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LENKTYNĖMS I PREZIDENTŪRĄ

BAIGIANTIS

Lietuvos budelis — 

Brežnevo padėjėjas
Sovietų Sąjunga? komu- 

Pirminiuose rinkimuose "nežinomasis“ Jlmmy Carter : nistų partijos vado Brežne-
užbėgo už akių išgerėjusiems demokratų politikams, o 

respublikonų kandidatas filmų aktorius Ronald R< tgan

vo pirmuoju pavaduotoju 
paskirtas Michailas Suslo- 
va?. 73 metų amžiaus.

visiškai pasivijo prez. Fordų ir gali suskaldyti partijų, j Tai tas pats Suslovas, ku- 
‘ ris 1944 m. buvo atsiųstas j 

šį kaitą pirminiai baisa- mų atsižadėti Panamos ka- Lietuvą su ypatingais jgalio- 
vimai, kurie turėjo išryškin- nalo valdymo ir prieš Rodė- jimats "karo padariniams 
ti prezidentinius kandida- ziją nukreiptų politiką. O likviduoti ir tarybų valdžiai
tus, yra įdomesni, negu ka-: ypač jis puola Kissingerį krašte sustiprinti“.
dai-e buvę ank čiau. Jie pa- dėl nepateisinamų nuolaidų \ j vadovauiant vvkdv-
• . i . OOrkBlfvl *lf ___ t_x _I___ J TA TT 1__ _•_* _ tas Lietuvos gyventojų ma-įr demokratų, ir respubliko- ‘
nų partijoms.

Demokratų fronte prieš 
plačiai visiems pažįstamus 
senatorius ir kitus politikus 
staiga išbėgo į priekį lig šiol 
b teeik nežinomas bu/vęs 
Georgijui: gubernatorius
Jimmy Carter, kuris ligi pir
minių rinkimų galo surinko 
net 1,118 elektorių iš nomi- 
navimui reikalingų 1,505.
Tai savotiškas "minios žmo
gus“, gal net kiek panašus 
i buvusį prezidentą Trumą-Ipgįįį 
ną, kalbantis be ypatingų' 
l yrikos puoi'menų. rinkė
jams labai draugiškai spau- 
dinėjantis rankas, kartais 
vaizduojąs labai religingą

mas faktą, kad JAV karinio 
pajėgumo požiūriu esanti 

: atsidūrusi antroje vietoje po 
sovietų.

gyventojų 
mis trėmimas į Sibiru ir be

atodairiškas partizaninio są
jūdžio naikinimas.

Sušidvas lietuviams — tai 
antrasis Muravjovas - kori-Šį? karštas ginčas skaldo 

ir respublikonų partiją. Dėl i 
to manoma, ’jei kandidatu 
bus išrinktas Fondas, tai da-' 
lis respublikonų balsuos už
demokratų Carterį, ir taip £,# delegacija pas 
pat rinkėjai gali pasielgti, j 
&b^^entus JT ambasadorių Washingtono • Baltimorės lietuvių studentų meno ansamblis 

''Malūnas“ atlieka muzikinę pjesę "Rugiapiūtės vakarą44. Viršu- 
ije Tėvas (Petras Sandanavičius) atneša darbininkams valgyti,

KAS KURSTO LEBANONO KARO 

UGNĮ?
Lebanono civilinis karas ima virsti slaptu didžių

jų politinių galybių ir Izraelio žaidimu, kuriame griūva 

nepriklausoma valstybė ir pačių arabų rankomis glam

žomi Palestinos arabai. t

Lebanono kairiųjų ir deši- Lyga. siūlydama Alžerijos,
niųjų, krikščionių ir musul
monų vidaus karas ne tiktai 
baigia griauti tą kadaise 
klestėjusią "Artimųjų Rytų 
Šveicariją“, bet ima ryškin
ti ir didžiųjų valstybių tenai 
Įkištus pilotus.

Kaip žinome, krikščionims 
ir dešiniesiems prašant. į tą 
civilinį karą įsimaišė ir Siri
ja. neva iekdama grąžinti 
ta;ką ir, prieštaraudama lig-

Libijos, Saudi Arabijos ir 
kitų rabų kraštų jungtinius 
kariuomenės dalinius, nors 
dar kartą buvo paskelbtos 
Lebanone paliaubos, bet Si
rijos kariuomenė ir toliau 
veržiasi Į krašto gilumą, o- 
kupuodama vis didesnius 
plotu .

Įdomu tai. kad Izraelis, 
kurio pašonėje vyksta 'šie 
Lebanono okupacijos veiks-

'iclinei beveik prosovietinei. mai. kol kas tyli ar skelbia, 
savo politikos linijai, prade-I kad tie Įvykiai nekenkia Iz-

liamas Reaganas.
Kaip žurnalistas James»
wton New York _____ _______ _______

laikrašty rašo, respubliko- Seranfconbirželio 9 d. priė-i “• VaAkyR>- ui raioma 3 Pe
nams būtų geriausia išeitis, JAV LB delegaciją, kuri į ~~ ' ^trau
jei Fordas Fordas kandida- įteikė jam išsamų memoran-

f prezidentus. o ‘ dūmą, nušviečiantį Lietuvos' a 
kartais pats sau prieita rau-j V^<]^aganSltU gautų:
jantis, o aplamai, - ven- -S* L,£au^ pa-rpnegimmą. Ta>p pat ,-

Times' tinė^ Tautose °” Wffliam a’*iioje vk»«ryje šoka Duktė (Vaičiulaity tė) ir Studentas (Aru 

Q H Vaikys). Apie Ui plačiau raio, * *
.Nuotrauka P. A. Atamaną

jo glamžyti kairiuosius mu- 
sdlmonus ir Palestinos Iš
laisvinimo Oigaftizacfjos 
partizanus, didžiausius Iz
raelio priešininkus...

Nois Lebanono konfliktą

raelio saugumui.
Kai kurie Vakarų kores

pondentai jau skelbia, kad 
Sirijos žygis į Lebanoną yra 
slaptai "palaimintas“ JAV 
ir kitų vakariečių. Tai esąs

likviduoti pa išovė Arabų, avansini: užmokestis už bū- 
l simas Sirijos nuolaidas Iz- 
j raeliui.

Prašo laisvės savo Sekso skandalas

giantis aiškiau pasisakyti 
užsienio politikos klausi
mais.

Tenka pažymėti, kad Jim
my Carter demokratų parti
jos vadovybės ir spaudos 
buvo sutiktas gana šaltokai, 
lyg norint, kad jis kaip nors 
pralaimėtų ai' bent konven
cijoje būtų nustumtas į šalį. 
Bet dabar, kai jau susirinko 
daugiau balsų, negu profe
sionalai politikieriai, žada 
jam atiduoti šabo elektorius 
Walace. Jacksonas ir kiti 
nesėkmingi kandidatai.

Žinoma, demokratų kon
vencijoje jis dar gali būti 
konkurentų gudriai išma
nevruota: iš lenktynių, nors 
jau ir nėra lengva įkišti jam 
lazdą tarp kojų.

Respublikonų partiją taip 
pat graužia nemažas rūpes
tis. Iki šiol esamasis prezi
dentas beveik visada būda
vo perrenkamas antram ar 
net trečiam terminui. Deja, 
šį kartą prez. Fordas savo 
partijoje susidūrė su filmų 
aktorium Ronald Reagan, 
buvuriu Kalifornijos guber
natoriumi, kuris savo politi
nėje karjeroje yra kitų neį
veikiamus priedus išvertęs iš 
valdžios kėdės. Jis ir šiuose 
pirminiuose rinkimuose už
lipo Fordui tiesiai ant kulnų. 
Mats baigusi? balsavimams, 
Foidas surinko958,'o Rea
ganas 879 delegatus iš no- 
minavimui reikalingų 1.130 
elektorių.

Reaganas iškilo, -akcen
tuodamas užsienio politikos 
klausimus. Jis prikiša Fordo 
neveiklumą Angolos vidaus 
kare, kur buvo leista įsiga
lėti komunistams, pasiryži-

daugiau teatrinį vaidmenį teiktas ir politinių kalinių A merikos 
ir turėtų didesnę galimybę sąrašas. Pabrėžtas reikalas
ri^fltosafi^™ I^^d^ar ?a^aRijO kraštų kl.*u' Chruščiovas jau seniai ža- 

lVmOge . dėjo pralenkti Ameriką, bet
gano kova dėl neįsipareigo
jusių elektorių, bet politikoj
yra galima ir priešininkų 
aika — abiejų vardai ant 

vieno balsavimo lapelio.
Žinoma, tai yra tik spėlio

jimas. Tikrovę atskleis tik 
’espūblikonų ir demokratų 
convencijos.

Abiem nevyksta 

susitarti
Komunistai negali susi-' liko tik 23. 

tarti dėl bendros visų kom-! Tokio į langą Įstatomo o- 
partijų konferencijos, nes ro ša’dytuvo kaina 430 rub- 
kai kurios partijos iš anksto lių. Taigi fabriko darbinin- 
reikalauja, kad Sovietų Są- kas. kuris uždirba per mė- 
junga pripažintų visų parti- nesi 130 rublių, tą aparatą 
jų lygybę ir nepriklausomy- gali įsigyti tik už trijų mėne- 
bę. j siu algą.

________ „ _ ______ Nevyksta tarp savęs susi- . J.AV ‘ckjos rūši« oro vė
si j kieta ranka valdančio. tarti ir socialistams, kurie sln uvas a s|elna •>80- 
Ugando? valstybę diktato- savo internacionalo seimą
riaus Idi Amino gyvybę. I atidėjo todėl, kad nespėjo nnanlinn
Pasikėsinime žuvo 1 asmuo, suderinti atkirų partijų pa- a 1 posauno 

žiūnrys į bendradarbiavimą

Kėsinosi į Ugandos 

diktatorių
Birželio 11d. vėl kėsinta-

36 buvo sužeisti, o patsai 
Amin buvo tik lengvai su
žeistas.

Dabar Ugandoje vykdomi
hpaniioieleMa.

ninku.

su komunistais.

gynėjui plečiasi
Hiza'beth Ray viešumon 

iškėlė ne tik tai, kad kong-
Rašėme, kad sovietų teis

mas Mustafą Džemiievą nu
tai padaryti nevyksta ir jo
įpėdiniui. Štai Baku (Kau- . . .... ....
kaze) pradėjo veikti pirma-, teisė totoriams grįžti i savo kad ji turėtų su juo lytinių 
jis fabrikas, kuris gamina *“* "'=-*“«bė kart

•• aparatus orui vėsinti;. JĮ pa-
! statė Jpipoinjos inžinieriai, .. ...
' ir pradžioje beveik vieni ja- "nusikaltimą“ jau anksčiau nepaminėjo .pavardėmis tų 
; ponai ir dirbo. Dabar jų be- buvo nuteistas 8 metus ka- kongresmanų, kurie jas pi 

Įėjimo). liečiu pinigais yra pasisam-

Dabar 368 Į Uzbekistaną .
ištremti totoriai įteikė sovie- J atsihepe buvusi
tų valdžiai prašymą, reika- s^cretoie , ^ix^?.er; P.a.sa7

teisė kalėti pustrečių metų resmanas Hays ją pasamdė 
už tai, kad jis kovoja dėl sekretore su $14.000 alga.

rimtąjį kraštą, iš kurio jie santykių, bet pa-kelbė, kad valstybėms, 
buvo prievarta iškelti Į Sibi- žinanti ir daugiau tokių 

(Džemilevas už tą patį kongreso sekretorių. Ji tik

Tą spėliojimą pastaruoju 
metu lyg ir patvirtina sovie
tų reakcija. Sovietinė Prav
da, iki šiol gyrusi Sirijos 
politiką, staiga ėmė pakar
totinai šaukti: "Šalin rankas 
nuo Lebanono!“ Ir tas šūkis 
taikomas ne tik buvu-iai 
draugiškai ir sovietų gink
luojamai Sirijai, bet ir Nato

prezidentą
i
' Urugvajaus kariai pai:ali- 
. no prezidentą Boidabeiry. Į 
i jo vietą pa-odindami vice
prezidentą DemichelĮ, 80 m. 

1 amžiau-. Po poros mėnesių

Tokia sovietų reakcija ro
do, kad vakariečiai už tam 
tikrą atlyginimą svetimomis 
teritorijomis bando ir Siriją 
ištraukti iš sovietų Įtakos 
sfercs, kaip tai padarė Egip
to atveju.

Tokie yra Vakaių diplo-
va , santykiauti“ su kongresma- !?a‘iniM ®P«-
'ą' ; nu iš Texa o Joung. Dėl tos ll0J‘mal- A{ Jle Pą*!?11’ Pa*

Grupė disidentų, jų tarpe “tarnybos“ jos alga pakilu-;Įnetolimo; ateitiesjvy- 
ir generolas Grigorenką. si iki $26,000 metams. ! .į' . I)rle ,tų 9P5*1(*Jin]^
kreipėsi Į Tarptautinę juris- to> jį tvirtina, (kad
tų federaciją, prašydami kongresmanų tarpe yra ne
nudėti išgelbėti nekaltą ka- mažai ir homoseksualistų.

kurie reiškia pretenzijų Į 
tarnautoju vyrus.

! Į seksualinę istoriją pa
kliuvo ir Uthos kongresma
nas Howe, pataikęs :u savo 
pasiūlymu Į prostitutę vai
dinusią policininkę.

« Tokie yra mūsų rinktiniai 
Vancouvery pasibaigė 2 atstovai — "geriausi iš ge- 

savaite j tęsusis Jungtinių Hausiuiu“
Tautų konferencija,

ra

Jaudami išlai tvinti Džemile- kydąiua, kad ji turėjusi

’inį Džemilevą.

Siūlo apkarpyti 

žemvaldžių teises

partlJOS . speciali taryba išrinks naują

Ispanijoj. įsigalėjus Fran- Prezidentą.
kui !939 m. buvo priimtas' Nuo 1973 metų pervers- niu genimą: Priimtą dau- D - .... .
įstatymas, kuns leido veikti mo tikroji valdžia buvo ka- HaU kaip 100 pasiūlymų. Jų PūįTObe polltlūlllS 
tik vienai nartiiai — Tauti- rin Pi*o7.id»TifaA > f __ ’ t; •-■i_____ L__-’_ ‘ "

kuri
i svarstė, kaip ‘pagerinti žmo-. i J

tik vienai partijai — Tauti- rių rankose. Prezidentas; ta,,pe yrą jr pasiūlymas ap-
nam: sąjūdžiui, kuris, aišku, Bordaberry susikivirčijęs su karpyti žemė? savininkų pūbįgėllUS 
rėmė diktatorių. kariais, nes norėjęs grąžin-' *rėmė diktatorių. Milais, lies irurcjęs griūni- teises.

* Praeitą savaitę parlamen- kraštą į demokratinį kelią 
tas priėmė įstatymą, kuris
numato daugelio .partijų sis
temą. Iš 561 atstovo už tą 
įstatymą baflsavo 338, prieš 
91, susilaikė 24 ir nedaly-

ilzai vavo P08^^ 108.

Žinomas sovietų disiden
tas Andrejui Amalrikas, il
gus metus sėdėjęs kalėjime 
ir buvęs iitremtas į Sibirą,

diplomatija galinti privesti 
ir prie didžiųjų valstybių 
betarpiško konflikto.

Indijos premjerė Indira GandL 
kurią praeitą savaitę Sovietą 
Sąjungos vadas Brežnevas labai 
iėkilmingai ir šiltai pasitiko 

Aires ginkluoti j Maskvoje, tuo parodydamas sa.
vo didelį dėmesį didžiausios sa
ve neutralia laikančios valsty
bės atstovei. Primintina. kad

Galvoj turėta faktas, kad . ®u?n£’. .M"““"“
didelė daueuma žemės ori- deslnleJ1 teroristai pagrobė 
ameie uauguma žemes pn nnlit»niii« nahėoėliim iš klauso mažai grupei savi- 7,1-P- PaD^e‘lus 19
ninku, kurie Žežię' naudoja f!" ®-. b*'? Pa*,---------------------------- - —
vien tik savo pelno tikslais, lel^‘: bet "?l !>ma,k’al P"- t, neutrali,j, .(priklausanti, 
ri nkai pamiršdami bend-'.mu tL komunistą ’ ar antikomuaistą
ruomenės r ikalus. Todėl' Neseniai tie patys teroris- blokui) valstybių konferencija1>53 pi _____....

įto demokralaan. Taigi Ispanija palengva pagaliau gavo z leidimą iė- konferencija pasisakė už tai yra pagrobę apie 8000 įvyksta rugpiūčio mėnesį Šri 
parriikė nebekandMadnoniąa { grįžta į demokrflįtvnę san- vykti j Vakarus. Jis su žmo- teisingesnį žemės padalini- tokių pabėgėlių iš kaimyni-! įlankos (Madagaskaro) sostinė- 
seaatorian. tvarką. na vyksta j Olandiją. | mą. 1 nių kraštų *ąrašą. )«•
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KIEK GAUNA „LAISVĖ” IR KIEK 
GAUNA „KELEIVIS”?

NEGALINA JŲ IŠSKIRTI ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

Lietuvių komunistų paiapijos organas "Laisvė“ 
(1976.VI.4) taria-i labai gudriai atsiliepianti į "Keleivio“ 
nr. 20 pastabą dėl komunistų partijos prezidentinio kan- 
ditato Gus Hali sukto siūlymo — "visiškai uždaryti ČIA 
ii* FBI už jų baisiausiu- atliktus kriminališkus nusikalti
mus užsienyje ir Amerikoje“. Prirašiusi mūsų iš "Reader’s 
Digest“ atpasakotus buv. JAV gynybos sekretoriaus Mel- 
vin R. Laird žodžius "Keleivio“ redaktoriui, ji savo post
ringavimus suveda į tokią išvadą:

"Nėra jokia paslaptis, kad tautinių grupių, kurių 
gimtieji kraštai po socializmo vėliava kuria naują gyve
nimą, reakcinius vadus ir jų įstaigas, ypač jų spaudą, sub
sidijuoja ČIA. Būtų Įdomu išgirsti, kiek gauna "Keleivis“ 
už tokj ČIA kriminališkų darbų gynimą ir teisinimą?“

Deja, nors "Laisvei“ tai "nėra jokia paslaptis“, bet 
mes šia proga galime tik nusiskų-ti, kad nežinome net, 
kur tų ČIA pinigų būtų galima pasiskolinti ar išsikeisti jų 
už mūsų švarius prenumeratorių dolerius. Mes tikrai visus 
juos paaukotume "Laisvės“ dvasiškajam tėveliui ant jo 
busimojo juodo istorinio "pomniko“, nes jo delno nesvi
lina jokie Juddšiaus grašiai, išsemti lygiai iš Stalino ar 
Chruščiovo bei Brežnevo kapšio.

i ir net laisvajame pasauly—
I paplitusi Lietuvos Katalikų 
j Bažnyčios Kronika, skel
bianti nuožmų religijos per- Kaip Keleivio skaitytojai, Tad, didžiai gerbiami Ste- 
sekiojimą pavergtoje Lietu- jau žino, Chicagoje Lietuvių pono Kairio paminklui sta- 
voj. ; Į tautinėse kapinėse ruošia- ft^i komiteto nariai, telieka

Prieš 36 metus liepos 23 masi pastatyti paminki,
Jungtinės Amerikos Valsty-1 Lietuvos nepriklausomybes P į į * J/

„bu, Sws.d Mi'i,
Kiprui Bieliniui. Dabar tas mi^ąs.^s tatomas is au- ,.
klausimas vėl iškeltas Lietu- Jel J,s bus statoma» 
vos Valstiečių Liaudininkų ab!em- yrenam is tų ne- 
3-gos prezidiumo Naujiena ’-^amų bičiulių. Ir visas 
^turimame priede. Birželio ta? darb?a,bus 2i'mlai Praš- 
4 d. ten A.M. tarp kitko taip "’>^sms“.

ašo:

M. VALIULAITIS
GERO VfiJO! - OKUPANTO MALŪNUI? - 

KAŽIN..,

(Tęsinys)
Š. m. Naujienų 131 nr. Jo-

departamento ipasekreto- 
riaus Summer Welles tar
tais žodžiais: "Šios vyriau- 
ybės politika yra universa

liai žinoma. Jungtinių Vals
tybių žmonės yra priešingi 
grobucnikiem veiksmam, 
vis vien, ar jie būtų įvykdyti 
jėga, ar grasinimu jėgą pa
vartoti. Jie yra lygiai prie
šingi vienos kokios valsty
bės, kokia galinga ji bebūtų, 
kišimuisi Į vidaus reikalus 
kitos nepriklausomos val» 
fcybės. kokia silpna ’ji bebū
tų...“

Tokio? politikos Jungti
nės Valstybės laikosi ir da

O jeigu vis dėlto kokia iš
gama ir atsirastų, tai dėl jo- 

ašarų — neliekime. Prie
šingai, džiaukimės, kad ne
vykėlio iškritimu su tiprėjo

gali apsikrėsti sovietinės mūsM &1 et°s
propagandos nuodais. At- __ . . x
seit. nieko nereiškia mūsų .. K, k, bet sovietų viespa- 
spauda, mokyklos, jaunimo clams labiau i el nią bijcti 
organizacijos, tėvų bei vy- “fi veriančio žvilgsnio ir 
resniųjų pasišventėliškas stebinčio dėmesio, ne-

* *

Taip padaryti tikrai dar darba , jaunimui perduoda- gy mums užsikrėtimo sovie
"Šiomis dienomis sukan- nėra vėlu- Mažučius pakei- ma patirtis, mūsų tautos bmų jtaigojimų bacnomis.

i i • • j • -1 • t’mus nroiekte ne unku Da- kančių atmintis ios baisaus Kad taip yia, kad sovietai is<a lygiai devynen metai, PloJ^Le ne un“u pa Kančių atmintis, jos taisaus
kai čikaroe Lietuviu Tauri- daryti, o butų prasmingiau bkimo jsąmomnimas, visa «esų Dijoie oijo?\ecių i.

. „ .“v.ų ir net ekonomiškiau Kairvs idii mūsų S'eivi^ko trvveni- slen10’ aiškiau iai matyti 1$mų Kapinių spintoje yra ur- ? nT^ eiKonomi^Kiau. aanys loji musų reivisKO gyveni- . Matomu kliū
na ®iu Drof Stepono Kairio ir Bielinis/visą savo amžių mo nuotaika, deganti nea- Pą»ąneuems statomų Kliu.
• ___•.___ x_i_±________ «•__ kartu dii:bn-siekė vieno tiks- pykanta bolševiko žvėrišku- 1 apiiboiimų. Kcks gi

mui ir laukianti tos dienos, kitas savo piliečiu pasitikė- 
kada kerštui atsistos už- tu,'ls kraštas šitaip dre

Visiems yra žinoma, kad "Keleivio“ metinė prenu- , • — x t • x
merata — $10. Be to, atskirų rėmėjų aukos yra viešai skel- j. ar,T nePrrP^ls a 
biamos šiame pat laikraštyje. Tai ir viskas. | t. . . *

Tiek gauna "Keleivis“ už "Laisvės“ skleidžiamų me
Io dūmų išsklaidymą. i nepaisydamos Kremliaus de

Tuo tarpu garbės daktarui Antanui Bimbai drįstame j damų didžių pastangų j?

prievartinio ir neteisėto į 
jungimo Sovietų Sąjungon

priminti, kad dar palyginamai neseniai per visą platų 
televizijos ekraną buvo rodomos nuotraukos stambių su
mų čekių, kurie JAV komunistų partijai yra aplinkiniais i Amerikos Valstybių nu?i- 
keliais siunčiami iš "Didžiosios Tėvynės“. Mes čia neno- Į statymą nepripažinti BaJti- 
’ime nė spėlioti, kiek iš tų KGB fondų yra atžeriama ! j°s valstybių įjungimo į So- 
"Laisvei“. Tebūnie tai jos "privatus reikalas“. ; Vietų Sąjungą Helsinkio

Bet, jeigu jau klausiama, kas kiek gauna, tai yra dar konferencijos poveiky dar 
daug akivaizde nis faktas. Paskutiniuoju laiku "Laisvė“ ; Prezįe^c
^vielinės Uetuvos gauna kone vis, savo turinį, tenau-; ™k»ų
dodama tik čionykšte > gamybos dažus ir popierių. . J ef kimai ir’yįaė

Ją remia ilga eilė tarybinių bendradarbių nuo Justo kCtngreį0 _ atstc(vų rūmų ir 
Paleckio iki Vytauto Alseikos, o seniau — nuo Antano , gG(nato _ pastarosios rezo- 
Venclo.vos iki Juozo Mikuckio ir panašių.

Jie, mūsų žiniomis, yra įpareigoti rašyti 
"Laisvei“ straipsnius, užpildyti agitpropmiais taukais jos 
liesus puslapius, o algą už visa tai atsiima rubliais 
ir medaliais iš KGB! saujos Lietuvoje.

Taigi "Laiį-ivė“ už tarybinių poterių1 atkartojimą 
gauna gana daug.

Suprantame, sunku būtų "Laisvei“ išsiversti tik su 
čionykščiais analfabetais bendradarbiais ir retėjančiais 
skaitytojais. "Paramos“ reikia... Juk čia nėra nei komu
nistinio Lietuvių Fondo, nei komunistinės Lietuvių Bend
ruomenės, nei komunistinių skautų, nei komunistinių litu
anistinių mokyklų ir nei tikro komunistinio graboriaus. 
nes tas pats gaivalas laidoja ir reakcionierius, ir buržua
ziniu? nacionalistus, ir religininkus... Nėra.

Bet jau gana, nes mes čia kalbamės su specialiai ap
kurtusiu, kuris negirdi to, kas jam nemalonu.

pakeisti ar bent iškraipyti 
Piattaruoju metu Jungtinu

V1SIEMS LIETU VIAMS
Pavergtojo ir laisvojo lie- moterų, vaikų, išžudytų ir 

tuvio širdin bii*želio mėnuo ’ ištremtų į tolimuosius Azi- 
sminga šiurpiausiais ir did- ’ jos Sibiro plotus kančiai ir 
vyii:kiaušiais lietuvių tautos į mirčiai. Ir tai buvo tik pra- 
Įvykiai?. j džia — ligi 1952 m. iš Lietu-

Birželio mėnesį — prieš j ™s įremta apie 400,000 
36 metus Sovietų Sąjunga, žmonių, 
nužudė lietuvių tautos lais-1 Birželio mėnesį — po vie- 
vę ir įkalino Lietuvos vals-'nerių sovietinės okupacijos 
tybinę nepriklausomybę, ka-įmetu — lietuvių tauta vi
rine jėga užgrobdama jos | suotiniu savo sukilimu pra- 
žemę ir pavergdama žmo-! dėjo prieš sovietinį pavergė- 
fles- ! ją žūtbūtinę kovą ir ją ryž-

Birželio mėnesį — vos tik'.tingai tėsia lig šios dieno ,
vieneriems metams praėjus

□mos su Kipro Bielinio pe- lo- <?<’, ir bendrame
’enais. Abi šios urnos ten su Paminkle būna abu kartu
įemažosnis iškilmėmis buvo (prisimenami 
įtalpintos 1967 m. gegužės 
!0 d., Mirusiųjų minėjimo 
lieną. Taigi lygiai taip, 
kaip ir gyvenime visur ir vi- 
uornet Kipras Bielinis buvo 
reta Stepono Kairio. Kas 
uos kiek geriau pažino, tas 

matė, kad maždaug per še-

viešnagesspausta? žmogus, visi mūsų .turis^M
laisvės žygiai, visos -viltys.; ai*° ir vietos..................
sukaupti jausmai, mūsų bui-! Mat, savo "liaudį islaisvi- 
ties turinys, —visa tai tėra nusi“ ir "ocializmą įgyven- 
tik šnipštas, tik nusispiauti, dinusi“ Sovietų Sąjunga sto- 
nes. va, mūsų pačių išaugin- Pr^e!; nelengvą dilemą:

Tautos Fondo narių visuo-' jaunimas, penkias ar ^^už^nio' ^ėči^ 
tinis suvažiavimas įvyko *«£»» dienų tarp> oku- “mo> uzsren,0 nęc

TAUTOS FONDAS

1976 m. gružės 29-30 die- P2?.1*! Pasit^“, tuo daužau pastarieji^mra
nomis Kultūros židinyje f»b pargnzl. namo tautos matjt n jurtt,_kad„ vietoj 

ivažiavi Pn^ u ir švenčiausiu, sykiu Jaisves cia esama \ ei gijos,
bičiuliai, kovotojai už lieta-1 mą piadėjo ir jam pirminiu- s“ ',iatuvės "f“ Pienu !’ Satoriu d^n^tizmo^ 
vių tautos laisvę ir žmogaus kavo prel. Jonas Balkūna , tautlnl4 jausmų P' • iabjau ii
teises, bet kažkas dar dau- sekreto,alavo Jonė Pumpu- daviku! ^,tu a^“- kuo lablau^
giau, gai net daužau negu. tienė. | Ne. šitaip galvoti aš ne- 'vo tuo g,!eičiau jie...
j n rc2ai- a}P. .vo Prel. J. Balkūnas trumpai ^1.¥; ®ltalP Paneigti savo prieis Įvadai tos pačics išva-
uvoy Vokietijoj ir aa, aptar- Tautog Fondo egzilmės tapatybės nenoriu, dos! Ta!gi ką komunistai
^ungt. en os a^s ybe- vįnjus — kaupti Įeitas Lietu- ?daiip savaji jaunimą laikyti bedarytu. kain įie bekombi- 
se. Kiekvienas jų bet kuns voe lais.v}nimo veįklai finan- potencialiais išgamomis ne- nuotu protinko turisto aky- 

iiucijos. šiuo būdu Jungti-Į veiksmas ar žygis buvo nuo-' F(>ndo persitvarkymą metai, šitaip nuvertinti tie- w iie niekaip nearali pasiro-
Įdurti Jk dS3 i inkorperuotg organizaciją ««£« "nnetle^” dyti tokiais, kokiai -skelbia-

ir - tartas;J .a ir Fondo tarylbos veiklą. bolševizmo nukenteiusio gl esa: 2jnw\niskais, demo-
įr tais kukliais, lietuvio atsparuma nedrįstu kratiškafe nažanHais

Aleksandras Vakselis pla- ir šita}p išaukštinti komunis-: šfta d!,era,ams"įokia

ia* dešimt metų ‘jie buvo ne
ik neatskiriami idėjiniai Brooklyne, N.Y. Suvažiavi-

nių Valstybių politika Balti
jos tautų požvilgiu stiprina 
lietuviu tautos viltį atgauti 
laisvę ir pastangas atstatyti 
Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę.

pusavyje 
tremties ištekliais
nimo saulėleidyje. Iš tų iš- čiau sustojo ties valdybos tinių nuodų pranašumą lais-'_-L- vQri nof
teklių K. Bielinis dar stigę- veikla ir išryškino palaipsnį ,4,^ besiryžtų. Tur k-ad.ne.t į’ a?’f -fkle5lal

Visi kaip vienas dėkimės bėj° šiek «o>< sutaupyti ir Jautos Fondo augimą tiek bflt,^. Tijūnas tariasi esąs ™ S^UršuvedaS

kas kuo gahm, i lietuvių tau-j mentu paliko pnemijuot knv- gaunamomis aukomis bei tesigirdi apgailėtina tauti- T* fa^.tinai girdėti
tos žūtbūtinę laisves kovą.^^ vaizduojančią lietuvių testamentiniais palikimais, nės savigarbos stoka ir 

tautos kovą už savo nepri- [Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1976 birželis 
New Yorkas

LIETUVOS JERUZALĖ

ame-
, ,v. . , Pra * ‘ rikietis, pabuvojęs Sovieti-

.   ___ ________ _________ baudžiauninko su- • oip \ arižtn n p s u
i KrXiir^r’ narius’ TaUt0S Fondui lėšų kn^ma8; ^^įnimas k s t a s; E u isitikines,

telkiim° tinklas toks: gudraus, bet vis tiek kad pavireutiniš-
X TnPnX?^ Jungtillėse Val36 ’ki pat di^no permatomo ti- kai pažkatančiam komuniz.

I tremtinei Elenai Juciutei uz gaHotin,iai, Kandoje—Kraš- rono saldziakalbystę. ! - - - - -

Šiuo metu Fondas turi 166 ciausio

jo? vertingą knyga Pėdos į0 atstovybė, Toronto atsto-
mirties zonoje . Dažnas is, Vybė ir devynios apylinkės; į 
mūsų, gal būt, tuos pinigus I Australijoje trys atstovybės, 

tri-i^-lP. tlka.* Anglijoje ir Vokietijoje pojAustralijoje išeina w x*i būtų pastatytas nors ir kuk- 
mertnms anglų kalba jo k
nalas News Digest - Intema-
tional. Adresas: P. O. Box 
535, Paramatta, N. S. W.
AustraHa. Kaina 3 dol. me-Įc dienomis jis daugiau 
nms. Redaktorius - musųĮ^;,,^ tauta ir jos at_ 

tautietis J. P. Kedys. j pagu savimi.
Šių metų kovo mėn. Nr. 11 pa lietuviškoji visuomenė 

turėtų visuomet

Ima. gal turinčiam anie jį ir 
;kokiu iliuzijų, bet iš esmės 
! sugebančiam stebėti gyveni- 
i ma ir racionaliai protauti, 
j vizitas "Taiybų žemėje“ bus 
geriausias vaistas nuo kaip

LAIKAI KEIČIASI -.
vieną. Venecueloje vienas,' ke'?nu'"ne?us
o N. Zelandijoje du įgalioti-‘™ų Tautines kapines Chi- ik k- 

v - ■ ■ "iai- cagoj buvo nuvežtos jzymių:
ras. Kaip ir visą savo gyve-i socialdemokratų veikėjų —' Jei Ya a.
nimą taip ir paskutinėmis Vytautas Kuipa, Fondo Lietuvos nepriklausomybės K°pNmistal. turėtų daugiau 

- iždininkas, pateikė Tautos akt0 signataro prof. Step0. vaizduotė^ n- drąsos, jie pi-
Fondo finansinę apy kaitą. n(> Kairio ir Kipro Bielinio ni8ruie parama ir kitais bu
lė jos matyti, kad 1976 m.1 „Alenu urnos ten saugoti ^ais skatinte skatintu savo 
vasai io 1 d Fonde buvo \ ic £,j Draugo adminilra- jaunina ir šiaip piliečius 
61,744.36 dol. 1975 m pa- cija ne tik nieko neparaaė, veržtis į Sovietna, ar kitas 
jamų gauta 33,079.98 dol. Į,et nesutik net ;r skelbimo komunistines salis atostogų 
Is viso būta 94.824.61 dol. Įjoti praleisti!
Vliko reikalams finansuoti,' ’ . » -i. : • ♦ •
ir kitiems smulkiems reika-1 O štai šiemet tas pat laik- Vienas iš tekiu kelionių 
lams 1975 m. i'leista 28.582. yaštis r^ausdino ne tik tų priešininku argumentu yra 
21 do>l. Tuo būdu 1976 m. kapjnių Mirusiųjų prisimini- |as ka(j nevietai ne iti- 

. . v sausio 1 d. Tautos Fonde m0 dienos iškilmių stdbi- ketu ją to ko nc»55 sau laimė-
taip pat vertas gražaus pa-, Iiko 66>242.4o dol. Pat , ti. iie pa« save iš viso neisi-
minkjo, negali būtijokių a-1 Raudonas infor- d- atidengia-; leistu užsienio svečiu. Nors
bejomų. Ne vien tik dėl to, Juozą, oagcionas mior mfl9 npdn<rrwp<i Anbninn«; __ _____ «___
kad jis yra Lietuvos knygne
šių karaliaus Jurgio Bielinio 
sūnus, bet ir už savo paties 
nuopelnus lietuvių tautai.
Už jo veiklą 1905 m., už jo 
ilgų metų kančias caro kalė
jimuose ir Sibire, už jo par
tizanų organizavimą 1919 
m. Šiauliuose ir kovas prieš 
bermontininkus, už jo ilga
metę veikdą visuose demo
kratinės Uetuvos respubli
kos seimuose ir vėliau visoje 
eilėje Lietuvos ūkinių orga
nizacijų, /pagaliau — už rė
ži: tenciją prieš abejus oku-

. i
turinyje tarp kitko yra: J. 
P. Kedžio vedamasis —Ka
pitalistai išgelbėjo sovietus 
nuo bado; Tommy W. Ro- 
gers — Amerika remia so
vietinį lokį; Žemės ūkio pa
dėtis Sovietų Sąjungoje; 
Pekino — Informacija apie 
Kremlių ir kt. Plačiau apra
šytas Nijolės Sadūnaitės 
teismas su ištisu jos gynimo 
kalbos tekstu (šei. i pusla
piai).

Arėjo Vitkausko skyriu-

įseiviioje 
atsiminti.

Kaip jau minėta, S. Kai
rio ir K. Bielinio bičiulystė 
buvo tokia, kokių reta pa
saulyje. o dar rečiau mūsų 
tautoj. O kad K. Bielinis

tik mainydama jos būdą —
partizanų ginklą pakeisda
ma rastu, slaptąja spauda, 

tiko pirma is masinis sovie-i Vienas akivaizdžiausių pa- 
tinio genocido antpuolis, pa- ' vergtųjų lietuvių dabarties 
reikalavęs iš jos daugiau j kovos ginklų prieš sovietinį
kaip 40.000 aukų — vyrų, pavergėją yra visuotinai — j je ”,A<meriko . scena“, yra 

knygos Jerusaiem of Lithua
nia recenziją,

Tai yra 3 tomų leidinys, 
redaguotas ir paruoštas Lev- 
ser Ran. Adresas: Vilno in 
Picktures, Ine., 34-40 93rd 
St., Jackson Hights. N.Y.. 
Leidėjai pašventė 25 metus, 
rinkdami medžiagą ir steng
damiesi atkurti žydų bend 
ruomenės gyvenimo kelis

nuo Lietuvos sovietinės oku
pacijos, —lietuvių tautą iš

POEMS WANTED

The MASSACHVSETTS SOCIETY OF POETS te co»- 
pilling a book of poems. If you have written a poem 
aad would likę our aeleetion to consider it for publi* 
cation, aend your poeai and a self-addresaed staaiped 
envelope to:

MASSACHUSETTS SOCIETY OF POETS 
230 Coapresa St^ Saito 200 
Boaton, Maaaachusetts 02110

maro apie-vedamą vajų. Al- Valaiti^T^mink"^™3!Žia, ’T8 tie — •U’ ią a,te^je 
gis Vedeckas aiškino Vliko. TSK'?"'a^s'.. .^al nanaimne= me plačiau.
?amata ba^al kuria Tautos Ą. Valaitiene buvo Įžymi įjunka atsiminti, kad nevisa- 
A j Kūną i autos socialdemokratų veikėja,
Fondas finansuoja Lietuvos kurioe aonūs- dr. Jonas ir 
laisvinimo veiklą, šių metų inž t
Y’*“ numatyta aktyvūs socialdemokratai
70,450 dol. išlaidų. •

Tautos Fondo statuto pa- ___
keitimą referavo Jurgis Va- . .....
laitis. Buvo priimtas naujas ti ), Ignas Gasiliūnas. AJgis,» ’ 0 rai ai m ėjimo, 
straipsni u kuris nusako, kad Vedeckas, Petras Minkūnas nvz., turizmas yra
kiekvienas paaukotas 100 ir Aleksandras Daunys, 
dol. aukotojui duoda vieną Taryba * sudarė Tautos 
balsą Tautos Fondo narių Fondo valdybą kurią suva- 
suvažiavime. žiavimas patvirtina Ji to*

Buvo išrinkta Tautos Fon-kios sudėties: pirm. Ignas... . . į ziienci ją pnes aoejus o*u-» ouvu isimivu* i autus run-
šimtmečius, pavadindami ją veiklą. Vlike ir Lie-(do nauja taryba: pirm. prel. Gadliūnas, prot sėta*. Ro-
visoje Europoje, o gal ir vi- twog Laisvės Komitete, už Jonas Balkūnas, vieepirm. mualda Šidlauskienė, fui.
šame Parulyje“ svarinau- j met 
šia žydų bendruomene. laikraščiuose ir už keletą 

(E) vertingų knygų.

Aleksandras Vakselis, na- sekr. Jonė Pumputienė, ižd. 
riai — Jurgis Valaitis, Juo- Vytautas Kuipa, naiys inf. 
zas Vaičeliūnas (kanadie-'reikalams Jonas Rūtenis.

dos ir sovietai gali tikėtis 
aiškaus 1 a i m ė i i m o , 
ne« tam tikroje aplinkybėse 
(deia. pasitaikančioje per 
retai’) jiems lieka siekti ne 
laimėjimo, o tik m a ž^ s -

teiks savaime suprantamas 
reiškinys fi?«kvn»'viena ki
tą ksenofobiška orientalinį 
kraštą), kad Sov. Sąjunga 
propagandine prasme pra
laimėtu daugiau, staiga ak
linai uždariusi savąsias sie
nas, negu leisdama labai ri
botą turizmą.

(Bus daugiau)
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

tinis, Ūsauninkas. romantiš
ka su dainomis Subatėlė, Ei
siu namo ir kt

įvesdamas į sceną “Ru- 
giapiūtės vakarą“, “Malu-! 
no“ ansambli? paaukojo 
daug darbo ir parodė meilės 
gimtajai kalbai ir dainai.

Naikina Lietuvos gamtą i tvenkinys Darsūniškio-Bhiš-
Jau priėš 10 metų 21 Lie-' ‘ono <ne‘3 km aukščiau jo)

tuvos intelektualas kreipėsi ?a,e paskendo Nemuno ne- 
-------- ------- šiandien

ITALUOS KOMUNISTŲ VADAI . 
IR POLITIKA

Italijos krikščionys demo- j mas apžvalginę studiją apie 
kratai, nepajėgdami krašto ekonominę Italfjos padėtį, 
valdyti, buvo priversti prieš į buvo pasitelkęs padėti ir ne- 

komunitų akademikų.
Giancarlo Pajetta (65 m.)

AR GUDAI TIKRAI 
SAVIN A SI UETUVĄ?

į to meto partijos pirmąjį i?.™3"1 Purve- 
sekretorių Antaną Sniečkų Batonas garsus jau ne plia- 
su ilgu memorandumu, ku- zaJ8, 0 l)Uflv ynaib panemune- 
riaane kėlė didelį -avo ir >e •
Lietuvos visuomenės 
pinimą dėl Nemuno 
pio, Kuršių marių, pajūrio 
kurortų ir viso Lietuvos pa
jūrio kraštovaizdžio likimo.

Tie intelektualai rašė, 
kad Nevėžis jau tiek užterš
tas. kad visa vandens gyvv-

laiką paskelbti parlamento
Prie šio renginio, kaip rodo rinkimus. Vyriausybė Itali- ulanc„lo rajro. 
pavardes, dirbo kai kurių joje dažnai nuvirsdavo ir kcmunistu vadas pal.]a. 
seimų vis, nana, ir amenkie-1 ta .pati partija naujas suda-:Jis buvęs

i j dav o. Ir šį kartų nebūtų a- į yjenas žjuniųjų partijos va- 
įnkimus tiek i Turine, gal ilgiau už ki-

čia studentai.
Nors rengėjų tikslas, kaip 

jie sako, buvo pasirengti 
Penktajai tautinių šokių 
šventei Chicagoje ir pelny-

Sibiru- . Aišku. Maskvoj sėdinčiam • iį lėšų kelionei, tačiau jų 
žemu- didžiajam broliui“ dėl to: darbo vaisiai neturėtu uasi- 

nei šilta, nei šalta.

K. Jakubynui neleidžia 

išvykti į užsienį

darbo vaisiai neturėtų pasi 
likti vien Baltimorės sceno
je. “Rugiapiūtės vakarą“ tu
rėtų pamatyti savo scenose 
vi os didesnės lietuvių kolo- 

j nijos, nes tai gimtosios že-
Ilgus metus kalėjusio Si-imes gyvas priminimas.

bė jame žuvusi; mirtis tū- bire Kęstučio Jakubyno (gi
nanti Dangės žemupyje ir mę, 1930 m.) antras prašy-
Kilaipėdos vandenyse; Tel

šių ir Šiaulių ežerai. Mūšos 
upė smarkiai užteikti. Pa ta- 
čius Kėdainių superfosfato 
fabriką, išdžiūvo Juodkiškių 
miškas.

Draugo Nr. 112 paskelbta Net bolševikams užėjus, tik 
Eltos informacija, kad balt- vienoje (Šumsko) apylinkė- 
gudžių (gudų) išleistoje je tėvai prašė duoti gudą 
brošiūroje, minint Gudijos. mokytoją jų gimtajai kalbai 
nepriklausomybės sukaktį. mokyti, bet vykdomojo ko- 
(?), gudai savinasi Lietuvos (miteto pirmininkas nesura- 
-ritis ir valstybės ženklą Vy- do.

pie būsimus 1 
daug kalbama 
jei ne tas Italijos komunis- Į 0 nuteistas buvo 21 
tų partijos populiarumas, m.,. geras kalbėtojas, 
kuri vis didėja su kiekvie
nais rinkimais. Jeigu 1972 Sergio Serge (50 m.), taip 
m. parlamento rinkimuose j Pat turinietis, rūpinai užsie 
ta partija surinko 28.5 pro-• n*° reikalų politika. Jis ilgus 
centus visų balsų, o 1975 m. metus yra dirbęs laikraščių

lasoma,: tu§ -įdėjęs kalėjime (10

savivaldybių rinkimuose 33 
procentus, tai kiek už ją bal
suos dabar, birželio 20 d.?

Kiek balsuos, dar pama
tysime. bet komunistų par-

korespondentu Rytų Vokie
tijoje, rūpinęsis ryšių palai
kymu su Vakaių krantų ko
munistų partijomis.

Luciano Lama vadovauja
GETYSBURG, PA. Įtija vis tiek vargu ar praves, Italijos komunistinėms ir so- 

: tiek at tovų, kad pati viena I cialistinėms profe inėms są 
Prie šio miestelio Pennsyl- galėtų valdyti. Tokio noro J jungoms.

mas leisti išvykti pas savo 
brolį Kanadoje atmestas.

Grįžęs iš Sibiro, jis buvo Įvanijos laukuose 1863 m.
priimtas dirbti Lietuvos! liepos 1-2 dienomis įvyko , nmumuię novą ^ipaimo-; vaidina dar didp<an 
Respublikinėje techninėje i paskutinis ir lemiamas Ame-1 *ja jv popiežius, ir vyskupai, vakUngn; 
bibliotekoj'e. Reikia spėti, i likos civilinio karo mūšis1 komunistų partijos akys f

ji, atrodo, ir neturi, ir. nors! Bruno Trentin tose 
1 rinkiminę kovą įsipaimo-’

Geografas prof. C. Kuda- kad jis iš ten bus atleistas, tarp pietinių vabtybių kon- krypsta į krikščicnis demo
'"i? - _____ ____________X * _______ nvoni vi AO o limi Ine l’l* oioil_

< • •

ti.
Tos brošiūros neskaičiau,

Aplamai, gudai yra laibai 
geri, nuoširdūs žmonės ir tu-

bet norėčiau skaitytojus pa^? Pačius ^Hginius ir 
informuoti apie gudų nusi-j tautinius papločius, aip ir 
statymą prieš antrąją rusų ^etuviai- L 41 m. man te o

ba vėliau rašė, kad toks pat 
likimas ištiko ir Jonavos a-

nes paprastai pareiškusius 
norą emigruoti iš darbo at
leidžia. Be to, slaptoji poli-

federacinės armijos ir šiau- kratus, su kuriais jie būtų 
rinių valstybių unijos armi- linkę sudaryti vyriausybę, 
jos. Pietiečiams vadovavo 0 kodėl ne kokį liaudies

okupaciją 1944 m..
Tada Vilniuje buvo lei

džiamas gudų laikraštis 
Krynica. Jo atsakingasis re
daktorius buvo kun. Ado
mas Stankevičius, bet fakti- 
nas redaktorius Klimovicz. 
Prie to laikraščio pavadini
mo buvo Lietuvoj Vyties 
ženklas, ir niekas dėl to ne
kibo.

Kaip Spaudos ir Draugijų 
skyriaus vedėjas Vilniuj, aš 
buvau glaudžiame kontakte 
su redaktorium Klimovicz. 
Red. Klimovicz 1939 metais 
gruodžio mėnesį Krynicoje 
išspausdino straipsnį, kuria-į

nakvoti gudų šeimoje. Tėvai 
tarp savęs kalbėjo gudiT-kai, 
vaikai lenkiškai, o žai-davo 
lietuviškai ir dainuodavo 
“Kiškelis bebėgdams, kazo
kėlį bešokdams...“

Gudų ipabėgo į užsienį 
daugiausia buvę policinin
kai ir kariai, tarnavę vokie
čių daliniuose, kurie dar nė
ra įgalioti spręsti gudų vals* 
tybės “ekspansijos“.

Vaclovas Senuta

WORCESTER, MASS. 
Baigė institutą

zotiniu trąšų gamyklos kai- _ . .
mynystėje esančius ir kuror- tija ir kitom priemonėm ima i generolasJtobert E. Lee. o frontą su socialistai-? 
tinę reikšmę turinčius Pane- (tokius asmenis persekioti. ----- 
rio miškus. į

Pasaulio politikams dau
giausia rūpi Italijos komu
nistų partijos užsienio» poli
tika. Jei vieni tų politikui ja turinti susijungti su Lie-»tūtą: Kęstutis Pauliukonis, 
linkę patikėti, kad Italijos j tuva ir orientuotis į Vaka- į Edvardas Meilus, Povilas

Šie lietuvi ai baigė Wor- 
me pabrėžė, ‘kad visa Gūdi-i eesterio politechnikos' insti-

Geoide G^eade^riiu^te- Komunistai- sak°’ S?ra ( komunistą i nuoširdžiai pa-l ru?, bet ne į Rytus, nes Gu-1 Gudaitis, Valteris Žukas,
nu karinu, mūšfu kuri lai- *?"• Cllf-.ku-!si-ako, kaip jie žiūri į savoldija nuo 1326 m. iki 1793 Joną, Gudeliauskas ir Do-
SfeUrite kariuomenė "°Je ?Ulen,des. kaln?* kraštą ir jo santykius su pa- m. geriausiai ekonomiškai ir' vydas šablinskas. 
mejo unijos Kariuomene, Ją vyriausybę sudarė frontą1 ęaui;u o kiti ; v;sus iu ne-''kultūriškai kWėin hūda-buvo baigtas ne tik civilinis vidurio ir dešinės nartiios T -ui ° 1SUS.J - ne ’ kulta™;kal Klestėjo, ouaa . g*. - aujKjtcgn^ mokyklas, " • karas, bet juo gaiutinai ap- S.Tritfčiorimi? demokra??"“aus0"’um0 P“!?“*™'® ma Lietuyos Kl«boje. Ląetu- w* terf aukštearią-

Juozo Miltinio vadovauja-! nWMsfa Tunartinin Ampri- • KriKLCionimiN oemoKia zluri su Įtarimu, tik kaip į va jvede ir katalikų tikeji- . "orces'-eno . . .. ..

— A.,.: u, » gig»5B. SS" « 1 - SSi3Sl”S2.t! KU’tttJSS

Kūne suaaro laisvojo pašau- CiOnys demokratai vis valdė, n tain nal at.lio demokratijų pagrindą. 0 k(;munirtai vis buvo veržli K - 1^«d?T.aXl> n1tfkuItūn'n0’ ° ,ta<P Pat .a?
o Komunin iai m. ouvo v ei z Iparty^ tai ji klupšciojo skyrė nuo Vakarų. Gudiją

Vilniaus šiluminė elekt-1 
rainė pražudė Vingio parką, ’ 
lygiai žus Sapiegienės, Va-’ 
lakumpių miškai, jeigu žir-

Panevėžio teatras vyks 

į Leningradą

kalnio šiluminė elektrainė tisą mėnesį, 
vartos ne dujinį kurą. ! klasikinių veikalų, vai- 

“Nemuno ties Kaunu pa- dins Kazio Sajos “Devyn- 
tvenkimas yra pavyzdys, bėdžius“ ir Alberto Laurin- 
kaip nereikia daryti. HFG čiuko “Akimirką teisybės“.

PER MARYLANDO LYGUMAS 
IR W. VIRGINIJOS KALNUS

BALTIMORE, MD.

*Rugiapiūtės vakarą'

Washingtono - Baltimorės

sceninių pastatymų (“Ne
munas žydi“, “Atsisveikini
mas“) buvo sukūręs ir pa
statęs dar Vakarų Vokieti-

lietuvių studentų meno an-J05 stovyklose Lietuvos teat-
samblis “Malūnas“ Baitimo- 
rės lietuvių -vetainės sceno
je gegužės 22 d. gražiai už
sirekomendavo. grynai savo 
jėgomis, darbu ir pasišven
timu pastatydamas 3 veiks
mų muzikinę pjesę “Rugia
pjūtės vakarą“. Režisūra 
Danutės Drazdaitytės - Bal
čiūnienės ir Nijolės Dulytės- 
Kaltreider, muzika Egidi-

tė, Marytė T&uraitė. Nancy 
Lukaitė, Edvardas Basiulis,

ki ♦ v • . tlJ ,a,. . 11v?”u“į komunistų partijų autono- ženklas, nes Gudija jotkioj į10 38 7aioi tūkstantis jaunų vyrų is „o ir neofasistinės desinėsJ mjj jr J ”uikų kelią j so- salvo valstybinio ženklo ne.: kus. Vytautas Zenkus. Jonas
S b ^rika ! J"““a

ir žmogaus laisvą. Jų daugu- „io palikuony, tokių norų brėžtas kal!^'
• Vii,na *rio naaaVa Ozvvrlafis —•____S x x__X____ • 1______ X . nICKaS» iNailCy rūsty te, Iv d

rolina Šukytė, Zigmas Jan- 
,. . kauskas1, Povilas Valinskas

Maskvoje. Į pradžios^™ t^v?-1 *

Italijos komunistai dabar’ žarnas į Sibirą ir grįžo Vil-
nebesmerkia Europos Bko-Į niun. Susitikau jį tik grįžusį 
nominės Bendruomenės ir iš kalėjimo su nuskusta gal-

galės prasidėti tik po rinki
' mų. o kol kas žvilgterėkime 

y į Italijos komunistų partijos 
’. vadus, kurių dalis gal išeisBERKELEY SPRINGS,

Tai mažas siaurame kai- 1 ministrus.
’Rugiapiūtės vakarą“ tiek j nų slėnyje įsikūręs miesčiu-j . 
avo turiniu, intriga, tiek kas 100 mylių į pietų vaka-i ..^nnc® Berlin|uerw, par- 
nuzika ir tautiniais Šokiais rus nuo Washingtono. žy-j tijcs vadas, dabar 53 m. ain^ 

mus jis savo mineralinių’, šiauš, parti jo? bilietą gavo 
šaltinių versmėmis. Šaltinių, turėdamas 21 metus. Jo

io aktorius ir režisierius a.a 
Gasparas Velička. Tačiau

reprezentuoja lietuviško 
kaimo buiti su jo darbyme-

deda sodybos kieme prie 
jaus Žilionio ir Prano Balta- seklyčios darželio ir beržų, • , , . r. •_____ .1___ 2.1__  1_____

* «

čio papročiais, dainomis ir vanduo, vartojamas gydy-Į šmona praktikuojanti ka-
tradicijomis. į mui reumatizmo ir kitų ligų.Įia^k®» vąlkal paknk>

Piimasis veiksmas orasi- ^uvo žinomas jau Amerikos ^: ~ ėjo prie komunijos, 
nimasis veiKsmas piasi-, ____ f  kuriai iuos naniošė jėzuitasindėnams. Tai pirmasis A- kuriai juos paruošė jėzuitas 

kunigas.
Giorgio Napolitano (51

menkos kurortas. Čia 1748
kio, dekoracijos Petro San-į supamo kryžiaus, kur renka-i ®rveno gydėsi pirmasis 
davičiau; ir David Garrell. si jaunimas į rugiapiūtės tai- prezmentąs George

ką. Scenos panoramoje sti- VVashmgtonas. Klintinėje 
Pagnndiniai veikėjai: te- j įvaizduotas sodžiaus “oloje -V'ą iskiretas mazutu, 

vas — Petras Sandavicius, izažas w ba janži baseinas.ikun isdidelesgi-
motina -Myte - Raiti«- lugjų |auku ir žydinčiomis,'.“T".08. verz!a l «"><»»“» 
~er.’.duktė i lai j te ' oa.na •: pievomis. Čia jaunimas dai- sa!tlnl° ' snduo. Jame Wa-
Vaiciulaityte, studentas Sa-„uoja „^5^^ dainas:: 8!"n?t?n^ Ir taip
runas - Arūnas Va sys bej Vai> tu Suskyniau si onginali vieto yra vlaiky-
to. dar 21 ..okeja . Pet-, skynKetvirtainį, ia iki sios dienos, 
ras Alūnas. Danute Drazoj-ijjugučius, Prade, aušrelė Kalnų papėdėje prie ma- 
te, Remigijus Baiciuna?. Ra-’ au^tj jr kitus. Tarp studento! žos viduramžių stiliaus pi-

].a."i Šarūno ir ūkininko dukters laitės, pastatytos lordo Fair- 
dyte. JĮaryle Dambiiunaite,. yjarvtės prasideda meilė irifax ir padovanotos Virgini

^Ca%i UnS piršlybos prieš tėvo norą, i jos valstijai, šiuo metu į 
BinAe Duljte -,Gonell, Da- kuriam reikia gero ūkinin-! rengta graži kurortinė ir tu- 
1 *£°- T nNl-{°- e n .se-'kt?* bet n* studento “knygų; rištinė vieta su moderniomis 

graužiko“ Tą savo nepasi- maudyklėmis, plaukiojimo NaĮd^ute.Yi^Pihute.Ay-:^^ tė’vas tsako ari-' ba cinais, kurias gaivina iš 
Pvajoje ”AŠ esu gudrus...“ Ir!po kalnų bes^ržiąs šalti- 

d a,s^.luna>L.. taip per tris veiksmus dviejų! nių vanduo, visuomet vieno- 
mantas Radzius. \ iktol as: valandų iajkotarpyje žiūro- , dos 74 laipsnių šilimos. Ne- 
tyt^UArtnas<Vašky'a C1U a*"'vas ste'>’ be.ikeigiantj sce-‘toliese gydyklų prasideda

nebesako, kad jų kraštą? tu- 
,ri pasitraukti iš NATO, o 
NATO iš jų kraisto. Aišku, 
kad tokioje laikysenoje ne
sunku įžiūrėti priešrinkimi
nių ėjimų, tačiau, kita ver
tus, komunistai žino, kad be 
Europos pagalbos jie nepa
jėgtų išsprędti ekonominių 
Italijos klausimų, o NATO 
apgintų juos nuo Sovietų Są
jungos pasiryžimo okupuoti,

va.
Užėję vokiečiai Klimovi- 

cziui siūlė Gudijos genera
linio tarėjo pareigas, majo
rui Ružancovui — karinių 
dalinių organizatoriaus A- 
leiksandrui Birinčfkui— teis-

Mirė
Dar palyginti jauni mirė 

Jonas Gražulis, Juozas Sut- 
kaitis, Antanas Kardokas ir 
Salomėja Truopienė.

Neseniai mane sutikęs A- 
leksandras Pridotkas pasi
gyrė išsirašę? Keleivį, o 
šiandien ir jo nebėra gyvų
jų tarpe. Buvo judrus vyras,

mo tarėjo ir kitiems Vilnių-* ?eras sportininkas, 
je buvusiems gudams —ki-j Korespondentų būrelis
tokias vietas.

Majoras Ružancovas jam

m.) laikomas Berlinguerio kaip ji padarė Dubčeko lai- 
padėjėju, dabar ryšininkas kais Čekoslovakijoje. Ta
šu profesinėmis sąjungomis, čiau Berlingueris vį» tiek į 
o anksčiau rūpinęsis knygų Sovietų Sąjungą žiūri kaip 
ir laikraščių leidimu, puikiai į didįjį kraštą, kuris ginąs 
kalba ir angliškai. taiką, o JAV laiko neokolo-

Georfio Amendol. (69 nialine valstybe, tei dėl to ir 
m.), neapolieti?, esąs trečias vyruojantieji nėra visiška.
svarbumu asmuo partijoje, ‘,kn’ klek "““T
kuris daug padarąs, kad su- fu^°,?,ra ^,)os komunis- 
gniaužtų kumščių kilnoji- kalbose
mas būtų pakeistas į tiesimą
atviros rankos Bažnyčiai ir _____
krikščionims demokratams 
— “istoriniam kompromi
sui“. apie kurį dabar kalba 
partijos vadas, bet jau priės 
iį kalbėjo Amendola.

Luciano Balca (55 m.)
yra ekonomijo- patarėjas, 
kuris jau turįs galutinai pa-

siūlomų pareigų atsisakė, 
Aleksandras Birinčikas (Bi
kinis), kaip buvę?, prie bol-

Kelerius metus Worceste- 
ryje veikė korespondentų 
būrelis (Gaila, kad nepara
šyta, kuriais metais. Kel. 
red.). Jam priklausė to meto

ševikų Vilniuje Statybos j veikėjai: Balys Mingėla, 
tresto valdytojo pavaduoto-j Petrą? Dėdynas, Antanas
jas, taip pat “atsisakė“. Re 
daktorius Klimovicz buvo 
nuvykęs į Minską, bet sugrį
žo didelis pesimistas. Anot 
jo, Minske nėra jokios inte

Gotautas, Kazys Budinan
čius, Juozas Krasinskas, A. 
Šablinskas, Feliksas Kliutas, 
A. Kriaučelis ir Amerikos 
Lietuvio redaktorius Vincas

DETROIT, MICH.

Paminėjo Dirvos 60 metų 
sukaktį

Gegužės 23 d. Lietuvių 
namuo-e ALTS skyrius su
ruošė Dirvos 60 metų sukak-

ligentijos, tik kiek yra Kau-( S. Jokubynas, kuris tam ra
ne ir Vilniuje. Gudų kalbu? i lėliui ir vadovavo, 
mokyklose nėra. Beraščių; Iš tų korespondentų 4 bu- 
80c/r. Tai Jš ko galima suda- vo baigę rusų pradžios mo- 
ryti kokį kabinetą? Vokie-t kykląir 2 — dviklasę. Lietu
čiai nesurado tinkamo žmo-' viškai rašyti jie išmoko pa
gaus Minsko burmistro vie- tys.
tai. ' padėtis esanti labait Buvo ratšoma socialistų ir 
liūdina. Tad jis grįžo Vii- vidurinės srovės laikraš- 
niun. | čiam.

Lenkų užimtose gudų sri-i J. Krasimluu
tyse mokyklose buvo tik len-iiB3naB=3B====Ba 
kų kalba, o bažnyčiose ku-,STEPONO KAIRIO ATSI

— ,1 * • 1 ri^ mlnėjimą^kurianiTvado-^igai tik lenkai, ir pamoks- MINIMŲ PIRMASIS TO.
Džiugu pastebėti, kad ši J dainų, regi vyrų rankšluos-i kas, įsteigtas 1885 m. su uo- vav0 MariJa Gilvydytė-Wil- iai ar pranešimai baznyao- MAS ®^22r

Iztu VuLiio n^oii Kniaio VrinHiaic miMrmuA. nistai ateitų j valdžią, ir jj^g Dirvos istoriją daly- se tik lenkų kalba. JAU IŠPARDUOTAS, BET
kaip pertvarkyti valstybės viams papasakojo Aleksas Kai lietuviai užėmė ViL ANTROJO TOMO—“^fAU,
paramą pramonei. , j^aikūnas. meninę programą niaus kraštą ir įvedė lietuvių LIETUVA“ DAR YRA NE*

'Eugenio Pefgio —antras atliko Wiu>dsurv mvigaičių kalbą į pradžios mokyklas., DIDELIS KIEKIS.

operetinio pobūdžio muziki-'čių šokius. Kubilą. Oželį, 
nė pjesė į sceną buvo išves- , Rugių kirtimą, rugiapiūtės 
ta daugumoje jau čia gimu-; vainiko įteikimo apeigas, 
rio akademinio jaunimo pa-iPo šių apeigų ir vaišių seka 
stangomis. Panašaus žanro • mergaičių Audėjėlė. I^andV’

novaizdį, klauso melodingų i Blackwater valstybinis par
kas, įsteigtas 1885 m. su uo
liniais kriokliais, suformuo-
tais to pat vardo upelio ir ro
mantiška kalnų miško aug
menija.

I. V Sūduvai ekonomistas, kuris, niošda kvartetas Aušra, gudai buvo labai patenkinti,! Kaina $2.00.
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CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW HAVEN, CONN.

Judame, krutame

Mūsų jau ir taip mažoje paradas, kokio New Haven 
lietuvių kolonijoje narių niekada nėra buvę. Lietu- 
skaičius per paskutiniuo- vjaį pasiryžę visur dalyvau- 
sius metus labai sumažėjo. Jei pakaks jėgų ir su- 
Dar LB VU Tarybos rinki- Jlauks paramos iš apylinkės 
mų metu narių priskaičiavo- tautiečių
me per 60, o šiais metais vi- j Į :io didžiojo renginio ko- 
su trečdaliu mažiau. 1975 m. mitetą pakviesta dr. Elona 
rudenį LB apyl. valdybos Vaišnienė. Organizavimo 
pirmininkas Antanas Gruz- darbą (lietuviams) pasiėmė 
dys su žmona ir vicepirm. Į apylinkės valdyba. Šia pro- 
dr. Henrikas Lukoševičius1 ga ruošiamas didelis leidi- 
apsigyveno Floridoj. Mirtis nys apie New Haveną, jo gy- 
pasiėmė savo, jaunieji i&va- ventojus, etnikus. Lietuviam 
žinėjo kitur, kai kurie, pa- reikalingą medžiagą, nuo- 
keitę gyvenvietes, atsidūrė traukas ir kt.. surinko ir pa- 
“niekieno žemėje,“ o lietu-'ruošė dr. E. Vaišnienė. Ji 
vių iš kitur į koloniją neat- yra apsiėmusi mini paano- 
vyksta apsigyventi. ; kas. Etnic ex,perience ruošia

Ką tik gavome
Devintoji pradalgė, lite-

įvykis, bent vietiniai taip;' Minėtos sukakitvs bus at- ‘1 atalos metr^tis. 389 psl.,
* i • , Ji : ii mineiOS bUKdKiiyb OUS ai jj- disidentų Seimų nariai, minlrštaic viršeliam
galvoja, bus grandiozinis švęstos seimo pradžioje., km io atloisti iš darbo OTVVP-!

šokiais.. Pats svarbiausias 
Įvykis, bent vietiniai taip

sėdy ^augiausia dėmesio 
kreipta į Amerikos 200 me
tų ir SLA 90 metų sukakčių 
paminėjimą ir banketą.

PAGALBA KALINIŲ 
ŠEIMOMS

Sovietų politinių kalinių

švęstos seimo pradžioje., kūne atleisti iš darbo, gyve- 
Programai vadovaus buvęs na dideliame varge. Dide> 
nepriklausomos Lietuvos Į niuose miestuos, kaip Mask- 
konsula Antanas Kalvaitis, ; va Leningradas, Kijevas, 
apie SLA kalbės Vytautas tebepalaikomi santykiai su
Sirvydas iš Nashua, N.H.

Banketo pirm. Molis ir vi
si kiti susirūpinę, kad ban
ketui išnuomota salė būtų 
pilna. Kam reikia bilietų, 
prašoma kreiptis telefonu 
471-0310.

Po seimo posėdžių dele
gatams rengiami dar du va
karai — susitikimai.

Kitos naujienos

Dėl lė-ų stokos pradžios ir 
aukštesnės mokyklos šiemet

Sekmadieniais į lietuvis-Į Vaiva Vėbraitė, virtuvę — 
kas pamaldas 10:30 vai., ku-,'J. Kronkaitienė. paradą — 
riose dar giedamos lietuvis-. Br. Strimaitis, tautodailę, 
kos mišios ir giesmė-, susi-1 šokius, dainas — A. Lipčie- 
renka 20-30 -asmenų. LiūdJnė.. Siu. ame lietuviškas ve
na. Netrukus iš ši lietuvių i Havas, kurias iškelsime prie Gas Light b-vė grąžina sa 
kolonija bus “nurašyta“, —; save namų greta amerikie-j Vo klientams maždaug po $ 
pagalvosite. Gal? Tačiau!. tiškųjų. Jau ir Vainikų Die-, 8. Tai padaryti įsakė val- 
New Haveno lietuviai ,dar [ n3 Prį€ poros namų šalia a-; džia.
nesuklupo neviltyje. Net nė- merikiečių vėliavos plėvė- Į Lietuviškų operų 4 spek- 
ra laiko apie tai galvoti. savo ir lietuviškos trispal- ta’klių visi bilietai nebuvo iš- 

* A’ri' k lamini d kt v®?’ kreipdamos į save pra- ! parduoti. Vieni jas gyrė, ki- 
— Maiki, tu esi smarfcnas — Ne. tėve, čia joks suki-iv:a/veikia T M K Fedprjiiins Birželio 27 d., ti buvo santūresni, bet rei-

boisas. Pasakyk man. su ko- limas nėra reikalingas, bet klubas vadovaujamas ;jei tik surinksime pakanka- kia džiaugtis, kad jos buvo.
kiais zbiajais možna nava-,pačių žmonių pareiga yra’ Valskienės. Jis suruošė iie-j™ j ava "nSmTdidžtajZe' B,L
jevoti razbainimkus? ; priversti savo vyriausybę Į eiiavas nešime cnuziajame.vo vynaus^oę tuvių dailės parodą miesto j 

tam plesrkavi-, Cftn|r_ • išlaikė ia visa mė-;)

draugais, kurie .padeda, 
kiek gali. Bet provincijoje, 
kur žmonės geriau gali būti 
KGB sekami, disidentų ar
timi draugai ir pažįstami bi
jo ir laikosi nuošaliai. To
kios šeimos negauna iš nie
kur pagalbos.

Mes, laisvėje ir gerbūvyje 
gyvenantieji, turime tiems 
varge atsiriūrusiesns padėti. 
Laisvajame pasaulyje yra 
nemaža organizacijų, kurios

, , A . rūpinasi maisto ir drabužių
mokslo metus baigė 2 savai- pel^iuntimu tokioms šei- 
tėm anksčiau. Miesto majo
ras Daley kaltina Illinois 
valdžią, kad neparūpino lė
šų.

Peoples Gas ir Nord Shore

$7.50, kietais — $8.50.
'Martynas Mažvydas Vil

niuje, .Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis Pamarys,—
Henriko Temo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija j 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

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

Kinija — Azijos milžinas,
parašė 20 metų Kinijoje iš
gyvenęs Petras Urbaitis. To-

moms. Jų yra ir JAV. štai *.kn.yscJe "».»* ^i«jdo-
miu informacijų apie Kini
ją, bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 pri,, 
kaina $15.00.

Liūdnai linguoja lelija,
Petronėlės Orintaitės poezi
jos rinkinys. 152 psl., kai- 

’ na $2.00.
An Immigrants Story,!

by Arėjas Vitkauskas, 192 
psl., kaina $3.75.

Lietuvių literatūros isto
rija, II tomas (apima 1907- 
1928 m. laikotarpį), parašė 
Pranas Naujokaitis, 582 psl,,

ATSIUNTĖ PAMINĖTI j kai,na $10- Graži dovana 
• kiekvienam. (Kelervyje dar

Mergaitė ii geto, romana?’, galima gauti ir pirmąjį to- 
parašė R. Spalis, 365 psl., j nią, kaina $10.). 
kaina $5, išleido Vilties! Joje yra 27 autorių poezj- 
d-jos leidykla, P. O. Box! jos, prozos ir kitokio žanrp

keli tų organizacijų adresai:
V. Rev. Alexander Kiselew 

St. Seraphim’s Church 
322 West 108th Street 
New York. N.Y. 10025

The Voice of Salvation, Ine. 
P. O. Box 536 

Montėbello, Ca. 90640
ALIMEX 

Muenchen 80 
Rosenheimer-tr. 30 

W. Germany

— Su jais kovoti pirmiau-! imtis žygių įam piesiKavi-; centre) ir išlaikė ją visą mė-;r f
sia yra policijoj? pareiga. mui sustabdyti. • ne į. Kovo mėn New Have-' Tad prašome visus apylin-' ST. PETERSBURG, FLA-

— Ne, Marki, policija į ši-! — O kaip tu be jokio bun- i no ir apylinkių lietuvius pra- • kčs. lietuvius padėti birželio ,
.tą dielą visai nenori kišti j to gali tai padaryti? Juk'džiugino puikiai pasisekęs 26 ir 27 dienomis. Moteris; Klubo biuleteni* 
nosies. . 'valdžios žmonių .balsą iš-; jauno pianisto Vytauto Sme- Įšalome dalyvauti tpasirė-; Lietuvių klubas pradėjo

♦. — Katu čia man pasako-140^3 tik tada, kai pradeda1 tonos koneertas. Veikia įrėžiusias tautiškais rūbais, o leisti mėnesinį biuletenį — 
'ji, tėve? • po jos langais pyškėti pišta-, ALKM 33-ji kuopa. Jai pir-’ 7r.us tautiškais kaklaraiš- Lietuvių žinios. Pirmasis

lietai. j minmkąuja Marijona Joku-į^a^s juostomi?. Išnaudo- numeris išėjo gegužės 23 d.
__Tėve demokratiniame Baite. Ši sąjunga savo narėm k’me lietuviškam reikalui Redakciją sudaro K. Grigai-

krašte teisybėj reikia ieško-' suruošė Kūčias, sausio mėn. , etai pasitaikančią pro- tjs> a. Kamiene, K. Kleiva 
ti taikiu būdu. šiuo atveju pagerbė dvi kuopos ilgame-
visų tautybių JAV pilie- tęs nares — Marijoną Ra
čiai, kurių gimtiniai kraštai manauskienę. atšventuią 

_ Naikiu kari tavn <rau Fa bolševikinės Rusijos 90-tąjį gimtadienį, ir Geno- 
k-t* « v ’V v ! užgrobti, turėtų, tarpusavy vaitę Židonienę — 80-tąjį.

ia az o s n susitarę, organizuotai ir pa- Balandžio 4 d. kuopa prie-;
vieniui laiškais užplūsti pre- globojo ir vaišino Gen- j 
zidentą, senatorius ir kong- nečticut apskrities 98-tą’jį; 
resmanus, reikalaudami im-!suvažiavimą.

— Taip, Maiki, aš jau 
kalbinau policmoną.

— Ir ką jis tau pasakė? 
— Jis pavadino mane 

“stupid old men“ ir nuėjo 
šalin.

jo būti
pratimas. Tai apie kokį nu
sikaltimą ar apiplėšimą tu 
kalbi?

— Maiki. ai? kalbu apie 
tą. kuris daromas i senąją 
kontrę paslikų išsiuntimo 
ofisuose. Nu, tu tik pamis- 
link. Mojaus mėnesio pra
džioje aš pasiunčiau į Že
maitiją vienam savo buvu
siam susiedui materijolo 
kelnėms pasisiūti. Už pačta- 
vą paslūžinimą sumokėjau

Albina Lipcienė

CHICAGO, ILL.
Nauja lietuviška radijo 

programa

ir dr. H. Lukol-evičius.
Iš minėto biuletenio suži

nome. kad birželio 13 klu- 
bus paminėti 1941 m. trėmi
mai į Sibirą, kad statybos 

•komisija (L. Kačinskas, K. 
• Steponkus ir P. Zelba) bai
gė klubo pirminius planus

03206, Glevelamd, Ohio 44 
103.

Nerimo tieU, Zenono Ba- 
čelio atsiminimai, 124 psl.. 
kaina $2.50, redagavo Hali
na Didžiulytė - Mošinskienė, 
i&leido Brazilijos LB akade
minis sambūris h* literatūros 
būrelis. Knyga gaunama 
”Mūsų Lietuvos“ administ-Į 
racijoje, Caixa Postai 4421,

kūrybos 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 slcautija, pa
rakė Petrą; Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra-

' ir perdavė juos architektui;

tiek pat, kiek ir materijolas1geruoju jie nesutiktų 
kaštavo. O dabar juniaus j siuntiniams muitų sumažin- 
mėne į už tokio -pat materi- ^aj Amerikos valdžia ga- 
jolo šmoto persiuntimą atė-’’* atitinkamai pakelti mui- 
mė iš manęs ne tik visą šio Į čja įvežamai rusų juoda- 
mėnesio pergeną, bet turė- jai ikrai, vodkai ir kitoms 
jau atiduoti dar ir praėjusio P^kėms.
mėnesio likusius centus. Ar —.Nu, tada sakyk tiesiai: 
tai nėra žmogaus aprubavo-, prezidentas turėtų ptoke^i 
jimas? | muitą ir čia įvežamoms bol-
- Tiesa, tėve, už siunti-‘'/Ykin™.kuri’

nių pasiuntimą j Lietuvų nuo įabaJ vlsl8kai ™u,t° * 
šio mėnesio 14 d. muitai pa- Ma?kvos .lr Leningrado par. 
didinti net iki 300-7. , siveza musų ekskuraantat
- Nu, ar tai nėra raibai-1 ~ įal,ir t??»’ ^e; .

ninku darbas? < Tada, Maiki, as emu
Aišku, tėve, kad Ui vra ^aukti ^J^.SmęrUes 

„lAiVov m.. Susaides mitingą šiam kvefe-

mažinti. surinkta tik 13 doJ. mažiau J? l^eige ir jai vado- turj sa¥o biblioteką,
— Ir tu manai, kad toks negu 1975 metais. Į minėji-i Yau?a aze ? žinyte, Įę.uriai vadovauja A. Rage-

žmonių riksmas padėtų? Imą atvyko miesto majoras r*1?11 7ia .u^ ve US1 lis. Jis kviečia narius ja.pa-
- Taip, tėve, a& manau, | Frank Logue. pasakė sveiki- ^V1Z1JOS ir radlJ° P"*1*’: sinaudoti. 

kad Amerikos vafldžia gali 
priversti rusus nusiieisti.

nimo kalbą ir pats perskaitė mas* 
savo proklamaciją. Paskuti
niojoj LB VII Taiylbos rzesi-

Sibiro paroda

taip pat buvo atstovaujama, j ' S«un«a1 bi”el?“ 16, d‘ 
Apylinkės metiniame susi- atidaro pai odą, kuncįe bus 
rinkime dalyvavo 20 asane-

LIETUVIŲ DIENA — 
LIEPOS 4-TĄJĄ

Lietuvių Diena, arba me-
iu žemės turtai ir kt Bet aiš- tinis Piknikas> pranciškonų jo žemes tui tai ir Kt. Bet ais . Kennebunkporte
ku, ten nebus ne prisiminta., • f j n • • „kiek daug darbo vergų tuo! Įvy^ l'epos 4 d. Ruo^ama

„____ ua savo įdomi programa: Brocktono
I parapijos choro koncertas ir 
| Onos Ivaškienės tautinių šo- 

x |. . A , • . . . i kių grupės pasirodymas. Iš-
neteko dv.e,ų knVmgU miSo -bus 11 vai.,

Gegužės 16 d. mirė Edeną'per 'kurias giedos minėtasis 
Jc nas Goldupas (neseniai! Kvečienė, o gegužės 17 d.— i Brocktono parapijos choras, 
ocįgyvenęs sunkią ividurių;Adomas Didžbalis. Abu bu-'vadovaujamas komp. Ju- 
aperaciją) ir Augustas Ra-pro geri lietuviai ir uolūs sau-’ liaus Gaidelio. 12 vai. bus

nu. Naujon valdybon išrink
tieji taip pasiskirstė parei
gomis: pirm. Albina Lipčie- 
nė, vicepinm. Vaiva .Vėbrai
tė, sekr. ir ižd. Jonas Šaulys, 
narys Bronius Strimaitis. 
Kontrolės komi ijon išrink
ti : Zenonas Merkevičius,

pavaizduota Sibiro istorija,

e plotuose paguldė 
galvas.

biaurus plėšikavimas.
— Tai kodėl mū ų polici

ja nedaro jokio parėdko?
— Tėve. šitie plėšikai nė

ra Amerikos policijos žinio- _ _______ _
je. Jie sėdi Maskvoje. Iš ten|^^^AJČIŲ STOVYKLA
jie ir vykdo '-io krašto pilie-! „ . . ll-
čių apiplėšimą. I Vyrdsniom .lie^uvartem

meigaitem (14-18 m.) orga
nizuojama vienos savaitės 
stovykla NERINGOJE lie-

čenui apsvarstyti. Gut bai!

manauskas. LB VIII Tary-į liai. Velionis Didžbalis buvo 
bai rinkti Connecticut apy-i komunistų žiauriai kankin- 
gi rdos rinkiminę komisiją; tas.
si larė New Haveno, apyl.!
neriai. Paminėta ir Birželio Du paminklai L. Barauskui 
‘rr gėdija.

Prieš akis dar didelis už-

— Tai kas yra šios kont- 
rės gaspadorius? Ar žmonių 
išrinktas prezidentas su si- įįį 25-31d” 
natoriais ir kongresmonais, Į1 
ar Maskvoje sėdintieji Bel
zebubai ?

kol kas 
nedaro.

Norinčios bus autobusais 
vežamos į Neringą iš Futna- 

Ameriko vyriausybė!mo Bepos 25 d.
Programoje bus kreipia

mas ypatingas dėmesys į po-
šiuo reikalu nieko

— Tai ko ji drybso? Ar kalbius šių dienų jaunimui kviesti pasirodyti ir su saivo 
laukia žmonių bunto? * įdomiomis temomis. virtuvėm, menu, tautodaile,

Ktiviiu-je, vaiAd rubuti ■ ... , . . .»
ninon c«zv 1 ciju knvga. kurioje išsamiai01000 Sao Paulo, SP, Braal. ■ p^aizfluota Lietįvos

Lietuvių literatūros istori-; tu veikla nuo 1917 metų iki 
ja (1928-1944 m.), IU to-!§ių dienu. Kaina $12. Ji yra 
mas, parašė Pranas Naujo-|pera dovana ne tik skautų 
kaitis. 542 pal., kieti virše- j bičiuliams.
liai, kaina $10. Knyga gau-! Atspindžiai ūkanose, — 
narna adresu: A. Kareiva, jVytauto Alanto novelės, »- 
7030 S, Rockwedl Avė., Chi-’leistos Bostone 1976 metais, 
cago, IU. 60629, ir pas pla-'lono e?z> 376 spaudė 
tintojus. Ji gaunama ir Ke-i£;eĮ Enciklopedijos spaUB-

.. • .1 ė, kaina — $6.00 ;•tęs knygos pinuti ir antrą- Brotllert
Ji tomą kūnų kainos taip liu(,0 D„.,.y(l6n0 apy-aka, i 
pat po $10. , anglų kalbą išvertė Milton

Romas Kalanta, parašė' Stark, išleido Liet. Enciklo- 
Vytautas Alantas, 116 psl., * pedijos leidykla *1976 me- 
kaina $3.00. tais, 238 pis., kaina —$6.00.

EKSKURSUOS į LIETUVĄ
tt

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

pietūs ir po to daug kitokių 
linksmų įvairybių.

Pikniko diena labai pa
lanki — svkiu ir visos Ame
rikos šventė. Laukiama ga- 

Aktorius Leonas Baraus- na daug svečių, atvykstan- 
d-iiAZ.— Npw Hav^ 5fh‘ k»9įamžintas dvejaisatžvil- čių pakilai ir ekskursijom 

Viiria u,a’s: kaP>nė e iškilo puikus autobusais. Ekskursinis au-
'ą’Wi didelio masto. Svar- i’?™.1* ?!' lr. *?,a,sta1 v,e! «rgam®K>jamąfe .r
blausios tų iškilmių dienasĮ™ kalbėtų tekstų plokšte-Bostone.
— pradedant birželio 26 ir j e’ i -----------------------------
baigiant liepos 5 Tai bus | SLA seimo ruoia j Arfi #unlni bGtų turastl
tanp vadinamas New World į geimas jau $a pat — lie-; vieną naują Keleivio prem*. 
Festiva'. Visa tai yyks m'«- pos dienomis. Jo ruošos' mer.torių? O j-k Iriekri. 
to vidury (devyniuose kvad-j i<0Tnj|e|as jjjrba išsijuosęs, nes naujas prenumeratorius 
ratuose kur miestas prade- Paskutiniame komigijų p0. „iprina ,.ikral,j 
jo kurti-?), vadinamame
Green. Be įvairių koncertų, 
parodų ir kt, etnikai ,pa- CHICAGOJE “KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI “PARAMOJE“ (2534 W. 69tk St)

Liepos

Ruąsėje

14 — $1045.00 
29 ~~ $1045.00
1— $025.00

Rugsėjo
Rugsėjo
Gruodžio

16 — $725.00 
30— $750.00 
22 — $875.00

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

BirieHo 20 ir rugpiūčio S — kaina $1136.60 

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu Nevr Yorke.

REGISTRUOKITftS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Snhilkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

JTRAN&ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seath Bustm, Mastu 02127
803 West Broadway, P.O.Bos 116 

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomoniaal 
Air fares subject to changes and govemament approval.
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Vietines žinios PROGA TOBULINTIS 

LITUANISTIKOJE

RAGINO NENUSTOTI 

TIKĖTI

LB apylinkė ir šiemet su
rengė 1941 m. trėmimų į ko-

Treėioji Lituanistinė Sto- 
w vykia ruošiama rugpiūčio

. . _ . , 15-27 dienomis Kento uni-
tas dainas Jai akomponavo , elsitet0 paiionėje) netoli 
komp. J. Gaidelis. i Clevelando, Ohio valstijoje.

Minėjimas baigta? Ame- Kaip pranė a rengėjai—Pa- 
rikos ir Lietuvos himnais, šaulio Lietuvių Jaunimo Są- 
Jam vadovavo LB apyl. pir- jungo- (PLJS) Ryšių Cent-

Stovyklos kaina vienam fi 
asmeniui $100. Finansiškai 
sunkioje būklėje esantys 
skatinami pasiųsti Ryšių 
Centiui paaiškinamąjį raštą 
>u paskolos pra'y mu. Ren-j 
gėjai stengsis išrūpinti sti
pendijas.

Norintieji kur ų metu įsi
gyti iš Kento universiteto 
užskaitas (kreditus) turės

moooooooooom

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVĄ

/ ifti ll
munistiską katorgą 35 me-.mininkas Antanas Matjo 
tų sukakties minėjimą. į ku- ka.
rį atsilankė ne mažiau žmo-: ________o______
nių kaip peiliai. j B.igė.i Hancock v.r«.i ! UtumOstinių rtovykh,

Po pamaldų naraniios «a-! '-kirtis yra sudaryti progą a- . J . . ?.lėie kalbėjo Lietuvių Rašy-' Apic Hancocko bendr°- kademinio amžiaus jaunj. : narni atkreipti demes> į šią 
tolu D-iotJ nirm kūn ut •—k—* «*»- mui gilintis lituanistiniuose «<»>-ykl|. W ta. bus reto
naidas Ardritkus. .Jis p;lžv. či.u.i, Bo«tone pa,t.t,, į.u dalykuose. Norį dalyvauti. iMOSa lituanistine. mokyk-
mėjo. kad Sovietu S-go- lie- >»uvo nek«rt, cyto. Dabar, turi laisvai kalbėti, skaityti 

atrodo, tie vargai pasibaigė, jr rašyti lietuviškai. Pagei- 
ne* pastatas aukštas po daujamas studentiško ar vy- 
aukšto apgyvendinamas. A- resnio amžiau? jaunimas, 
pačioje jau įsikūrė ir JAV galįs eiti universitetinio ly- 
200 metų sukakties informa- gj0 kursus.
cinis biuras. « . i šiais metais, kaip ir anks-

tuvių tautai padalyta di
džioji skriauda negali būti 
niekada pamii' ta, ir ragino 
visus taip stipriai tikėti Lie-' 
tuvos prisikėlimu, kaip tikė

jas baigusiam jaunimui pra
turtinti savo lituanistines 
žinias.

Romas Sakadolskis

f*

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ I LIETUVĄ

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

Viena savaitė Lietuvoje — C naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurto

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir tt stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki i .30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
■pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
j Baltic Florists srėlių ir dovs- 
Inų krautuvę. 502 E. Broad- 
! way So. Bostone. Teiefo- 
* nas AN 5-0489. Ten g&una-

*»»• ir KfbUUvia
16—24 ...........$779

Spalio 14—22

jo dr. Basanavičius, dr. Ku
dirka, Maironis, Vaižgan- Pastatas yra 60 aukštų. * ty vešliaisiais, progi*ama bus 
tas ir kiti. Rudenį bus atidaryta ir ste- skirstoma į tris dalis: kalba.

JO PILVE RADOr
300 MONETŲ

Metropolitan ligoninėje,
Meninę programą atliko bykla, iš kurios, sako, bus literatūra ir istorija. Kalbos >ęew olKe 3^ metų Psichui

. _ . . . . _ — ■ _ • _ « « « • • x-l .4- -o n z. Ir C? 4- . --f-. S.Birutė 
vusi 5

Aleksaitė, padaina- matyti net New Hampshire ■ dė tytojai bus mok. Stasys ne velxam ligoniui
tai progai pritaikin- Baltieji kalnai. Barzdukas iš Clevelando

’ (linksnių
Antanas

mokslui), prof/ 
Klimas (kirčių

pa
darius operaciją, jo skran
dyje rasta per 300 įvairių

Mylimai seseriai Lietuvoje mirus, mūsų

Bičiulei

ELENAI Kl NCAITIENEI ir jos vyrui JUOZUI

ir jų šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Halina Antanavičienė 

Alė ir Stasys Santvarai

. ... metaliniu monetų ir per 20Umokslui ir rodžių daiybai) kltokiu(taįKt iauKįtuk
;s Rochesteno ir kun. Juo- automobilio raktų,
zas Vatnys (r^ybai) is ju)aužytu tetmcmetnj ir |į 
( bcagos. Prof. Benediktas, h. nuostabu. kail vlsl 
.vlaciuika is Connecticut pa- (,aiktaj nepakenkė nei t0 
gvioctoc CIVICTTIS į^inrnnc A . ....

Angliškai:
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ....
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ............................... 6.—

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 VV. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

Rugsėjo 30—Spalio 8 . .$ 779 
............ $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj, Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 
6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys Miunchene

Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099
s

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

autobusais transportucija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
buo Bostono, New Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:

Dažau ir Taisau
. Nnmns i* lauke ’r viduje. 
’ Lipdau popierius ir Uisa 
viską, ka pataisyti reikia.

Naudotu tik geriausia
medžiaga

JONIS STARINSKA-S 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mase.
TsL CO 6-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūAių

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tek AN 8-1701

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

paskaitų ......—.............. „ VIU1
bus apie Nepriklausomos (
Lietuvos raidą, o kitas iš po- į
kario Lietuvos laikų. Pašne-' : išnuomojamas kambarys ne-

kesiams apie lietuvių apysa-j ką TjK GAVOME geriančiam vyrui 56 Thomas
ką vadovaus prof. Dona ............................ 1 park, So. Boston, Mass.
Maziliauskienė iš Montrea- neseniai mirusio įžymaus-
lio. o apie lietuvių poeziją aktoriaus Leono Barausko.

ciklams.
istorijos
Viena; žmogaus stemplei, nei skil-

Galaxy Tours & TraveI 
ar 141

VVellesley,
Tel.:

aiaxy įours & TraveI 
11 Linden Street 
’ellesley, Mass. 02181 8
ei.: 617-237-5502

oeooooocoooooooooooooaooooou

IŠNUOMOJAMA KAMBARYS

(26)

prof. Rimvydas Šilbajo- Įkalbėtą plokitelę. Kaina
ris iš Ohio. ' į Paš^u nesiunčiame.

Suinteresuotieji stovyklo- i 
je dalyvauti turi raštu kreip- NORI SUSIPAŽINTI

1
K**#***#******#*—

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

j So. Bostone 5'/j Grimes St..
lis i PIJS Ryžių Centrą, — Kanados lietuvė nori susipa- 3_£įame aukšte išnuomojamas 4

: 2422 W. Marouette Rd. Chi- ž’nl* su 8ero būdo rimta ^mo* I kambarių butas, apšildomas ga- 
cago, Tll fiG629 metM amžiaus, būsi-III. 60629. Jiems bus- . (

, ..tsiųsta registracijos anke-įmu ^yveniūio draugu. Suinte-- Teirautis bet kuriuo metu te- 
! ta ir platesnė informacija Iresuotu Pra*<’»n rašyti Keleivio jefon|| 269-2231 arba 269-9703. 
’ apie išankstinį pasiruošimą jadres11- pažymint ant voko ’Ka-, (26)
kursams. Registracijos an- nadiete*“-

(26) ; ■ ■ ■ -i

! a
zu.

ketos turėtų būti grąžintos 
iki liepos 15 d. drauge su $ 

j 10 registracijo mokesčio.

SAVAITRA3T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota skaitytojus »pw pasaulinius tr Hetuviškuosiua 
įvykius, deda aaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
lame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIE PŪVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbio bei Wf<n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

BALTIC INSURANCE AGENCY $ 

Yadėja: Reda M. Y eitas 

TeL 268-6030
597 E. Broaduray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 8 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

Rug ėjo 26 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je Tautos šventės minėji
mas — koncertas, kurį ren
gia LB apylinkės valdyba.

Spalio lo d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 

j aukšto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

PAIEŠKOMA
Turiotieji kokių nors žinių 

apie Dorothy G. Patkus, prašo
mi susisiekti su

LINDA LEE 
96 Westwood Rd. 

Medford, Mass. 02155

”G A R S O BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trane* 
liuojama sekmadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC1, CANADA

I* •••• ........................... ........

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau M metą tarnai/je lfcftuvių

jo daugiaa ta«p Sr3*rfNIS MlUONUB

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTORINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para., "ŽURNALISTIKĄ*
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug į,žymių mūsų spaudos dar- 
įliustracijų, kieti viršeliai.»buotojų. Kaina $6.00.

na $12.00. > , .
_ . _ _ . . • Amerikos Lietuvių Taryba,
Balys Sruoga musų atsi- ? gg metų Lietuvos laisvės ko.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejam

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų >100.00
įsivedu* bet kurią spaudžiamo karšto vandens nr šilto 

oro pažeminto šildymo (basebonrd) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUSI 

Pasiūlymas baigiasi 1976 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.imc.
Ofisas ir
parodos
kambarys

Oil Bumers CITGO Heating Oilt 
470 Adams SL Ouincy, MA 02169

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

pyvyMa apdraudą Ir Bgoje pašaipą, kuri yna 
pid, nse SUSIVIENIJIMAI nelaikė pefcm> o telkia 
pataraavimue aavitarpmis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irtu- uu
kapitalų, tad je apdraudė Ūkia ir 
Hetavie čia gali gauti frairkl klasių 
apdmadaa nuo >100.90 Iki >10.000.00 

SLA—jaunimui duoda genų
dseraieat lasaranee, kad 
aokitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo 

SLA—duoda V AULAMS ir jaunooHaam lakai pigią TERM 
apdraudų: oi >l,00QJM> apbaado

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA

klabu Ir draagljų aurkuna. UI 
lis apdraodra mobastb >CJ0 | motas

BLA—koopoo yra daugtnnoje lietuvių kolonijų. Kreipkltle 
* kuopų vefkOjuo, k .tto plačiau

N7 Weot Mtk Stroot, Nor York, N.T. 1P001

minimuose, spaudai paruo. 
sė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apic 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 ^1., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bm-
dnio, 464 psl.. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina ...................... >2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
rentimui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Micheisonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina >4.00.

voje (1940-1970), parašė 
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
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yje.

Mebgingas Mikasės lail* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.
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Vietines žinios
Sveikiname Namaksiu* ,

Kotryna ir Adolfas Na-Į 
maksiai birželio 20 d. mini ■ 
savo vedybinio gyvenimo 
50 metą sukaktį. Sveikina-* 
me juos ir linkime dar ilgų 
ir laimingų metų.

SLA 2 apskr. suvažiavimas

SLA antrosiom apskrities 
suvažiavimas j vyks birželio 
20 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. 
Pradžia 12:30 vai.

AjpsJkrities valdyba kvie
čia visas 2-sios apskrities 
kuopas dalyvauti. At kirų 
kvietimų nebus siunčiama.

Šį pranešimą Keleivyje 
prašoma laikyti oficialiu 
kvietimu.

Po SLA suvažiavimo Įvyks 
A.L.T. Sandaros I-sios ap
skrities suvažiavimas. Pra
šome -vėčius ir toliau su
važiavime dalyvauti.

J. Bajerčienė, ,
* I
SLA II ap. sekretorė ‘

Apyskaita Į

Ryšium su JAV 200 metų; 
sukaktimi balandžio 26-30; 
rengtų muzikos-dainų prog
ramų ii- parodos išlaidoms 
suaukota $648.37.

Išleista: koncertų progra
mos atlikėjams (smuikinin
kui, pianistui ir saksafonis- 
tui) $140, pianino nuomai— 
$145, dovanai gubernatoriui 
— $50, propagandinei lite
ratūrai — $65, parodos pla
katams ir kt. — $56. vaišių 
produktam—$38.61, spaus- 
diniams — $37.25, įvairių 
kitų išlaidų — $135.12. Iš 
viso išlaidų $666.98. Taigi, ‘ 
deficitą? — $18.61.

Komiteto vardu dėkoju 
visiems aukojusiems pini
gais, produktais bei darbu' 
ir reiškiu viltį, kad atsiras' 
dar dosnių tautiečių, kurie 
paaukos trūkstamą sumą —» 
$18.61. i

A. Andriulionis, 
Komiteto iždininkas 

Tel. 268-5503.

ŠOKO GĖRĘ, ŠOKO IR 
NEGĖRĘ

Tokia gera nuotaika vy
ravo Bostono tautinių šokių 
sambūrio komiteto, kuriam 
vadovavoJVytautas Jurgėla, 
bankete praeitą šeštadienį; 
9večių buvo pilna Lietuviui 
Piliečių d-jos salė. Jų dide-j 
lė dalis yra patys^okę sam- j 
būryje, bet buvo ir jau la?-; 
dėle pasiremiančių. Mat. ir,' 
jie atėjo pagerbti jaunimo, 
kuris dažnai gražiai atsto
vauja 1 ietuviams didelėse; 
amerikiečių šventėse, savo j 
sugebėjimu žavi tūkstančius- 
žiūrovų, ir jo vadovės Onos Į 
Ivaškienės, kuri jau 39 me-1 
tus vadovauja sambūriui, jį 
ne tik mokydama, bet veltui 
duodama jam ir patalpas 
ir dažnai iš saivo kišenės pa
tenkindama tą ar kitą sam- j 
būrio reikalą. |

Sambūrio dvi grupės pa
šoko 5 šokius, čia jau nebu
vo vietos pasirodyti, kiek 
jis yra pasiruošęs dalyvauti 
Penktojoje tautinių rokių 
šventėje Chicagoje. Sol. Be
nediktas Povilavičius padai
navo Barkausko Ryto duk
rą, Žygaičio Avižą įprašė, j 
Laporelo ariją iš Don Juano: 
ir Kuprevičiaus Oną. Jam

akompanavo komp. Julius 
Gaidelis. i

Vakaro vedėjo Danieliaus 
Aveukos iškviesta sambūrio 
vedėja Ona Ivaškienė dėko
jo visiems sambūrio rėmė-! 
jams, yipač šokėjų tėvams, i 
kurie savo vaikus leidžia į 
jos sambūrį. Ilgais plojimais1 
buvo pritarta D. Aiveikos 
linkėjimui, kad O. Iva!lkie- 
nė nepavargtų sambūriui, 
vadovauti ir tada, kai jame 
pradės šokti jos proanūkai.(

Dvi Birutė — Mitkienė 
ir Skaibeikienė — ir Lilian 
Ivaškienė su talkininkėmis 
vaišino svečius gardžiais pa
tiekalais, o Vytautas Ivaška 
su kitais nepašykštėjo ir į- 
vairių skysčių.

Taip dvasią ir kūną pasi
stiprinę. svečiai šoko valsus, 
ir polkas, o ‘jų tarpe net ir 
inž. A. Čaplikas, kurio šiaip 
gatvėje be lazdos nepama
tysi.

žodžiu, tai buvo tikrai pa
vasariškos nuotaikos vaka
ras, kuris, be abejonės, davė 
rengėjams ir pelno. Tuo bus 
palengvinta sambūrio kelio
nė į šokių šventę Chicagoje.

Vakarui -klandžiai vado
vavo Danielius Averka.

Baigė vidurini* ją mokyklą; KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA. VI

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Šios lietuvaitės baigė vi-
durinąją mokyklą — Boston 
Latin Akademy: Daiva B. 
Paliulytė. Terese E. Rūkaitė 
(Felikso Zaleskio dukraitė). 
Linda S. Satkutė ir Kristina 
A. Venckutė.

Sveikiname jas ir linkime 
toliau sėkmingai kopti į 
mokslo aukštumas.

Sodeikos grįžo į Kaliforniją

Dalia ir inž. Montė Sodei
kos su vaikaiš išsikėlė į Ka
liforniją, ji kur jie prieš ke
lerius metus buvo čia atsi
kraustę.

Abu Sodeikos buvo veik
lūs lietuvių kolonijo? nariai. 
Dalia Sodeikienė ypač daug 
darbavęsi skautuose.

Linkime jiems geriausios 
sėkmės Pacifico pakrantėje.

Nauja* skaitytoja*
Rimantas Ambrozaitis iš 

Mididlelboro užsiprenumera
vo Keleivį. Sveikiname!

J. Romanas ligoninėje

Jonas Romanas paguldy
tas sveikaitai ištirti Melrose- 
Wakefiekl ligoninėje.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIECIŲ KLUBE

UETUVISKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

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 PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

5E

•/ . •/.. O/;. Sy.^y

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

JVORCEST&R, MASS. 

TaL SW 8-2868

yra yienintelė oficiali ist*i- 
ga Worce*rery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces

terio j Lietuvą ir Irtas Rusi* 
jos valdomas sritis* Čia kal

bama Iietuviikai, patarnau
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti (vairiau* 
siu importuotą ir vietinė* 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje,

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Square 
3 ar dinare Co.
SsTtsiaUs N. J. ALltaNA 
S» EAST BBOABVA? 
e«WT*> SCSTOM. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Bsnjftoua Mcora Dalai 
Posmtm 8ianom

Otittas Laa 
VleMUa raUnaean

Ralkmanya piansfcsriuM 
Visokis daiktai

INUU
Telefonas: AN 8-2806

br. Jog. J. bonovan 
br. J. Pašakarnio

P t DINIS 
METR18TA9

Vedėja B. Sviklienė

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki & vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Sooth Boston, Maso

Knyga yra gerisidu žmogaus drangas

Ę lbe Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytoją m 
segtos ir turim* viso* gatavos vaistai.

Jai mik vaistą — eikit į lietuvišką vstaUną.
Bav. Emanosl L Bosengard, B. K, Beg. Pharm.

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

Nas 9 vaL ryte BI 8 vaL v„ Išskyras šventadienias Ir sekm.

maoooaaaaoasaaaaaaaaa

tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o 
žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Peter Maksvytis
Carpsetsr & BcOtov 
49 Choreh Strese 

R. Miltoa, Mana

TEL AN 8-2124

[Dr. Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

0PT0METRI8T1
Valandos:

noo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—aidam

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

V V V « • V W v — W — -

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti 
ros solistės Elzbietos Karde-
ją plokitelą. Kaina $8.00. '

Paitu

Sekmadieniais U-U vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthor SL, Brockton, Maso. 02402. TsL 580-7200

*******************************V***Vk**ee*MIMViMViMiMiM*OMiMMMM**

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

___ West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 288-2500

SAVE AT

1% AYIAR

«ni(icatn-*1000fnMfflwn

M & T OIL CO.. Ine.
(Spotit S1000 R

AYIAR

841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis.įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ POnas Šildymo įrengimas

5 k ambink Ita

268-4662

6.81-6'2% AVIMI

1-2H-VMT ĮSOS Sa 
aenilicam *10001

AVCAR
rataon'

:&47&5Mb

iiw rtotfii FBQUwnons RTTtCTrng TntH rww nvtngi 
csrtifieatas sllow prsmatura witbdrawais on savinos 
sartifiest* funds providad rasa of intsrast on amount 
urifMrsam is raducad ttf tha passbook rsu (6%%a yaar) 
and 90 dsys inurast is forftiūd.  a

AVIMI

Bankas atidarytas noo pirmadieaio iki 
penktadienio nuo 9 vat ryto iki 3:30 
vaL po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi noo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas droodians "

Bankas veikia jaa 199-tnsntas metus

šis banko direktorią taryboje ym 
adv. J. Grigahm.

Reikale sn tarnautojais galima susi
kalbėti ir Hetoviškai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,000,999

h •

Trans-Atlantic Travel Service
.Naudokitės mūsą rūpestingu patarnavimo, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

■NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metą pavasarinią 

ekskursiją 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

į Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9-2

393 Weat Broadvray, P.O.B. 118 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Visą skyrių vedėja AMooa

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcestor, Mas*. 01804 
Tet 798-3347

Tįsėtai iš Worcouto(is ston- 
čiam įvairias siantiaiaa į Uoto. 
vą ir kitos Roaijoa valdomus 
plotos! Siuntiniai oadaromi iš

avo, maisto ir
j aią. Tvrimo vietoj* įvairią vMl 

laša gamyboa ir 
prekią iš kitą kraštą visai 
ramia kainomis. Bo to, siaučia

me omletą, pinigas ir galite oš-
[ sakyti ją gamyboa prabos, čia 

araokMte pinigus, e ąimtnša 
tuo vištoj* gaišo pooiriakti oš-
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
tom tikras įstaigas atsikviesti 
giminus čia paa save į svečias

Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąriniagaL Atoiteaką įsiti- 
klaaito. Vedšjaa A. SehyrtaaU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATIDN

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IS BOSTONO I LIETUVA 
br kitus Rusijos

Pristatymas greitas fe 
garantuotai

užsisakyti 
certifikatus, vtourabflfauį 
šaldytuvus ir paa.
Nauja* vedėja* 

Atidaryta darbu

nuo 8 v*L ryto iki 2 v*L 
Kitomis valandomis

susitarimą tnlsfs
389 W. Broadmay 

Šok Boston, Mase. 02127
TaL 2694068




