucijos 
atžvilgiu. Tačiau ta jo gyny
ba smarkiai rėmėsi rusais. 
Masalskis buvo vienas stam-

savaime aiY'ku. bet Gliaudai 
kažkodėl vis dar problema
tiška.

Nemanau, kad bolševi-

ščionių Studentų draugijai. ,. . , . „ 77. . Vokietijos lietuvių jaunimo į bGti iaunimo _tovvkia do to «
padėties ak,va.zdoje savo sve,k,aus,u patanmu s,ulo buvo pUviesti-_ Jngrao p™™

atstovai iš kitų Europos kraS-l^jų dienos, ekskursijos po . jskintri ir Vokieti ios liet
tų. Tad susirinkime dalyvavo j Europą> Norima taip pat su- dekin8I ir Vokietijos liet
ii ruiaiioc Roi0iin« T R nir-1 . . jaunimui uz nuoširdų vaišin-iš Belgijos Belgijos L.B. pir- rengti vieną stambesnį OI1TYin H
mininkė Baltus, iš Paryžiaus kultūrinį pasirodymą (kon- 
Prancūzijos L. B. pirminin- pgn)

Darbingi suvažiavimai ruoštas. Salia rimtų diskusi- kas kun. Petrošius ir Sigite; finansavimo
3 d.d. gražioje Scholss Anna- buvo turtinga meninė pro- Kondratoite, ir iš Londono daj pasaulio Lie_
4>erg vietovėje, prie Bonuos, *™™ Pasilinksminimas. DBLS Centro Valdybos na-j Bendruomenė, bet ne
įvyko du suvažiavimai ir ke-’ Va^ Vo*J-1*™1* 7\£UAmT re,kalamS “ mažai išlaidų tek. padengti ir 
lių organizacijų posėdžiai, ku. Socialdemokratų Draugijos A. Vilčinskas. • |vairių kraMų lfet organiza.
riuose dalyvavo apie 100 lie-;™*?11* w *an buvo'cijoms. Kiekvieno krašto liet.
tuvių, susirinkusių iš visos __ išrinktos Rengimo komiteto'jaunimas jau dabar turėtų

VAKARŲ VOKIETIJA

VLJS-gos suvažiavimas
Sekantis Vokietijos Liet. 

Jaunimo Sąjungos suvažiavi
mas įvyks š. m. birželio 5-7 
dienomis. Programa bus pri
taikyto ir lietuviškai mažai

biųjų Ta^ovičos konfede- k?"}s bW’’ da“ - P">Pa“»- 
racijos vedkėjų. Kaip žino- d,nes Ilaudos ,s Masalsk>° 
me, nors šie konfederantai
tojosi prieš lenkų užma

čias, jie visiškai nesuprato 
i-usų užmačių.

Lietuviu Enciklopedija 
rašo, kad “Targovicos kon
federacijos vadovai ne tik 
nesipriešino svetimai inter-

LIETUVIŲ FONDAS 
AUGA

“sudereimo“. Jei jau tarybi
nis rašytojas iš bolševikinio 
komisaro gavo uždavinį 
“sudergti Lietuve? aįvaran- 
kumo veikėja“, ar rinktųsi 
jis “kvaila“ bendradarbiau
to ją su rusais?

Gerai žinome, kad oku
puotoje Lietuvoje lietuvis 
raižytojas turi nuolatos dre
bėti perversiškų partinės es

tetikos dogmų akivaizduje.

Vokietijos ir suvažiavusių iš Į^tų sukaktį. Derbotvarkėje "branduolys“: V. Bart ūse vi-j pradėti galvoti apie savo at- kalbančiam jaunimui. Persu-: das turėjo 4,684 
1_XA„ ««______ 1__ buvo J. GlemŽOS paskaita. „_____ A ti_______ «______ u__x „n;;™;™ I r>___ie J

Todėl labai gaila, kad kart- 
į kartėmis ir mes stengiame:? 

Balandžio pabaigoje fon- ’i lenkti savo privatiems, 
do įnašai siekė $1.134,850. bo eile psichotiškiems reika- 
Šiais metais per 4 mėnesius lavimams, gimstantiems ar 
i Lietuviu Fondą Įplaukė tai « tremties lūžių skaua- 
$25,550 Vien balandžio mė- tai iš kokio grynai
nesi gauta $7,700. : asmeniško dvasinės sąran-

„ . . Igo: defekto. Kiekvienu at-
^on_jVeju, neįtikėtina, kad išeivi

jos rašytojas užsinultu oku- 
‘ ‘ - už

narius.
į čius, G. Bauras, A. Herma-, stovų išlaidas. Europos kraš- važiavimą bus išrinkto nauja Gegužės 15 d. Jaunimo, puotos tėvynės kolega 

Trečiasis Liet. Jaunimo irj Išrinkta nauja valdyba: nas, A. Lutzas, R. Šileris ir Į tų jaunimas, be to, turės pri- Valdyba. Netrukus nariams Centre, Chicagoje, įvyko, tai, kad pastarasis neliaup- 
meno darbuotojų suvažiavi- pirm. J. Petraitis, sekr. Dik-R. Žutauto i tė. Tas “branduo-įsidėti ir prie kongreso sek- bus pranešta suvažiavimo fondo narių 13-tasis suva-:sino rusų (tegu ir carinių) 
mas buvo ypatingai gerai pa-.šaitienė, ižd. Kiužauskas, na-.lys“ turi teisę kooptuoti kitus mingo suorganizavimo. 'vieta. žiavimas. »kolaboranto!

kitų Europos kraštų.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

VAGIA KAS TIK GAL, , DETROITO NAUJIENOS .
! Christopher S. Wren, The į
• New York Times Maskvos; LB tarybo* rinkimai sveikino keletas teisėjų ir 
j korespondentas, šio laikraš- Rinkimai i JAV LB Dėt- k*tų aukštų respublikonų

roito Krašto tarybą balan- Part^j°s 'J4M* 
džio 24-25 dienomis Detroi-’

ir šaulių leidžiamam kultūri

LIETUVOS KOMUNISTAI
1918 m. spalio 1-3 d. d. į

Mirė operos solistas 
Valentinas Adamkevičius

Partijos suvažiavime daly va-1 Gegužės 3 d. Vilniuje 
vo 34 delegatai ir jie atsto- • staiga mirė Vilniaus valsty- 
vavo 800 partijos narių. 1919'binio akademinio operos ir 
m. pradžioje jau buvo 4,322 i baleto teatro solistas Valen
nariai. 1920 m. balandžio m. 
nebepasakyta kiek dar buvo 
partijos narių, tik nurodyta, 
kad Kauno rajone veikė 13 
kuopelių su 113 narių, Pane
vėžio — 35 kuopelės su 225 
nariais, Suvalkijoje — 43 kuo
pelės su 281 nariu ir Šiaulių 
— 38 kuopelės su 250 narių. 
Tai iš viso tada būta 869 ko
munistų. Sovietams okupa
vus Lietuvą, 1940 m. iš po
grindžio išėjo 2200 komunis-

tinas Adamkevičius, gimęs 
1925 m. liepos 6 d. Kaune.

Dar nebaigęs Vilniaus 
konservatorijos, V. Adam
kevičius buvo priimtas į Lie
tuvos operos ir baleto teat
rą 1949 m., o kai 1950 m. ją 
baigė, buvo pakviestas i 
Petrapilio operos teatrą, kur 
dainavo 4 metus. Per tį lai
ką jis paruošė 19 naujų 
vaidmenų.

Nuo 1954 m. iki mirties 
velionis buvo Lietuvos vals-

čio balandžio 13 numeryje 
paskelbė platų straipsnį, pa
vadintą "Graft and Embez- 
zlement, Most Persistent 
Crimes in Soviet 
to Plague Economy
ninkavimas ir vagystės So- roito apylinkių, priklauso ir ~“iv‘X"i1'Tmi^Mi^ti kU 
vietijoje labiausiai įsišakniję už 200 mylių esąs Grand Ra- P J
nusikaltimai,
ūkį).. Į balsuotojų, tad maždaug

. 1200 mažiau, negu prieš tre- 
Autonus išvardina visą ei"Įjus metus renkant Septintą-

lę respublikų ir miestų, kur pg taiybą.

Algis Zaparackas pasakė

niam veikalui.
* * *

Šalia mano "Detroito nau
jienų*4, balandžio 13 d. Kelei
vyje paskelbtas Alfonso Bur-

nepriklausomybės atgavimo 
laikui labai nusitęsus, LF pa
grindinis kapitalas Lietuvai 
Įir neatitektų (čia jau mano 
asmeniška prielaida), tai rei
kia nepamiršti, jog kas ke-

neikos "laiškas redakcijai“, o , liolika metų, na, jei iš 5*(, 
man, kuriame rei-’tai kas dvidešimtį, procentų

a.niais pažadais. Tai nereiš- tebevargina)pids miestas, tik apie 040,^ A]gjg atl.ą<lo
naują Ameriką. Tenoriu 
pabrėžti, kad jis pasireiškė

ti jo (p. Burneikos) norima iki kelių milijonų augindami, 
prasme ir kad atsakyčiau į jo ką gi mes prarandame? 
klausimus, kodėl LF kapita- Tuos senatvės sulaukusius 
las 1975 metais davė tokį ma- Keleivio skaitytojus, kurie 
žą investacijos procentą bei neturi artimų giminių, ska-

kajp subrendęs jaimas po- Rociėl dalis LF kapitalo inves- tinte skatinu Lietuvių Fondą
tokios malversacijos buvo su
sektos. Vagia visi — nuo pat 
viršūnių iki kplchozininkų. 
Maskviečiai iki šiol su pasi
gardžiavimu prisimena, kaip 
Kultūros Ministerei Ekatari 
nai A. Furtsevai buvo pareik
štas papeikimas už tai, kad ji 
per du metus iš valdiškos me
džiagos pasistatydino $170,-

Pagal gautų balsų skai
čių. devyni kandidatai ri
kiuojasi šitaip: Algis Rugie
nius, Robertas Selenis, Jau
nuti? Gilvydis, Vytautas 
Kutkus, Irena Sventickaitė, 
Narimantas Udrvs. Vytau
tas Jonaitis (vienintelis iš 
Grand Rapids), Jonas Ur
bonas ir Alfa Šukvs.

litikas, kuris žino. kur savo! 
galvelę kiša, ir žino, kad 
kiekvieną jo žodį jo politi
niai priešai gaudyte gaudo.

Trumpai — Algis Zapa
rackas veržiasi į JAV kong
resą, ir tai mums, lietuviam, 
nepaprastai džiugu.

Ak. turiu dar paminėti, 
jog pricf piečių 'kaina as

tuota į spekuliacinius serus, savo testamentuose prisimin- 
A. Burneika panašius klausi- ti. Graudu ir skaudu, kai be
rnus man Keleivyje davinėja tuvis visą savo turtelį palieka

000 vertės "dačą“ — vasar-^ Kadangi .but o balsuojama
už šešis, tai pirmieji šeši tu 
lėtų būti išrinkti. Bet dėl 

fabriko 64 tarnautojų grupe £jaus grinkt))jM \,ali bati

namį. Azerbeidžano respubli
koje žemės ūkių ir konservų

tų (Reikia imti Lietuvą su' tybinio operos ir baleto te- 
Vilniumi ir jo kraštu. E.) J atro solistas. Čia jis sukūrė 
1941 m. sausio 1 d. ir karo-daugiau kaip 60 vaidmenų, 
pradžioje buvo 2,253 komu-{Per savo gyvenimą ji? yra
nistai. Tai rodo, kad per išti-j dainavęs daugiau kaip 1.500 j ug 9 mįnjonus rublių už ne- kelių savaičių
sus metus Lietuvoje priaugo j -kaklių. _ (samų daržovių pardavimą.'
tik 53 komunistai, o juk jų j ^o,.jis dėstė vaį Penki žmonės už tei buvo su- Algi* Zaparacka/i veržiasi

padariusi valstybei nuostolių mažiau taj pafcjme

nęmaža buvo į Lietuvą pri-'nėję konservatorijoje, atli-Į-
vežta iš Rusijos. Reikia spėti, i daugelio koncertų pi o& 
kad dalis lietuvių komunistų, ">">«• Jam buvo sutelktli

šaudyti.
Iš Lietuvos

tį kongresą

respublikos Kad Algis Zaparackas pa

jau ne pirmą kartą. t turtingos Amerikos bibliote-
Ką gi gabu p. Burneikai kai, arba turtingo Vatikano 

atsakyti? j net ne lietuviškai parapijai.
Visų pirma — kad nesu nei Ir už vis skaudžiausia, kai ne- 

LF valdybos, nei tarybos na-'palieka jokio testamento, kai 
rys. Neturiu nieko bendro sulvietiniai miesto politikieriai 

meniui buvo 15 dol. Manau, LF investacijomis, neigi su išsineša viską, nepalikdami 
kad lėšų rinkiminės kamna- pelno skirstymu. LF propa-įlėšų nė tinkamoms laidotu- 

guoju, tiesa, ištisą dešimtine-’vėms.
tį, nes šį fondą laikau vienui Remkime Lietuvių Fondą 

LF vajaus užbaigtuvių jis didžiųjų Amerikos lietuvių j kas kuo galėdami, nes jo nuo- 
stebuklų, tikru išeiviško mū-įšimčiais jau dabar rieda išei- 
sų organizmo krauju. Ta'vijos lietuvių kultūrinis gy- 
dingstimi prieš eilę metų įsi-, venimas. Jo nuošimčiais ra- 
jungiau ir į LF Detroito va- šomi ir tokie mokslo veikalai, 
jaus komitetą. Rašydamas į kurie praturtins ateities ne
spaudą naudojuosi LF vadovų priklausomos Lietuvos kultu- 
teikiama protokoline ir kito- r3- Lietuvių Fondo nuošim-

nfjos pradžiai šiek tiek liko.

užbaigtuvės

Balandžio 13-sios Keleivy
je aprašiau Lietuvių Fondo 
Detroito vajaus šiemetinės 
bangos užbaigtuvės, kurios į- 
vyko kovo 27 d., dalyvaujant. . / ‘ respublikos nusipelniusio ar- daugiau kaip už mil. dolerių skelbė kandidatūrą į JAVpamatę okupanto zmurumus, (1„57) h.']jaudies al,<tek*il5s buPvo nugabenta j kongresą ir apie pirmuo-. , ......

Lietuvoje, 1S partijos pasi tis,o (j975) garbės vardai. Gruzija ir iškeista ten i alko- sius tos žinios atgan ius pla-!lr koncertuojant keturiems 
trauke, kitaip jų prieauglis- Gegužės 5 d. ji-, palaido-hoUnius gėrimus. ' čiau rašiau balandžio 6 d.;Lietuvių Operos didžiūnams 
turėtų būti žymiai didesnis tas Antakalnio kapinėse. į . Keleivyje. Ir vėl plačiau pa-—D. Stankaitytei, St. Barui,,
negu 53. I Spauda periodiškai prane- pašysiu po jo spaudos kon- J- Vazneliui bei A. Vasaičiui. Į kinimą p. Burneikai ir baig-!

Toliau paduodami tokie ko- Kandidatai Lenino premijai šinėja apie kolchozmmkus, ferencijos su lietuviais laik-; Balandžio 29 d. vajaus k-to ti. Bet kadangi beprasmis'
munistų skaičiai: 1945 m. — Sovietu S-goje kasmet nubaustus uz gyvulių senmą raštininkais, kuri dėl daugy-'pirm. Vytauto Kutkaus na- p. Burneikos priekabiavimas, Vytautu Alantu, SVEN.
3,526, 1952 - 34,732, 1952 skirstomos Lenino literatu- duona ir gidais. Viena mo- bės skubių darbų buvo ke- muose įvyko posėdis, kuria- vėl ir vėl kartojasi, tai vei-j TARAGIS, istorinis roma-

LF v-bos pirm. dr. A. Razmai j medžiaga, o kartais ir sa-,čiai veikia dabar:
vo patirtimi (pvz. kai rašau; Alfonsas Nakas
apie LF vajaus veiklą Detroi-; 
te). Čia turėčiau savo pasiaiš-, *****^***********^***^***********’

ROMANAI

54,324, 1967 - 
140,219.

Komunistai pagal jų išsi
lavinimą: mokslinio kandida
to — 546, nebaigtu mokslu

99,379, - ros,'meno ir architektūros teris_ centrinėje Rusijoje iš- liom savaitėm atidėta. Da- me buvo paskelbti galutiniai {kiau ne jam, o Keleivio skai-* naa, I dalis, 405 psl., kaina

styginis kvartetas (E. Pau- Vienam sovietų mieste sunk- u>i<uuoms mažinu. . .
>au kas, K. Fledžinskienė, vežimių šoferiai per metus A. Zaparacko priešpiečiai Galutiniai vajaus duome- 

— 15,527 (daktaro laipsnio j Fledžinskas ir R. Kuli-gavo papildomo atlyginimo (Zaparackas for Congress nys parodė, jog jo metu į LF 
1,011), su nebaigtu aukštuoju kauskas), dailininkas S. ;už nuvalymą tokio sniego Sunday Brunch) įvyko 1976 įstojo arba ankstesnius Įnašus 
mokslu 4,476 ir su viduri- Krasauskas, Vilniaus aka- kiekio, kuris būtų galėjęs iš- m* S^tižės 2 d. Royalty padidino 49 asmenys ir galū
nių mokslu - 37,734. 7975 m. dėmimo operos ir baleto te- kristi tik per 20 metų. Ap- H?use. restorane, Detroito tinė suma yra 5,475 doleriai,
su aukštuoju mokslu — 30,- atro naujųjų rūmų kūrėjai tarnavimo sektoriuje dideli priemiesty Warren, Mich. Dabar Detroitas bei jo apy-
218 (daktaro laipsnio — 110, — arch. N. Bučiūtė, techn. i grobstvmai vvksta eazolino ®uvo ^0 stalų jr beveik visi linkės turi lygiai 290 LF na-

60,903 dol.
aptarnautoja '.~v “ ” - v r: vajaus k-to ir

-- ---------- ---- -------- minavimu ocntunujc viiircu - ” , . - .. . . . «
218 (daktaro laipsnio — 110, — arch. N. Bučiūtė, techn. ;grobstymai vyksta gazolino Buvo 30 stalų ir beveik visi linkės turi lygiai 2 
mokslinio kandidato 1,572, su P. Vaivada, statybininkai A. stotvse Maskvoje viena sto- ^uvo užsėsti. Dalyvavo be- rių, suaukojusių 6 
nebaigtu aukštuoju mokslu Vapl'ys ir M. Rybakovas. į ties^^ aptarnautoji uždirbda-' Xeįk 300 žmonių, kurių di- LF Detroito vaj;

kultūriniai fondai, LF dąlĮ Alantas, 613 psk, minkšti
kapitalo investavo į įvairias. kaina $8.00.
akcijas. Arabu kraštų alyvos’ arklio vasara,

. i V. ... romanas, paraše Edvardasembargo sukelta ekonomine oio nSl irišta kai-
krize visas akcijas buvo na eg 
neišpa^kytai nusmukdžius.! premijU0ta3 ro.
Kad LF dar .sėjo su 4% pel- manas parašž Jurgjs Gliau. 
nu„ kai, sakoma, tokia Fordo da 270 psk> kaina _ $4.50. 
Fondacija turėjo ne dešimtis Naujųjų metų istorija, —

— 5,072, su vidutiniu —: 
47,885. j

(Skaičiai paimti iš Vilniuje 
leidžiamo "švyturio“ š. m. nr 1) !'

Mokslo akademijos 
susirinkimą*

‘ 2n“rnhihXrUCalaX idelę <laa»um?-.Kal net 20?- šio posėdžio pirm.' V. Kutkus ° Jimtus milijoni*do1' nuost°- B>™tės Pūkelevičiūtės nau- 
u ru ių per dianaą, - liptirviai Haii<rian«ia -- r _____ . -n- _

Lietuvos Mokslo akade-.mobiliams skirtą gazoliną, 
mijos visuotinio susirinkimo j

Liaudie* dainų katalogas sesija Vilniuje įvyko balan- Pasakojama apie fabrikų
Vilniuje išleista "Lietuviu džio 14’15 dienomis. Apie 

Akademijos darbus prane
šė jos pirmininkas prof. J.
Matulis. Buvo pranešta, kad 
1971-1975 m. "įdiegta prak- 
tikon“ 516 darbų.

Mokslo akademija išau
kių“ keleivių, ir t.t. Ekono
miniai nusikaltimai tarpsta 
ir pasiekė tokio laipsnio, kad 
pats Brežnevas pereitame Ko- 

Am'braziejus Jonynas, 465 je dirba apie 4 tūkstančiai munistų Partijos Kongrese 
psl., tiraža- 20.000. Kata’o-, žmonių. Tikrųjų akademijos .Jaukėsi griežtesnių įstatymų 
gą išleido lietuviu kalbos ir! nanų yia 24 ji 25 nariai .ko-Lr bausmių už ekonominius 
literatūros instituto tautosa- i espondentai. Akademijos nusikaltimus Ir tai nežiūrint 
kos sektorius. : darbai apima technikos., kad Rusijoje _ vienintė-

Rašoma, kad tautosakos, gamtos, humanitarinius, tei-
sektoriuje yra surinkta dau- sės, ekonomikos ir kitus 
giau kaip *400,000 liaudie-i mokslus. Sesija išrinko ir 
dainų. Tai-p jų savarankis- naują akademijom vadovy- 
kų, vadinamų tipų, yra dau-; bę: pirmininkas J. Matulis, 
giau kaip 10,000. j vicepirmininkai J. Požėla ir

(ELTA) j A. Žukauskas, prezidiumo 
; vyriausias mokslinis sekre- 

Geras laimiki* j torius — K. Meškauskas.
Pernai Nemune Mykolas' kj^ atskilų mokslo

Kondrata- pagavo šamą. ku- ’ak>» vadovai yra ir prezi- 
ris svėrė 23 kilogramus ir diumo nanai.
buvo 1 metro ir 52 centimet-i Naujais ak 
rų ilgio.

vusi ruuiių per vaianaą, < - lietuviai dauciauria *— • * -n- ♦ •co suuaie ueiuviai, (įauginusia pranese, jog yra vilties atei- 
-Zi1“-’*"• 

' PrieT-piečių metu kandi

liaudies dainų katalogo“ 
trečioji knyga. Joje yra per 
70.000 įvairių vetuvinių 
dainų variantų. Visos dainos 
esančios dainuojamos iš 
jaunosios pusės. Atskiru 
dainų tipų yra daugiau kaip gusi tiek kiekybe, tiek koky- 
2000. be. — palbrėžė akademijos

Šį leidinį paruošė Bronė .videpirmininkas J. Požėla. 
Kazlauskienė, redagavo — Dabar akademijos sistemo-

darbininkus, kurie išsineša ir
parduoda fabriko gaminius; _. i
pasakojama apie kolchozinin- Jls Zapajacką

solistės Lilijos Šukytės kon-
, . . , , . . . . , „ certą. Komiteto narius prašė

‘’atūi labai palankią kalbą isak ti d51 tokios „
pasakė Michigano vicegu- f. . , T * , /bes realizavimo. L. Šukytes 

koncerto ruošimui visi

lių, LF investuotojų suma- jausiąs premijuotas roma- 
numu reikia tik džiaugtis ir^nąs. 182 psl., kaina $4.50. 
jiems dėkoti. Šiuo metu LF Abraomą* ir *ūnu*, pre-

bematorius James Dammen.

namo Įkus, kurie gabenasi 
grūdus savo privatiems gyvu 

Jliams šerti; apie šoferius, ge-

mijuota3 romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 pal., 
kaina $4.50,

Sunkiausiu keliu, rorna-

vadovybė stengiasi iš inves- 
tacijų į akcijas pamažu pasi
traukti.

Kodėl LF pagrindinio kapi- ,
falo perdavimas nepriklauso-1 Paraįe. °1!al!dl’
_ . f. . * u * j- • 251 psl., kieti viršeliai, kai-ma, Lietuvai yra tik žodinis,! j 406
o ne Įrašytas į Įstatus sulaiko • na qq
LF teisiniai patarėjai, JAV ir { Kiauro# rieikuėio*, roma- 
tarptautinę teisę pažįstą tei-i nas> parašė Antanas Muatei- 
sių daktarai. Kodėl? Papras-! kis. 259 psl.. kaina $4.60. 
čiausiai: užtektų sovietams į! Andriu* Valuelra*, NE- 
Jungtines Tautas pasiųsti lie-' MUNO SŪNŪS, romanas iš 
tuvį pastumdėlį kaip "nepri-1 suvalkiečių ūkininkų sukiU- 
klausomos“ Lietuvos atstovą > mo 1935 m., I tomas, 280 
ir mūsų sudėtas kapitalas ga- Į kaina $3.00.
lėtų tuojau per Vilnių nuva-| Nendrė, AIDAS TARP 
žiuoti į Maskvą. Ar dar p.' DANGORAIŽIŲ, romanas, 
Burneikai tokio paaiškinimo!^^ P8!“ kaina.
negana? O skaitytojui: taip,’ ai -Pive^7,e’A/01^!.a" 
T p L/u-u- nas» paraše Povilas Abelkis,
LF pagrindinis kapitalas ti- 467 psL kaina $4.00. 
krai bus atiduotas ateities j Daib„inkožmon*,roma- 
nepnklausomai Lietuvai. Lai-, nag p8ra§ė Juozas Tiainis, 
kui atėjus įstotus nebus sun-. kaina $5.00.

minė ir gegužės 15 d ivyk-įku pakeisti> Visi LF darbu°*’ Rene Ra~’ MEIL£ 
šianti iChicagoje, LF narių fe8!/“0 d'‘ K*“PY’ 219 PsL kaia8 ’3-
metinį susirinkimą. PraSČ pa k°k,ų nenuma‘>“* P*iniav,4, 3.50.
rūpinti nuotraukas pirmąjį 
milijoną sudėjusių LF narių, 
nes netrukus bus pradėto 
rinkti leidinio medžiaga.

remti iki galo, kaip patį tin
kamiausią 18 distrikto kan-

rokai uždirbančius iš zui- Milliken ir JAV senatoriaus suaktyvinto

pri-
tarė.

Dabartinis LF vajaus k-tas 
didatą. Buvo perskaitytos Detroite darbuojasi jau keletą 
gubernatoriaus William metų ir iki šiol sukėlė keletą 

vajaus bangų.
Roibert Griffib sveikinimo Buvo iškeltas k-to perrinkimo 
telegramos. Priešpiečiuose. ar bent naujomis jėgomis pa
dalyvavo ir A. Zaparacką pildymo klausimas. V. Kut-
ffffjfff-f- rrffiiffrifr-rrf-frr - |^us Mausė kiekvieną dalyvį, 

jar sutinka ir toliau k-te pasi- 
pininkavimas, kuriuos sovie-; likti. Visi sutiko. Į k-to veiklą
tai traktuoja lygiagrečiai su 
degtindaryste.

liame pasaulyje krašte — už 
tokius nuiskaltimus baudžia
ma mirtimi. Jiems susekti 
yra specialūs milicijos dali
niai; svetima valiuta ir bran
giais metalais spekuliacija 
yra KGB žinioje.

Ir nežiūrint viso pavojaus, 
žmonės į vagiliavimus žiūri 
kaip į būtinybę, jei nori pa

nutarta kviesti daugiau mote
rų, ir tai iš Dievo Apvaizdos 

(ELTA) parapijos, kviesimu asmenų
... .... - 'pavardžių neskelbsime, iki

Kandidatai respubikinem* jnebus gautas jų atsakymas, 
premijoms ; y Kutkus, priklausąs LF

Respublikiniam literatu- į tarybai, atsakė į visą eilę k-to

laikyti gyvybę. Visi ir sovie-
. . , ... , emiJ0S na'itų valdžia žino, kad iš oficia

liais buvo i-rinkti: A. Bura-’,-

ros ir meno pi'emijų komi
tetui prie Lietuvos ministrų 
tarybos yra pasiūlyti apdo
vanoti šie kandidatai:

Literatai: Juozas Grušas, 
Vytautas Rimkevičius, Mar
tynas Vainilaitį? ir Albinas 
Žukauskas.

Muzikai: Feliksas Bajo-

narių paklausimų. Jis prisi-

' (eksperimentinė fizika). R. to^ius nusikaltimus, kurie kaitė. Viktoras Starošas. siliko 357.51 dol. Tas likutis 
Nora ir be luiilio liksi, bet Visomirskis (elektrochemi- Vakaruose yra visai iegaius, Dailininkai: Vladas Ka- posėdžio metu išskirstytas 

neįtiksu į ja į kaip privati iniciatyva ir tar- ratojus ir Vladas Vildžiūnas, spaudai, radijo valandėlėms

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų In*.

■ tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėm*, pe* 
I žįstamiems ir sau. JIB S oz. 16 savaičių vartojimui. Jū« 
I sų užsakvmus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO*

■ RATORY, 1437 So. 4tth Avė. Cicero. IIL 60650. JIB
■ Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Win<bor, 12. Ont„ Canada.
■ JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7*10, W.
■ Germany. Vaistinėse: J ft J. 2557 W. 69th St. Chicago; 

JB BOth Avė. & 14th St., Cicero. 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Mihrankee Ave^ 1147 N. Ashland Avė, Chicago 
ir kitur.



Puslapis ketvirtas
KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 20, 1976 m. gegužės 1®

minėjimas
Maikio sn Tėvu

— Maiki, turiu trobelį.
— O kas atsitiko, tėve?

MANCHESTER, CONN. 

Mirė K. Gačiauskas

NEW YORK, N.Y. ,
I

5-toji Pabaltijo Studijų .
Konferencija New Yorke •

Gegužės 20-23 dienomis 
hyks penktoji Pabaltijo Stu
dijų konferencija Cthumbia ■ 
univež ritele, New Yorke. Ją 
rengia AABS — Iabalt/jOj 
Studijų Puoselėjimo draugi
ja. Suvažiuoja profesorių iš 
viso pasaulio, net vienas 5; 
tolimi.sios Japonijos skaity
ti paskaitos apie Čiurlionį. 1 

4-1

Ką tik gavome ;
■«

Devintoji pradalgė, lite- < 
ratūrcs metrai tis. 389 psl.,; 

Į kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Martyna, Mažvydas Vil

niuje, Juozo KralikauskO • 
premijuotas romanas, 307- 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis
Henriko Tomo Tamašauską 
Mažosios Lietuvos studija, 

i 263 psl., gausiai ilintruota. 
’ su 71 puslapio vietovardžių

Kai-
(Kitą paskaitą apie Čiurlio

1975 m. gruodžio 10 (1. nį f-kait}* lietuvių draugas) įju buvę Įžymūs Itostono lietuviu veikėjai: Jonas Kasmauskas į jr žemėlapiu,
mirė Kazy; Gačiauskas. Jis' estas prof. Aleksis Rannit)., (sėdi) ir Stasys Mockus. J. Kasmauskas, dahar gyvenantis Flo- J na $6.00.
gimęs Lietuvoje 1915 m. 
liepos 1 d. Antrajame pa
sauliniame kare jam teko 
kariauti rusų ir vokiečių ka
riuomenėje, vargti nelaisvė
je, bet išliko gyvas ir po ka
ro atvyko į JAV.

Manchestery (18 Hollis- 
ter St.) jis paliko liūdinčią i klausimus. Lietuvių profe- 
žmoną Agutę. o Lietuvoje šorių dalyvaus apie 20.

IBus svarstomos įvairios j ridoje, gegužės 13 d. užbaigė 93 metus amžiaus; Gyvendamas 
istorijos, socialinių mokslų,, Bostone, jis ne tik sėkmingai vadovavo savo Įsteigtai medicinos 
liteiatūios, lingvistikos, me-į įrankiu dirbtuvei, bet išvarė plačią vagą ir lietuvių visuomeninėje 
no, bibliogtafijos n kitų , li-į dirvoje. Po Antojo pasaulinio karo jis atsikvietė | JAV iš Vokie- 

ir padėjo įsikurti, rė- 
dabartinius So.' Bos-

Lithuanian* in
parašė d r. Antanas

— Ne tas svaibu, Maiki. 
Bet aš tau, tiktai tarp mūsų, 
pasakysiu, kad aš svetimos

daug kitų giminių.

CHICAGO, ILL.

Atidengė paminklą 
Jonui Vaideliui

Balandžio 24 d. šv. Kazi
miero kapinėse atidengtas 
kuklus paminklas žurnali. - 
tui Jonui Vaideliui. Jis yra 
greta mirusio Draugo vyr. 
redarktcraus Leonardo ši
mučio paminklo., — Nugi, širdis susit3ba-.šinljesil. .bijau o kas žino, mucio paminklo.

Javo. Pradėjo klepetuoti pa- kjeno jj yra? įaj kokio be-i Po iškilmių paminklo sta-
dabnai, kaip Plungės vežiko 
nekaustytas kuinau

Kuūng, 
kąl-

na $6.00.
Kinija — Azijos milžinai*

paiašė 20 metų Kinijoje iš“ 
gyvenęs Petras Urbaitis. Td- 

ta, be lo, įvairiomis progomis paremia ir Keleivį. Jo pėdomis ėjo je knygoje ne tik daug įdo- 
ir Stasys Mockus, gerokai jaunesnis, nes gimęs 1891 m., į Ame
riką atvykęs 1911 m. Jis mirė 1956 m. kovo 16 d. Bostone, ši 
nuotrauka daryta prieš 30 metu. ' 1

čių temos. Trečdalis konfe-i... . .... ....... , .
rencijos dalyvių bus nepa- ...... .... / . .....
oaltieciai, kurie domisi ir ty- .. . .. ..
inėja Pabaltijį liečiančius!tone Taut,nes S<ros namus- ir šiandien bostoniškių nepamirš-

Prof. R. Misiūnas. AABS 
viceprezidentas, vadovauja 
visai programai. Apie’jį per
nai plačiai rašė New York 
Times, cituodama' jo tiks-Į 
liai pagrįstą žymiosios En- 
cvclopedia Britanica kritiką 
už jos prosovietinius straips
nius apie Pabaltijį.

A. Stkn.

KNYGA APIE LDD 
VEIKLA

iliustruota, 349 psl.,

miu informacijų apie Kini

ją, bet ir daug spalvotų ir ki

tokių iliustracijų, '362 psl., 
kaina $15.00.

Liūdnai linguoja lelija, 

į Petronėlės Orintaitės poezi- 
jjos rinkinys. 152 psl., kai- 

Mirė S. Pocienė į na $2.00.
Balandžio 28 d. (švedų li-l An Immigranto Story, 

į goninėje mirė Sofija Pocie- į by Arėjas Vitkauskas, 192 
i psl., kaina $3.75.

į LITTLETON, COLO.

dievio, gengsterio ar paleis-I tytojai Poderiai (Poderienė 
, tuvio mergininko? K-ur aš j Y™ velionio sesuo) dalyvius

— Tai reikia kreiptis į gy-1 su tokia širdimi galėčiau pa- Į pakvietė į Ramunės restora-
dytoją. įsirodyti? Gal jau antrą die-in3 pietų, kur apie velionį,
- Buvau. Maiki, iv pas »* A

tų mane įkišti į džėlą. Vot, j Kapačin kas ir Laisvosios 
kad taip man galėtų įdėti Lietuvos atstovas V. Šim- 
Zacinkos bartenderio širdį, ^us-

Pr. Petitas

daktarą. Su tokia triūbele 
krūtinę ir nugarą išklausė, 
paskui dar tokią makštį ant 
rankos uždėjo, pripūtė oro
ir, j tokį navatną dziegoriu jkuri yra t°,kia mmkšta..kad 

1 jis man labai dažnai neilgai-1žiūrėdamas, pripūtė oro ir Į ‘Ša
gale pakraipė galvą. į ėdamas pila gyvatinę, net-,

' ma jokio užmokesčio ir apie J

Nuoširdaus ir uolaus Lie-
įtuvių Darbininku draugijos; _o ., „ / . * . . ■’ ; ne, 78 metų amžiaus
Bostono kuopos nano Kristų-; Velionė is Lietuvos atvy-Į Lietuvių literatūros toto- 

lP° rainav,tiaiJs palikime, ko 1912 m , gyveno rija, II tomas (apima 1907-
.skirti pinigai jg^b.na jo testą-, chicagoje, o nuo 1969 metų 1P28 m. laikotarpį), parakė 
men o vykdytojus prof. Pr. ■ Littletone, Colo., pas savo Į Pranas Naujokaitis,* 582 pat, 

Minės Dariaus ir Girėno Šveikauską ir advokatę M. sūnų Algirdą. Antrais sū-j kaina $10. Graži dovafla 
Sveikauskienę pasirūpinti nus gyvena Doltone. III.

BROOKLYN, N. Y.

Atlanto nugalėtojus
__ .. ... ... ... . stambios ir ankstyves-įVeikliosios lietuviško dar- ...... „ ... .. , . _ _ _ niais laikais pažymėtinai vei-;bo skatintojos Bronės Spu- ... . .. ..., kilos organizacijos praeities i dienes rūpesčiu Brooklyne , , , . . , .• ~ , darbams skirtos knvgos įslei- . , . . ■ „ ~prie Dariaus-Girėno pamink- jįmu ~ | Anglų-iietuvių kalbų žo

lo, liepos 17 diena bus pami-, dynas, V. Baravykas. nauja
Lietuviu Darbininku drau- ,aida apie 3 ) 0(X; žodžių

SIOS

Geri žodynai

netas jų garbingas žygis. Apie j
gijos darbus aprašyti ir spau-numatoma programa ir jos

svarbesnius dalyvius bus d3i..kn.ygą pa5engti PašaH>a; 
pranešta kiek vėliau.

kiekvienam. (Keleivyje dat 
galima gauti ir pirmąjį to
mą, kaina $10.).

Joje yra 27 autorių poezi
jos, prozos ir kitdkio žanro 

kūiybos bei straipsnių. Tarp 
paskutiniųjų įdomūs dr. 

Vinco Maciūno apie rašyto
ją Vaižgantą, Bronio Railos 
apie Magny restorano vaka
rienes. į kurias rinkdavosi 

prancūzu rašytojai, poetai, 
■kritikai, žurnalistai ir kt.

Lietuviškoji skautija, pt1* 
ra’ė Petrą? Jurgėla. Tli 
832 psl. su daugybe iliustrtk

590 ps'.. kaina $8.30.
lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir ŠlapooerskS, apii 
27 žodžių 511 psl., kai 
na $8.00.

KNYGOS JAUNIMUI j jjr i. cv*
Ugnies žirgas, 7 pasakosi ci jų knyga, kurioje išsamlfci 

jaunimui, parašė Sonė To- pavaizduota Lietuvos skfefr» 
marienė, didelio formato. ) tu veikla nuo 1917 metų Iki 

iliustruota, 194 psl. kaina—į šių dienu. Kaina $12. Ji 
$4.00. Įgera dovana ne tik skautų

Gyvenimo keliu, mintyš (bičiuliams, 
jaunimui, parašė B. Zume-- Atspindžiai ūkanose, 
ri/, premijuotas veikalas,!Vvtauto Alanto novelės,
212 psl., kaina $3.00. įleistos Bostone 1976 met

Pelytė Geležytė, parašė' 1000 eez.. 376 psl., sps _ 
Sonė Tomarienė, iliustruota.; Liet. Enciklopedi jos sptft** 
24 psl.. kaina $2.00. ituvė, kaina — $6.00

Skambutis, Vinco Joniko' The Brothers DomoflM, 
eilėraščiai, 70 psl., kaina — l iūdo Dovydėno apy-aktį/j 
$2.00. r ; anglu kalba išvertė

Elementorius, autorius Ig- Stark, išleido Liet. Encik! 
nas Malėnas, 110 psl., kai--pediios leidykla 1976 
na $3.00. • tais, 238 pis., kaina —$(

.sirašytą sutarti apsiėmė 
spaudos darbuotojas Juozas 

įPetrėnas, kurs tuo reikalu 
■buvo iš New Yorko atvykęs 
•į Bostoną. Knvga turi pasiro- 
;dyti maždaug ateinančių mc- 
| tų pabaigoje.

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

Siu metų Tautos Fondo na-
— Kokia man patieka iš j te yra maža. rių suvažiavimas įvyks gegu-

jo patai imo! — Tai palauk. Daktaras žės 29-30 d.d. Kultūros Zidi-
— Tai ką jis tau sakė? Į Bernhard dar daro -bandy- ny, 361 Highland Blvd.,
— Pasakė, kad mano šir- mus su beždžionių širdimis Brooklyn, N. Y. 11207 (tel. 

dis dėl senatvės yra nusilpu-1 Jis tikisi, kad galės jas prie 827-9645). 
si. Girdi, turėčiau raugotis j žmogaus širdžių primon-j Tautos Fondo nariais yra 
sunkaus darbo, nesinervin-} tuoti. Tik reikia dar palauk- j asmenys ir organizacijos, Į-i
ti, nevalgyti l;old erio, k ožną j ti, kaip tie jo bandymai pa-jskaitant ir Vliką sudarančias) . .* . j - orvani-jm^ėjo savo valstybės nepri 
naktį gerai išsimiegoti ir ne-' siseks. Igrupes, nuo 1975 m. sausio narpncrimnns^ akom-!klausomybes 1918 m. Minske
gerti gėrimų su gradusais. J — tu pasiutai, Maiki? -1 d. iki narių suvažiavimo pa-

— Tai kokio patarimo tu j Negi tu nori, kad man įdėtų'aukojusius ar įmokėjusios
dar norėjai? ; babuno ?irdį ir kad prade-(Tautos Fondui ne mažiau

Aš. Maiki. prašiau ji. kad;™" "W^JaipioU po me- kaip 100 dolerių. Paaukotos 
sumos atleidžiamos nuo mo

— Tai kokį patarimą ji; 
tau davė?

tai Zacirkai nieko nesako.’ 
Bet tokių širdžių šiame svie-

SANTA MONICA, CAL.

Pianistės R. Apeikytės 
rečitalis

Pianistė Raimonda Apei- 
kytė birželio 5 d., šeštadie
nį. duos čia saivo rečitalį. Jis' 
įvyks Bay Area Women’s; 
Club koncertų salėje.

R. Apeikytė dažnai daly-

GUDAI SAVINASl 

LIETUVĄ

Kovo 25 d. išeiviai gudai

zacijų parengimuose akom-!klausomybes 1918 m. Minske 
ponuodama, bet jos rečita- J paskelbimo sukakties šventę, 
liai yra iš kildini įvykiai. .'Kaip ir kasmet, šventę aprašo

Maiki nrašian ii kad. pvme-’. j ‘ ’ P. .. v , ■ džius? I ką tu nori mane pa- ■dėtų naują sird,, k»Į|vergti? T*,a tau. vai^e>
pasakysiu, kad tu jau dabar 
turi kiaulės širdį man šito 
linkėdamas! Gut bai!

man
taip kokio tyneidžerio, kad 
ji trauktų mane dar į kokią 
nors Mariutę pažiūrėti.

— Ir ką 'jis tau atsakė?
— Jis pasakė, kad iš to 

jau man nebus jokios padė
kos. nes aš esu jau per se
nas. Girdi, ne tik mano šir
dis, bet ir galva jau yra kaip 
vopnos akmuo, o -kai dar už
pilu ant jos gyvatinės, tai ji 
tiktai šnypščia ir garuoja. 
Žinoma, jis sako. jeigu turiu 
pinigų, tai galiu važiuoti į 
Afriką pa< daktarą Christi-

DĖMESIO

Keleivio prenumeratomiams 

Anglijoje!

Ilgametį; uolusis mūsų at
stovas Anglijai ir Škotijai 
J. Venskūnas dėl brandaus 
amžiaus ir ypač dėl pašliju
sios sveikatos pasitraukė iš 
pareigų. Todėl ateityje, jei 
kam būtų neparanku siųsti 
prenumeratos pinigus tiesiai 

do pas savo ga- padinę ar po J Keleiviui, malonėkite mokė- 
opereišeno ansiznaiminti i ti Nidos Knygų Klubui mū< 
Zacirkai. Svetima širdis,|<sų ąskaiton tokiu adresu: 
girdi, tai kaip ir svetima pa-’
ti: su Ja gali gyventi, bet ne 
il^ai.

— Jis tau. tėt e, sakė tei
sybę. Apie tokią pramogą

an Benrnhard, kuris gal dar 
man įdėtų nauja širdi. bet 
neduotų garantijos, kad su 
ja vėl galėsiu grįžti ant bur

Lithuanian House LTD 
1-2 Ladbroke Gardens 
London, W. 11. England.
šia proga ^ganiečiui mū

sų atstovui J. Venskūnui už

kesčių (tax exempt). Be to, 
aukotojui pageidaujant ir pa
gal susitarimą, siuntinėjami 
lietuvių arba anglų kalbomis 
leidžiami Eltos Informacijų 
biuleteniai.

Suvažiavime bus išklausyti 
Trutos Fondo tarybos ir val
dybos veiklos informaciniai 
pranešimai, svarstomas Vliko 
darbų finansavimas, statuto 
keitimas, Fondo tarybos rin
kimai ir kt.

Dalyviai registruojasi ge
gužės 29 d. 5 vai. vakaro. Pir- 
mr.s posėdis pradedamas 6 
vai. vakaro, o 8 vai. — priė- 
m mas. Antras posėdis įvyks 
sekmadienį, gegužės 30 d. 10 
vrl. ryto. Trečias posėdis 2 
vi 1. p. p.

Tautos Fondo tarybai pir- 
m ninkauja prel. Jonas Bal
ki nas, valdybai — Aleksan
dras Vakselis.

Pinigus ir korespondenciją 
prašom siųsti šiuo nauju 
adresu:

Si pianistė yra visų mė
giama menininkė, su dideliu 
pasi.Yentimu prisidedanti 
prie įvairių kultūrinių ren
giniu ir kites lietuviškos 
veiklos.

Koncertą rengia Santa 
Monicos Amerikos Lietuvių

ne tik savo laikraščiuose, bet 
paskleidžia atskirą brošiūrą. 
Visur savinas! Lietuvos vals
tybę, 13-me šimtmetyje Įsikū
rusią. Brošiūroje rašoma, kad 
Didžioji Kunigaikštija (Grand 
Duchy of L itva-Lithuania) 
buvusi neva Gudijos ’Byelo-

klubas, pagerbdamas jos j"|russjan) valstvbė. Savinasi 
naša musų bendruomene, Lietuyos vytį į teritoriją iki

.netoli Kauno. Tai nebe pir- 
•mas slavas-imperalistas, ku- 
> ris kėsinasi Į Lietuvos Valsty
bės istoriją ir teritoriją su 

Už vasaros vartų, Leonar- Pačia. Lietuvos s ostine Vil- 
(!o Andiiekaus 6-tasi- eilė- n’umi- sjtą savo Lietuvai ne- 
aščiu rinkinys, iliustruotas draugingą politiką emigran- 

Telesforo Valiaus. 80 psl., tai gudai pradėjo prieš 22 
kaina nepažymėta, išleido metus. Lietuviams apie tai 
PianciškonaL reikia žinoti. (ELTA)

veiklai.
V. P.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 

Praiome iikirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuviu tautui gelbėti

aukoju $.............................................................................

Vardas ir Pavardė
tau nėra ko ne svąiot,. Rr-;nuo.ird talkininkavimą;“™"'-. 
miausia. naują sird; reikta R , .v?į reižkiame jLrttaanian Marianai Fouda-
dar rasti. .Ji turi buri sveika , k . ,inki tviiri» svei- ,km “ T“‘“ Fondas 
ir kurio nor? staiga mirusio . ’ . vi3okeriooo Dasiae. P. O. B.V 21M3
ar žuvusio žmoįraus. O to- lr visosenopo pasise-

Pilnas adresas

kios širdvs gatvėse nešime-
to ir brangiai kaštuoja. ' Keleivio

Woodhaven, N. Y. 11421 

(ELTA)

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine. 
61-14 5Gth Road, Maspeth, N. Y. 11378

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
ii

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO 
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPfiSE:

Liepos
Liepos
Rugsėjo

14 — $1045.00 
28 — >1045.00
1— 0925.00

Rugsėjo
Rugsėjo
Gruodžio

V

16 — 0725.00 
30 — 0750.00 
22—0875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 h* rugpiučio 8 — kaina $1136.60 
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo* 
mu mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRANSJVTLANTIC TRAVEL SERVICE 
Seath Boston, Mass. 02127

S93 Wost Broaduray. P.O.Box 116 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona AdononSnai 
Air fares subject to changes and govemament appruval,

OMOMOMOeeMMOMeOMMOSOMMOMeMMOSMOMiMiMOOOMOOOOmOOnH
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Puslapis penki43 Nr. 20’, 1976 m. gegužes ĮSKELEIVIS, SO. BOSTON

šitaip Bostono Lietuviu Tautiniu šokių sambūris įžygiavo į Lais \ojo pasaulio lietuvių iY-ją tautinių šokių šventę Chicagoje 1972 
m. liepos 2 d..Priešakyje sambūrio vedėja Ona Ivaškienė su savo vaikaičiais; plakatą neša Birutė Račkauskaitė ir Marius žiaugra. 
Sambūris uoliai ruošiasi dalyvauti ir Penktojoje tautinių šokių šventėje š. m. rugsėjo 5 d. Chicagoje, bet jis reikalingas ir mūsų 
visų pagalbos. Atsiminkite, kad kelionė tolima, todėl brangi, o sam būrio kasa tuščia. Jai papildyti sambūris ruošia vakarą birželio 12 
d. 7 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių d* jos salėje. Ten jis pa rodys, kiek daug tautinių šokių mene yra pažengęs. Be to. vakaro 
dalyviai galės taip pat pašokti ir bus skaniai pavaišinti. Taigi, sam būris laukia visų mūsų. Atsilankydami sumažinsite jo medžiagi
nius rūpesčius ir paskatinsime dar labiau pasitempti ir kuo gražiausiai atstovauti Bostono lietuviams tokioje šventėje. į kurią 
susirinks tūkstančiai lietuviu ir kitataučiu.

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 

1976 M. KELIAS! LIETUVĄ

iii &
r

A. A. Barfcorcs Griežės-
Jurgclsvičienės

mirties 20 metu sukakties! 
prega. gegužė- 23 d. 9 vai. 
ryto So. Bostono lietuviu

Mišios už jos vėlę. o šešta
dienį, gegužės 22 d., bus 
šventinamas paminklas N. 
Kalvarijos kapinėse. 

Giminės, bičiuliai ir oa-

Aukos Gintaro atminimui Valiukonis vis dar 
ligoninėje

! -•Iv. Petro parapijos bažny-į žįstam i maloniai pra cm: 
čioje bus atnašaujamos šv. i dalyvauti. šeima

Lietuvoje mirus

inž. ALBERTUI CIBUI.

jo brolį inž Edmundą Cibą ir jo šeimą nuošir

džiai užaujaučia
Manomaičiai. 

Šležai ir 
Janukėftai

Australijoj mirusio skau
tininke* Paulino- Kaivaitie- 
nės sūnaus Gintaro atmini
mui Lietuviškosios Skauty- 
bės Fondui aukojo: po 25 

♦ dol. — Bostono Baltijos tun
tas, Bostono Žalgirio tuntas, sveikata taisosi." 
Bostono vyr. skaučių Židi-

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ J LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ J 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Viena savaitė Lietrvcje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurto

R;-.,-j,. 16—24 ............$779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ..$ 779
Spalio 14—22 ............ $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj, Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys Miunchene

Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $i099

1 kelionės išlaidus įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavimas, 

autobusais transporttocija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio I>ufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:

RADIJO PROGRAMA

Betuauua Lietuvių Radijo 
/'rograma Naujoj Anglijoj 
A stoties VVLYN, 1360 ki- 
toctklų ir iš stoties FM, 
10i.7 mcu veikia scKmadie- 
luus nuo i iki i ,i«» vai. die- 

.tą. Perduodama: Vėliausių 
umantoių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, lai- 
oe ir Magdutės pasaka

Biznio reikalais kreivus J 
g Baltic Floriste gėlių u dova

nų krautuvę. 5u2 F Broad- 
: wcy. So. Boston*. Teiefo- 
Į tau AN vO4H9. Ter, vauoa*
I -4»- H Mi

Dažau ir Taikau
Namus tt lauke x viduje
Lipdau popierius ir uusa> J 

viską, ka pataisyti reikia 
Naudoju tik geriau.-,^ 

medtiaga.
JONAS 8TARINSKAS 

22fl Savta Hill Av* 
IEreheater, M
TsL CO 6-5854

Algirdas Mitkus 
8 White Oak Road 
Ncwton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

Mielam Bičiuliui

inž. EDMUNDUI CIBUI,

jo broliui ALBERTUI Lietuvoje mirus, reiškiame gilią 

užuojautą. į

Petras ir Irena Navazelskiai

Visuomenininkas Jonas 
Valiukonis dėl sutrikusio 
širdies veikimo vis dar ne
gali apleisti Carney ligoni
nė-. ners jau palengva jo

• “ i • •
Argi sunku būtų

.-r, T) ; Šiam savo bendradarbiui vieną nauja Keleivio prenu.
nys. R-ma H-Romas Bneka, Sucžil.džiausiai ,;„ki vėlat.!mer4tori^ O juk kiekvie
Al uZT:Ce7ovl SaUti ?Veika‘? B"4™° "“i“
-l°: r. "t n „ lma- anistinės mokyklos mok v-f 
Ky-iubai, Birutė ir Bronius joįaj
Banaičiai. Vytautas ir Aldo- į
na Pabrilai. Ku’biai. Danu
tė ir Vytautas Dilbai. Irena Perdavė eitas pareigas i 

Kodas Nenortai. Bostone gyvenantis skau-.
j T viso suaukota 195 dol. tininkas Mykolas Manomai-
i *
« ___ _ tis paskutinius trejus me

tus vadovavo skautams, ei-

ar
Galaxy Tours & Travel 
141 landen Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

eeaeeoeeeooeeooeoaueeooeoeooeoee«

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairią rūšių

draadimas
Kreipti* sesu adreso:

BRONIS KONTRIM d 
bM Brnadway

Se. Boston, Mass. 02127 
Tel AN 8-1701

**********•*#*******###*#«##**«*#•

surasti'

KALENDORIUS • damas Atlanto rajono va-

Biiželio minėjimas, kurj 
BALTIC INSURANCE AGE N C Y ?_n?ia LB apylinkės val.ly-

\ idėja: Reda M. Veltas JĮ Rugpiūčio 8 d. Romuvos

TeL 268-6030 M j parke Broektone Minkų ra-
597 E, Broaduray, So. Boston, Mass. d i jo gegužinė.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų Rug ėjo 26 d. So. Bostono
atsitikimų. 0 Lietuvių Piliečių d-jos salė-
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui je Tautos Šventės minėji-
ir nuo nelaimingų atsitikimų. 1$ rnas koncertas, kuri ren-
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame n -la 1 Ę apylinkės valdyba,
miesto kvartale. M .Spalio ly d. So. Bostono
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus. *1 .rietuvių Piliečių d-jo> III

Jg auk-to salėje Laisvės Varpe 
•Ka rudens koncertas

stiprina laikraitj.

NORI SUSIPAŽINTI

Norėčiau susipažinti su ne se-! 
nesniu kaip 65 metų vyru, ne-į 
girtuokliu. Esu 58 metų. turiu* 
namus ir automobilį. Prašau ra
šyti:

Birželio 12 ,1. So. Bosto- J,Ieivos Pare’>’-. ,
no Lietu, ių Piliečių d-jos j Nuo š. m. gegužės 1 (i. tas ,.^ng7.7n." »lieh? 4»4:tL 
salėje Bostono Lietuvių Tau-j pareigas jis perdavė naujam

I tinių šokių Sambūrio ban-Į vadeivai Juozui Raškiui. gy- 
I ketas. | venančiam Nevv Britain, Ct.
j Birželio 12 d. Šv. Petro}
• parapijos salėje Tragiškojo į----  ----- ------—•

c/o J.B.G., 614 E. Dowland,

GARSO BANGŲ 
PROGRAMA

U

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus a pir pasaulinius lr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie vbus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūriniu* klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA“ vn. dinamiška mūsų tt- 
eivijos laikraštis. Ieškąs nauju bendradarbiu bei Mė»u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

’ Si radijo programa trans-
LIETUVOS ŽEMĖLAPI a. Iiuojama sekmadieniais ii

-rttnma f io ne ! stoties WBUR 90.9 FMlunme Lietuvos zc-me'a- . «
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.

*» - u ' i.; i • .! popiet

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

-AA-

Kodėl mokėti ti gožą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULT0RINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para., "ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug įžymių mūsų spaudos dar- 
įliustracijų, kieti viršeliai, i buotoj„ Kaina $6.00. 
k a na $12.00. »

Baly. Sruog. n>u.ų .toi-,3# me, Lietuvos !aisvŽ5 ko_ 
gaudai parao. voje (194O.197O), parašė

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedu* bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminio šildymo (baseboard) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūly mas baigiasi 1976 m. liepos 3$ d.

FORTŪNA FUFL Co.i«c
Ofisas ir 
paipdos 
kambarys

I

Oil Bumsra CITGO Heating Oils
470 Adams St. Ouincy, MA 02169 

Boston 436-1204 So. Shore 773-4949
Atidaryta 24 valandas

SLA—jau 8$ metą tarsMda Helerių vbmooMMl Ir i
jo daugiau siug ba’miB MiUONUS detalų
nanama.

SLA—-didžiausia Keturių fratoraaltnš ergaaMesIM — 
duoda gyvybės apdtamų Ir Ilgoje paia'gų, kari pra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS* srisiks psMo, • teikt 
patarnavimus savitanmis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir i 
lietuvis čia gali gauti Dairių klasių 
apdraudė* nuo $100.00 Iki $16.000.06

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją
dowment laourauem kud jaunusHs gautų pinigus 
suktojo mokslo studijoms Ir gyventas gvudibd.

SLA—duoda V AULAMS Ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdnmdas tik $S.0B 
No metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA
amžiaus asmenima rekomenduojama 
kinkų ir draugijų nariams Ui gl.OOOiOO 
Ha apdraodoo mokestis 96.00 | amtua

SLA—kuopos yra daugumoįs Hetuvių kolonijų. KreipftitOo 
* kuopų vtfkfjus. Ir tis pMHss 
8esfv1enijtmn darbus.

šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

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

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

DIENOJANT, Bie-

Leonardas šimutis, daug i- 
liustraciju, 500 psl., kaina 
$10.00,

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

Pasakyta paraiyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Neseniai išėjo iš spau-

rinio, 464 psi.. kaina....S2.0(*
PENKTIEJI METAI, Kip 

to Bielinio, 592 puslapiai,
<aina ......................... $2.00I

j Sukilimas Lietuvos suve*
i renumui atstatyti, dokumen. idoš Janinos Narūnės knyga 

r* tinė apžvalga, parašė buv. i VAIKYSTĖ. Rašytoja apra-

paralysito:

g$7 Wsot 3$tk Strsst, Nsv York. N.T. ltttl

! Lietuvos nepaprastas pa- 
į siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yje.

Melagingas Mikasės laii*
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

i
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Vietines žinios
UETUVIŲ SAVAITĖS RENGĖJŲ PADĖKA

Lietuvių Bicentennial Ko- ros eksponatų, jei ne prel.
mitetas, susidedąs iš A. Pr. Juro, A. Mažiulio, J.
Andriulionio, kun. A. Balt- Sondos, J. Kapočiaus, P. 
rušūno. dr. A. Budreckio, Į Bliumo, č. Mickūno, J. Ra- 
M. Drungos, A. Čapliko, A.
Matjoškos, A. Mitkaus, B.
Paliulio. L. Švelnio. I. Vei- 
tienės, J. White ir F. Zales- 
ko, visiems, kuo nors pii-i- 
dėjusiems prie Lietuvių Sa
vaitės gubematūroje balan
džio 26-30 dd. pasisekimo, 
taria dideli ačiū.

Dėkojame dailininkams I.
Nenortienei. P. Lapei ir V.
Vizgirdai už dalyvavimą pa
rodoje. Dėkojame muzi
kams I. Vasyliūnui, J. Ka
činskui, V. Balčiūnienei, S.

šio, J. Ovvirkos, ir- O. And- 
riulionienės talka. Jiems vi
siems dėkojame. O ypatin
gas ačiū priklauso Onai 
Girulienei, kuri savo juosto
mis, takeliais, staklėmis, 
tautiniu kostiumu ir gražia 
sy'l'^T’.a atliko parodos 
„grande dame“ vaidmenį.

Be gardaus maisto net ir 
pati spalvingiau ia paroda 
būtų liesa. Užtat dėkojame 
ateitininkėms sendraugėms, 
Moterų Klubų Federacijos 
narėms ir skautėms - židi-

Cibui, seselei David i^' nietėms už įūpestį lankyto- 
Brocktono 'šv. Kazimiero pa-1 
rapijoi? vaikams už rūpesti

jų fiziniu stiprinimu. Maistą 
ruošė ir serviravo antradie-

nė (irgi didžiai dekoraty
viais tautiniais rūbais), o 
penktadienį — G. Budrec- 
kienė ir V. Hodges. Joms 
visoms nuoširdi padėka.

i Sunku gal ir besuminėti 
visus tuos, kurie vienu ar ki
tu būdu prisidėjo prie Lietu
vių Savaitės renginių . usta- 
tymo, dežiuravimo. ekspo
natų saugojimo ir sutvarky
mo. Su dėkingumu prisime
nami bent Išie asmenys; O. 
Andriulionienė, J. Aukšti- 
kalnienė, A. Antonnelis, M. 
Druadis, C. Janeliūnienė. A. 
Jaritis, A. Kropas, M. Mic- 
kevich, A. Norinkavich, J. 
špakevičius, T. Trainis ir A. 
White. Ypatinga padėka 
priklauso F. Saparniui.

Jei ką užmiršome, iš anks
to atsiprašome.

Smagu, kad kai kuriomis 
savaitės dienomis atsilankė 
bent kiekelis publikos. Gai
la. kad ne visi, kurie galėjo 
savo atsilankymu paremti 

Į mūsų bendrą lietuvišką rei-
kalą tai padarė.

ir talka, ruošiant muzikinius n; g cibienė R Fetronienė, 
pasirodymus. Kun. V. Vai- ‘

i Ačiū Keleiviui ir Minkų 
J radijo programai už Lietu- 
’ vių Savaitės reikalų garsi
nimą. Ačiū ir tiems, dar pa
rašysiantiems apie tšį neeili
nį įvykį kitų miestų spaudai, 

vertingų spaudos ir tautoty-! A. Moriarty ir M. Gineitie- Finansiškai Lietuvių Sa

kavičius ir kun. A. Kontau 
tas nusipelno mūsų padėkos 
už pasakytas kalbas. 

Paroda nebūtų turėjusi

B. Kuodienė. M. Lušienė ir 
Č. Aleksonienė (abi pasta
rosios puošniai? tautiniais 
drabužiais), trečiadienį —

vaitę rėmusrems dėkojame 
afc kirą tvarka.

Lietuvių Bicentennial 
Komitetas

Bostone vieši losangelietė
Monika Lembertienė

Praeitą savaitę į Bostoną 
bičiulių aplankyti iš Los 
Angeles atvyko poeto Pra
no Lemberto našlė Monika 
Lembertienė. Prie'š tai ji ke
bas dienas viešėjo Chicago
je ir dalyvavo lietuviškų o- 
perų premjeroje.

M. Lembertienė yra apsi
stojusi dr. Stasio Ja-aičio 
šeimoje.

Pastaruoju metu mūsiškė 
viešnia yra Los Angeles gy
vai įsijungusi į bendruome
ninę veiklą.

Grįžo iš operos spektaklių

K Bostono į Lietuvių ope
ros spektaklius Chicagoje 
buvo nuvykę nepriklauso
mos Lietuvos Val-tybinio te
atro baleto artistė Tatjana 
•Babuškinaitė - Vasiliauskie
nė, „Gintaro šaly“ operos 
autorius komp. Julius Gai
delis su žmona ir rašytojas 
Stasys Santvaras, kuris pa
gal Balio Sruogos „Milžino 
paunfc-mės“ trečiojo veiks

mo antrąjį paveikslą parašė 
libretą Vytauto Marfjošiaus 
sukurtai operai „Priesaika“. 
Jie dabar vėl grįžo į Bosto
ną.

Į Chieagą buvo pasiruošęs 
vykti ir trečiosios operos 
„Juodo laivo“ kūrėjas kom
pozitorius Jeronimas Ka
činskas i-u žmona, bet už
puolusi liga £ią išvyką su
trukdė.

Jaunių apygardinės Bostone

Rytų sporto apygardos 
jaunių šachmatų pirmeny
bės įvyks Bostone gegužės 
29-30 dienomis. Jas rengia 
So. Bostono LPD šachmatų 
klubas -avo patalpose, 368 
W. Broadway, So. Boston. 
Ma. Šiose pirmenybėse ga
lės dalyvauti Rytų sporto a- 
pygardoje registruoti šach
matininkai, gimę 1957-1964 
m. ir vėliau. Sporto klubams 
nepriklausą jaunuoliai turės 
įstoti į RSA iki įsirašymo 
termino (gegužės 22). Įsi
rašymus siųsti K. Merkiui, 
115 G St., So. Boston, Ma-s. 
02127. tel. (617) 268-0853. 
Grupiu nugalėtojams dova
nas paskyrė RSA.

Pirmenybės abi dienas 
prasidės 12 vai.

Sveikina ii Jugoslavijos

Aleksandras Zamžickas 
atsiuntė Dubrovnike (Jugo
slavijoje) balandžio 29 d. 
rašyti laiškelį:

„Linkėjimai Keleivio drau
gams iš Tito žemės. Pasa
kiški vaizdai, o viešbutis ka-

I rališkas. Jei sumoki per $20 
{dviem, tai gauni ir gerus 
(pietus. Su dukra Milda Šil- 
jbajoriene čia maloniai lei- 
I džiame laiką. Poryt vyksta- 
' me į Konstantinopolį“.

Gegužę; 5 d. A. Zamžic
kas mus pasveikino jau iš 
Turkijo-,; — Istanbulo.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
V EIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v.
Telefonas: 268-1055 •

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary. 

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

| S. B. L. P . D. Valdyba
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868 ir

yra yieninteie oficiali ištai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worce»> į

terio į Lietuvą ir ki’as Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviikai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

sueina greitai ir
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
t vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. 
aaaaaaaaaaaa»«aaM*aaaaaaaaaaaaaa PLOKŠTELĖ

Elood Square 
Hardvcore Co.

Saraiaka* J8. J. ALEKNA 
•56 EAST BROAB^AT 
Sr.VT" 8C&7ŪN. MASS. 
TELE1-ONA8 AN S-414S

Ba&jaoua M rara Dažai 
Papiaron Šildoma

Stiklas Laa
Vla-'kia reikmeny. 

Rcik/neny, piunl 
VUokto caiciim aatfcta*

Peter Maksvyti*
Carpesder & Bsflder 
«O Church Strese 

M. MUtosų

to ir proJakta^ino darbas U 
ka ir vidaje, ,
Manio . 
tarimą, 
lando vakaro.

Tefefeme: 8984876

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

PID1NI8 
METR1STA9

Valandos:
nuo 9 tai ryto iki S tai. vak 

Trečiadieniais nenriimama
447 BROADWAY 

Seath Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

0PT0METRIST9 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

aoovveaeeaeveaMoooaMiMOMooooaaa

Knyga yra geriausias žmogaus drangas!

Ę J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance^Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

TeL 762-6732J •

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

Paštu nesaunčiame.
jn.rrfrrr“ ...........m. j

laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sckamdieniafe 11-12 vnL 

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIUINIS

173 Arthnr SL, Brockton, Maas. 02402. Tek 580-7200 

•*************************oa*o***o»*ooaoaaooo#«oooooaaooooa*»oo**oaaa

j 1 South Boston Savings Bank
KITI AI.FRFn W 4Drum«in DDP7ini?viF**_____

Parduodamo tiktai vaistuo, lėpUdosne gydytoją re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

M mik vaistą — eikit t ttetuviėką vafetiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tsfefeone AN 8-0020

Nuo 0 vaL ryte iki 8 vai v„ feefcynm šventadienini tr eekm.

Mooouoommooeoooooooeooooooooooaooooomufl

SMEIKI*
BIIH Ulll’ 
S \VI\GS

ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127 

Skambinkite 268-2500

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

□ krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis'ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo'įrengimas

Skambink ite

268-4662

681W^~
6j0^5<
5.47-5
osrtlfiosu hindi pravMfe įsu of 
uNhdmsn ii

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

•‘-...X j

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

Šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir Hetuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,009

Trans-Atlantic Travel Service
| .Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

c/o

Trans-Atlantic Trading Co

Darbo valandos kasdien: 9—6 
šeštadieniais 9—2

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

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldone Adomonis

a

i&sagggHg

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street, 

r, Mase. 01604
Tet 798*3347

Tiesiai iė Worcesterfe 
čiam Įvairias siuntinius i Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maiste ir pramonės gami
ntą. Turime vietoje {vairią vie. 
tinės gamyba ir importuotų 
prekių B kitą kraitą vfeai Že
mėmis kainomis. Bs te> siuačis* 
ms nuifetą, pinigus ir gulite už
sakyti ją gamyba prekee. čia 
eamekėsits pinigas, o gimtais 
ten vietoje gaili peši riekti nė* 
sakytas prekea.

Taipogi tarptatakaajame per 
tam tikras įstaigas ntaikvfeati 

Ha paa oave | svečius

COSMOS PARCELS
EKPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
U BOSTONO į LIETUVĄ b Idfem Rnsijoe

Pristatymas grotos ir 
garnntsotns

nintonia kaii
Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ir paa. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto ilri 2 vaL

tai lr sąttatagaL Ataflankų )aiti- 
kimrite. Vedėjas A. SchyrtafeU

įtolimą talafi
389 W. Broadvray 

Su Boeton, Mase.
TaL 26B4069




