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72-RIEJI METAI

OBJEKTYVŪS FAKTAI GRIAUNA KGBistai užmušė

SOVIETINI MELĄ PABALTIJY \ P^tą Bogatirevą
• _ t Maskvoje saugumo pdici-

Stiprų smūgį sovietų melo propagandai sudavė Bai- ja taip sumušė 51 metų po
etą Konstantiną Bogatirevą,

a * «* > * »
v .
k .

tiilcų Studijų Penktoji Konferencija savo rimtais moksli

niais darbais. Dokumentuota British fBroadcasting Co. I
transliacija faktais pavaizdavo sovietinį ”tei»ingumą“. • Velionis buvo geras gar

siojo kovotojo dėl žmogaus
Sovietinės propagandoj ! Nemaloni sovietams turė- teisių akad. A. Sacharovo 

silpnybė yra pertemptas jos' jo būti ir British Broadcas- draugas. Žinią apie Bogati-

kad tas. nuvežtas į ligoninę, 
mirė.

. •> p »
h ’d.M/M-Tr.ra

“ii U

LEBANONO PARTIZANAI NUŽUDĖ 

JAV AMBASADORIŲ

Drauge nukautas jo patarėjas ir šoferi*. Prez. Fordas 

ramina, kad JAV taiko* politika dėl to Artimuosiuose Ry

tuose nepasikeisianti, bet amerikiečiai ir kiti europiečiai 

pradėti ii Lebanono '.evakuoti.

Praeitos savaitės trečia- ir valstybės sekretorius Kis-

melas, kuris tuoj subliūkšta 
prie; rimtą mokslinės tiesos 
žodį ir nenuneigiamus ob
jektyvius faktus. Dėl to ir 
sovietiniai propagandistai 
ypač prisibijo ir nekenčia 
objektyvau komunistinės 
sistemos ir jos atpraakų gvil
denimo, šaltai ir logiškai 
nuvedančio nuo agresyvaus 
vilko švelnų avino kailį.
z Pastaruoju metu tokį ne
malonumą sovietams pada
rė Baltiškų Studijų Penkto
ji Konferencija, įvykusi ge
gužės 20-23 dienomis Ko
lumbijos universitete New 
Yorke. Ji buvo globojama 
Association for the Aldvan- 
cement of Baltic Studies 
(AABS) ir Kolimdujos Uni
versiteto Tautybių IVoble- 
mųProgramos skyriau*.

Pagrindinė konferencijos 
tema buvo: „Pabaltijo tau
tos ir ’jų kaimynai“.

Konferencija vyko paašt
rėjusių sovietų puolimų 
jjriets AABS metu. Straips
niai „Izvestijose“ ir Pabal
tijo tautų 'komunistinėje 
spaudoje puolė AABS už 
neva Sovietų Sąjungos šmei
žimą, jos atsiekimų mažini
mą ir už akciją prieš „sovie
tų tautų draugiškumąt“

ting Co. gegužė.- 27 d. do revo likimą užsienio kores- 
kumentuota transliacija, pa- pondentams perdavė Sacha-

sovietų policija“. Jos tekHą Bocatirevas jau _iai te. ■*■■»««« <«<•• vidun,,). Fiat™ .„« u, _
pan,ošė MisdisScorer ap-

jamas nutraukti santykius1 
pasikalbėjimų su KGB au- .
komis ir disidentais. I

dienį Beirute, vidaus kovose 
degančioje Lebanono sosti
nėje, buvo nužudytas JAV

smgens.
Šitaip raminančiai kalbė

dama, JAV vyriausybė ėmė-
HartfonU HHuviy jaunino tautiniu šoldą grupė "Bertelte“ su ambasadorius Francis E. si h. atitinkamu atsarmimo
---------_ .... ... _ Meloy Jr ambasados eko-j priem(>nių kadangi nėra ga-

"ominiam reikalam patarė- ,.antijoSj kaip ^„„„0 j.
Nuotrauka A. Dziko jas Robert O. Waring ir jų 

šoferis.

Italijos rinkimams 

.vykstant
Čia aiškiai pavaizduota

absoliuti teisėtumo stoka KrUVUlOS riaušės 
politinėse Sovietijoje. Visos 

specialaus“ ar politinio po- Pietų Arfikoje 
būdžio bylos yra KGB žinio- * '
je. Visi teisėjai yra komunis- praeitą savaitgalį Pietų . 
tų partijos nariai; advoka- Afrikos mieste Soweto, ne- rudumų duomenys, bet spe 
tai turi t»rėti specialų leidi- toli JohanneSburgo. juodųjų °r*’1 Sl kartJ
mą tokias bylas ginti, ir by- gyvenamame rajone kilo di-

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinomi oficialūs Italijos 
rinkimų duomenys, bet spė
liojama. kad gali šį kartą 
daug laimėti komunistai.

Britanijos unijos 

pritaria valdžiai
Darbiečių vyriausybė lai-

Pabaltiečiai ir nepabaltie- 
čiai lųakslinirikai šioje kon
ferencijoje ;; ovietų puolimus 
atrėmė, pateikdami gerai 
dokumentuotus, objektyvius 
ir aukšto mokslinio lygio ra
portus. kurių faktų visiškai Į hrifhnl brinkti 

neįmanoma jokiu propagan-! OeiSDOlinUlKų 
diniu riksmu sunaikinti.

los retai būna viešos, Tad džiulės riaUsės. nukreiptos5 Rinkiminė agitacija vyko 
nenuostabu, (kad ir išteisini- prieš baltuosius. Ja e dau- ” 
mai beveik negirdėti. giausia dalyvavo ‘juodieji

Transliacijoj cituojamas studentai.
ir 1972 m. iš Lietuves pabė- Riaušių malšinti buvo au
gę? teisėjau Zigmas Butkus, telkto apie 1,000 policinin
kuos pareiškė, kad it jam jr Ritų apsaugos dalinių.
teko turėti asmeninius ry- Juodieji padeginėjo namus, - ^aAoj° neteki laSvėT 
sius su KGB, kuri nurodyda- daužė baltųjų automobilius, - t neL^Kę8 laisves, 
vo, kaip kaltinamasis turįs vyko susišaudymai. = J?? ..p<>
būti nuteistos. Ir katalikų .. . . ... . piežius kreipea į tikmciuo-
kunigo Zdebskio byjoje jam šlos Raitos pradžioje rius, ragindamas neremti 
Kauno rajono komiteto pir- ūmumai kilo kitose juo-komunistų.
masis partijos sekretorius gyvenamose vietovėse., komunistai .partijos
pareiškęs: „štai įsakymas.l Po kelias dienas užtruku-! vadą Berlinguer sustiprintai 
Taip turi būti“. 1 rių riaušių liko daugiau nei i vaizdavo kaip „bažnyčios

Tokia yra sovietinė tikro- užmuštų, apie 1.100 su-į draugą , kurio žmona kas- 
vė, kurią ir mes pažįstame, žeistų, o materialiniai nuos-
Tik gaila, kad ir mūsų kai t?1*“ 8iekia nailonus dole- 
kurių tautiečių „pažangios“. nxl*
ausys yra absoliučiai kurčios pietų Afrikos valdančioji 
šiam tiesos balsui.

labai kaišta. Paškutiniudju 
metu į rinkiminius šūkius į- 
sijungė ir Vatikanas. Jo ra- 

*fdijar taip kUko* kartojo. ita
lams, kad Dievui yra svar
biau laisvas žmogus nors ir 
netvarkoj, negu griežtoje

Jų lavonai buvo sumesti 
į šiukšlių duobę Beiruto pa
kraštyje.

Amba adorius važiavo į 
susitikimą su naujai išrink
tu prezidentu Elias Šarkis,

mėjo unijų pritarimą savo Sektoriuje tarp krikščionių 
ūkio politikai. Unijų vadų, jr muzuhnonų fronto linijų 
kurie atstovavo 10 milionų jo autcmohiliis buvo užjpul- 
narių, pasitarime, tik vie- arabų partizanų, ir visi 
nam prieštaraujant, buvo tl^
sutikta pasitenkinti vidurki- (j. 
niu 4.5c; algų padidinimu. .. , .

suSijT^^nai pa- to “VaSa^e

riekė 25%. Vyriausybė tiki- nK°Je* bet pačiame beba-
• 1077 rv, o.™ o none, kur visi kariaujantiejisi ly77 m. infliaciją suma- . .. . „ . . z . . . 

žinti iki 10'”- pnesminkai griežtai atsin-

Streikuoja Mass. 

valdininkai

bojo nuo įvykdyto teroristi
nio akto ir pradėta ieškoti 
kaltininkų.

vykiai toliau klostysis. Tad 
prez. Fordas, pasitaręs su 
JAV Saugumo taryba, davė 
įsakymą norinčius iš Leba
nono išvykti amerikiečius 
evakuoti. Tokia evakuacija 
jau prasidėjo praeitą sekma
dienį. JAV karo laivyno lai
vas pradžioje paėmė 263 
amerikiečius ii* anglu', ku
rie į Beninto uostą buvo at
lydėti Palestinos Išlaisvini-

arti niliau- Į™ Organizacijos partizanų 
ir Lebanono kanų apsaugo
je. Bet tas skaičius sudaro 
tik 10% Lebanone gyvenan
čių europiečių. Kiti kol JcaM 
nepanorėjo išvykti. Į Ameri
ką buvo panvežti ir žuvusio 
ambasadoriaus bei jo pata
rėjo lavonai.

šia proga verta paminėti 
būdinga anglų ir amerikie
čių „reprezentantams“ ki
tu© e kraštuose smulkmena.

Neleido "parduoti“

baltųjų mažiana. yra linkusi 
j atskirti dalį dabartinės vals
tybės teritorijos ir suburti 
ten keletą mažų juodųjų 
valstybių, taip tikintis iš-

dien k Įkarti pamaldas. Be 
to, — dar jis esąs ir labai 
”sexy“... f tą. dorybę, matyt, 
kreipiamas specialiai mote
tų balsuotojų dėmesys.

Kai laikraštis pasieks 
skaitytotjus. jau bus žinomi 
ir rinkimų rezultatai, kurie 
turė didelio poveikio visai

spręsti rasinę .problemą. De- Europai ir JAV užsienio po- 
litrkai.ja, kod kas nei Jungtinės 

Oaidando A’suž du miU-!T.auV> ...nei Af1*08
onus dolerių "pardavė“ su Vni!a wkiam PrrfieJrtui 
savo geriausius žaidėjus — nepntana.
Joe Rudi ir Rollie Finįers—j
Red Sox savininkams, o Vi- » • a j
da Bflue — už du mUionus LMpOS 4 d- V IKUig
The Yankee? savininkams.! .

Beisbolo komisionierius Mar8e

1975 ”• 20 d- vylyti, koi jis r?nre reina. pa,eistag JAV „^1^

' Konferencijos svorį rodo 
ir tai, kad joje dalyvavo 
mokslininkai iš Austrijos.
Australijos, Kanados, Dani
jos, Anglijos, Švedijos įr 
JAV, buvo perškaityto apie 
100 paskaitų, 5 panelio dis
kusijos ir 30 posėdžių.

Tarp kitų dalykų buvo į- 
domi dr. Boriso Meissne’rio 
iš Koelno universiteto pa
skaito apie Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybę ir ja
pono meno istoriko Ichiro 
Kano paskaita apie M. K.
Čiurlionį. Erdvėlaivis jau yra nu-

Ve/and«mw AABS nu-Į AoBjT. £Toj,« atsisakė Ąnįs 440 milionų mylių
veiktų darbų, Kolumbijos............................... ,r f1**81 Mara0
universiteto Sovietų Tauty- ptrmminfallffl KoJ kąs vi^i jo įtaisai vei

kia gerai, ir tikimasi, kad

lą. Mat. dėl tokio biznio ga- i- a i L L „i£ l~i«- Viking“ liepos 4 d. tun nu-

per daug sudipninus. sukakti;.

bių PrefoJemų Programos di
rektorius dr. Edward All- 
worth tarp kitko pareiškė:

„AAiRS davė įspūdingą 
pavyzdi, kaip suformuoti ir . ... . .įsli-kyti rSntų susirūpini- P"™’"“*88 

mą tais kraštais ir jų dina-*
miškais žmonėmis.... kartu 
apšviečiant daugelį nebal
tuos kilmės žmonių.“

Viešiesiems darbams 

$3J5 biliono

Vėlesnėmis žiniomis, Al 
Fatah partizanų organizaci
jos saugumo agentai jau su- Tekį evakuacijos konvojų 

su_ ėmė tris šio nužudymo vyk- prieš kelias dienas organiza- 
«treikavo Massachusetts Rytojus, kurie būsią atiduo- vo ir anglai, bet jis suiro.S va£r S « alab« |M?-1’ atTk£a į

tarnautojai, čia yra pirma? Po šio Įvykio kai kas lau- *♦.. T,
toks streikas. kė įtampos tarp JAV ir Le-

Gubematorius savo kai- kanono padidėjimo ar net 
boje pagrasino streikuojan- k?k?os J.?V r?««ij<te kan- 
čius tarnautojus atleisti iš nials. verksmais. Bet, ano- 
tarnybos, kreipėsi į teismą. J0*11! sensacingų dėl to 
prašydamas streiką už- n®buvo. Prez. Fordas spe-
drausti, bet streikininkus «^ioje k^Me pareiškė,
nėra lengva įveikti. kad Amerika nesiūlanti

Streikas DaHetė limmines isp^dkuojama, kad ji ir 
rtremas panete ligonines, dėsianti visas pastan-

kalėjimus, susisiekimo jr ki- v 4 -v

Praeitą pirmadienį

tas valdi lkas įstaigas.

Serga Lietuvos atst.
i

J. Kajeckis

gas grąžinti Lebanone taiką. 
Tas pačias mintis pakartojo

Nušovė Argentinos

bei kates, o be šitų "šeimos 
narių“ daugelis nenorėjo is»- 
vykti net pavojui gresiant. 
Pav., in|jnierius Carl Peterį- 
son parei kė: „Jeigu aš ne- 
pasiimsiu drauge dviejų sa
vo kačių, tai žmona tuoj rei
kalau divoiso“.

Neabejotina, kad šiame 
krauju sudrumstame Leba
nono vandeny žvejoja ne 
tik arabiškieji kaimynai ir 
Izraelis, bet dar daugiau di
džiosios valstybės, o ypač 
stengiasi savo meškerę įkiš- 

! ti Sovietų Sąjunga. Štai, 
šiomis dienomis „Fravda“

: paskelbė, 'kad sovietai Leba
nono kairiuosius „lai vinto- 
jus“ remia maistu ir kitais 

Bet

Senato ir atstovų rūmų 
bendras komitetas sutarė,
skirti viešiesiems darbams j Lietuvos atstovas Juozas policijos Vūd(Į 
$3.95 biliono. i Kajeoka išvyko į ligoninę

Praeitą žiemą preziden- j pagrindinai sveikatos patik- Birželio 18 d. žuvo Argen-1 būtinais reikmenimis.
. .... .. . X-____________ ___ J_____ — ... . ___tos vetavo įstatymą, kuris; rinti. tinos policfjos vadas gen.. 

numatė minėtiems darbams | Onai Kajedcienei birželio Cesario Cardozo, 50 m. am- 
$6.1 biliono. Dabar numaty- 13 d. padaryta sunki opera- žiaus, kai sprogo bomba,
toji suma yra daug mažesnė, 
tai gal prezidentas nevetuos.

Iš skirto,- sumos gautų 
darbo 300.000 žmonių.

Teisiami Angolos

cija. kuri buvo paslėpta jo lovos
Manoma, kad abiem teks čiužiny. Cardozo žmona ir

ligoninėje pabūti ilgesnį lai- duktė buvo sužeistos, 
ką

neabejotina, kad iš sovieti
nių „kilba8ų“ galima ir šau
dyti, o jų kiaušiniai sprogsta 
kaip rankinės granatos...

ri

Sekso skandalu išgarsėjęs viskas vyk- pagal planą. Tos "savanoriai“ 
kongresmanas Hays labai „ekspedicijos“ pagrindinis 
nenorom .pasitraukė iš svar- tik; las — ištirti, ar Mane 
baus atstovų rūmų komiteto yra oiganinė gyvybė.

I Skrisdamas apie Marsą.
Sklinda žinios, kad netru- erdvėlaivis jau perdavė eUę 

kus gali išaiškėti ir daugiau planetos nuotraukų, o vėliau 
tokių kongrese radu ių prie- JM bus dar įdeme-nių, pada- 
glaudą „sekso kankinių“. rytų iš arčiau.

Sovietų "sabotažas" 

į Kinijoje

Švedijos karalius 

susituokė
t

•Išaiškinta, kkd bombą į 
lovą įkišo Cardozo dukters 
„gera draiigė’V'ku'ri lankj^ 
davosi jų namuose.

Cardozo policijos parei
gas pradėjo eiti tuoj po Pe

Angoloje yra teisiama 13 Taiwano žinių agentūra ran’en^: nuvertimo, 
„savanorių“, kurie už atly- praneša, kad komunistinėje Spėjama, kad toji „drau- 
ginimą buvo įsijungę į to Kinijoje įvyko didelis spro- gė“ jau nuo seniau priklau- 
krašto vidaus karą. Taip jų girnas Tachingo alyvos įren- sė marksistinei „Liaudies re- 
yra ir 3 amerikiečiai, ku- gimuoee. Sprogusi bomba voliucionierių armijai“ ir 
tiems gresia mirties bausmė buvo padėta ten dirbusių ?o- jes pavesta ir paruošta įvyk- 
už civilinių piliečių žudymą, vietinių techniką dė atentatą

Praeitą šeštadienį Švedi
jos karalius Carl XVI Gus- 
tav susituokė su vokiečių 
fabrikanto dukterimi Rena
to Sommerlath.

Vestuvių iškilmėse daly
vavo dar nenuvereti ir jau 
nuversti monarchai jr daug 
kitų aukotų svečių.
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MAŽOJI DIDELIŲ NESĄMONIŲ ! VELTUI DIRBTA... 
ISTORIJA ID ATCITIC AIDUI TU 1TVT A ' "laisvoji Lietuva“ spaus-s 

ll\ Al LlliO PICirlUHlAl T IA dina įžymaus voki e mariniu-!•l • • • JJL* *

gruomiouistorum AT0SVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITISI

Yra sakoma: istorija - gyvenimo mokytoja. Ir atro- BRONYS RAILA S | GE*10 V£JO! " OKUPANTO MALŪNUI? -

do, kad mus turėtų pamokyti ne tik herojiniai visos tautos] majoro Jono Pyragiaus atsi-] KAŽIN.. *
ar paskirų ‘jos narių žygiai, bet dar daugiau —politinis' Žinomas sovietinis lietuvių rašytojas Antanas Venc- minimus. Gegužės 27 d. lai—j
ir kultūrinis vištakis i tolinės klaidos akivaizdi bloga ^ova mir® ^71 metais, gal kiek per anksti, sulaukęs tik doje tuose atsiminimuose (Tęsinys) užkloti gera doza pasakiš-
-valia ai; tiesiai, per ilgesnį laiką išperėtos bei dar peri-1 vidutinio 65-rių amžiaus. Jei būtų dar gyvas, šių metų tarp kitko rašoma:

Regis, visa tai turėtų pamokyti, kaip pradžioje būtų septyniasdešimtmetis. Šitokią gimimo su-j “Pirmi pasitarimai per-; yra ne pavojingas
ApĮsilanikymas Lietuvoje kos P>Wagandos!

Jei koks nors.mos nesąmonės.
skaudi
vis dar

mūsų praeitį, bent kl eiva akimi peržvelkime mūsų veiklą, apie minėjimo nusipelnusį asmenį nėra nuomonių skirtumo, ‘ jiems, vadinantiems save kuo apsilankoma ilgiau, tuo politikuojama smagiau, tai, 
gelstančius spaudos lapus bei išeivijos krivių krivaičių pa- visi galvoja vienodai ir vienodai gerbia. 1 demokratais, netinka vaito- šitos naudos daugiau. Vasa- kaip sau norit, reikėtų dary-
graudenimus ia- susidarykime bent labai glaustą sąrašėlį m . . jėg$ prieš kitus demokra-į ros kursai, ar net ir visų me- ti išvadą, ne kad su keliavi-
„paonokomųjų“ istoriniu įvykiu, kurių geriau būtų nebuvę. . . nrisi' tuo nariu unisonu navai komanda tai tU5' jie iškišo priekin tų studijos mūsajam jauni- mu į Lietuvą blcgai, o kad

T . * doje prisimintas tuo pacm unisonu, pagal komandą- tei- tautininkus, kurie tada dar. mui sudaro sąlygas pačiam pasaulyje yra... durakų.
Ir štai keletas tokių pavyzdžių: giamai, šiltai, rimtai. O vis dėlto kažkaip lyg per skalsiai, va<Jj.nosi pažangiečiais ir ne-' betarpiškai įsitikinti, kad
• Antrojo pasaulinio karo pradžioje naivu, pasiti- J* P61* kukl_iai’ Įfr.bla”kj?i (jeigu lyginti su jo draugų ^žavėjo demokratijos pa-! tai, ką apie komunizmą iš-

kėjimas savo grobuoniškais kaimynais ir visiškas nepa- kultais). Gerokai ilgiau už anuodu gyve- jaima. § i grupelė turėjo sei-! moko jie žodžiu ir raštu,
siruošimas galimoms politinėms ir karinėms nelaimėms. Ven5lova 15 daugiau ir .^° ™ /os tris at to vus ir atro- * Lietuvoje iš tikrųjų

. . . , žymiai daugiau laiko sukalti savo nuopelnus sovietinei dė knkščronims mažiausiai dziai atsiveria nuogoje
• Nepaj irūpinimas kuo labiausiai „atjauninti“ Lie- literatūrai, Rusijai ir komunizmui. Tiesa, po mirties jis konkuruojanti: praėjus rei-;nenuneigiamoje realybėje 

tuvos užsienio atstovybių, kurias daibar baigia užvaldyti

Ir apgailestauju, kad kai
kuriu mūsu nusistatymas -*■ *■ * .

, santykių su Lietuva klausi- 
.“ mu per daug ap prendžia- 
ir,mas šitokių intelektualinių

. giltinė...
zlovnoc „arMnlzloncS i.ijlLlLLllLlll aiicill lioil bū-,kalni ją suvystyti--ne prob-! 0 „5fcwdžioji realybė mjSri^ne^mažaTnoma-
damas nepriklausė prie vadinamų mylimiausių liaudies lema. Vieniems ^ tautam-; ,teiyeria net j,. tada. ,;į protingŲ žmonių laiky.

Besirūpinantieii ta-• "Paskutinis posėdis“, apie kurj neverta nenu ispio-, “***»“• Kritikai viešai neišdrįsdavo, bet jo gausių raštų kams tada net .pasvajoti ne- nematomi nuo Vienio sve. senos.
vus nė kalbėti eiliniai skaitytojai dažnai keldavo abejonių ir rizikuodavo buvo įmanoma apie sunio- -ių 9^^ kalėjimai ir namai neigiamu keliavimo

net anekdotais pasišaipyti iš jo raštų plokštybių ir tikro sima kokio perversmo. Ir į “.psichiatrinės ligoninės“. į Lietuvą poveikiu išeivijai
• Iš anksto nepramatytas ir chaotiškas prezidento Į meninio talento stokos. pasitarimus jie pradėta Ta realybė prasikiša ilgose kartai* pe>- dau°- nu*ižiūrė-

A. Smetonos pasitraukimas užsienin net padikus A. Mer- j Tačiau sunku vaidmenį -r Kviesti. ka^ ^eijno apy-’ apytuščių krautuvių ei- ję į tuos*, kuriems juoda yra
kiui jgaliojimus, kūnais anas (parkingai perdavė vad-j bj j . jšk . . lietuviu iiteratūros S demckr-- !ifee’ ankėtu&5« butuose, su- balta ir du ir du yra penki,
džią J. Paleckiui. Tuo "legalumu“ ir šiandien okupantas j jr kultūrosUplė,otei įr daugiau ' k, .k. dėmėk,
remiasi .-a v o propagandoje. Į sas j0 ”pjiįetinių“ — propagandinių

• Visiškai nežadinantis „iš praeities stiprybės“ fak-' apsakymai, kelionių aprašymai, pora auauu. nas jungia. , politinėmis
tas. kad Liaudies seime, foimaliai laidojant Lietuvos ne-' literatūros kritikos etiudai ir šiaip agitariška publicistika ”
priklausomybę, taip kelių sėdėjusių „patriotinių“ inte-! gal ir neilgai teišlaikys gyvybę. Bet kitų savo meto masko-

j tuos. Kurie sKina įairvę 
kiekviename nuo vergijos, kurie saugoja

, ... .j - x - x B* lietuviu kalbos nebus žingsnyje jaučiamoje bai--savy žmogiškąjį ir politinį
lektualų dėl baimės neatsirado nė vienos Nijolės Sadūnai-• bskam komunizmui atsidavusių lietuvių rašytojų tarpe -r lictuvių ypač už Lietuvos' mėje ir varžymesi. O daa la-' orumą ir kurie nepamiršto 
tės... O už Lietuvos laisvę anksčiau ir vėliau mirė dešim- ; Antanas Venclova buvo ir liks vienas iš plačiausiai išpru- biaU ryškėja ji, tarybiniams savo tautinės atsakomybės
tys tūkstančių eilinių tautiečių! susiu autorių, savo išsilavinimą turėjęs progos Įgyti dari p Jonike šeimininkams pabandžius ją prieš istorija.

. , , , . , . . , x i-, nepriklausomos Lietuvos universitete. 1 ' i• Visiskas niekalas kai kurių musų diplomatų dėtos z » .......................................— ............ . ................................. | Būkime tačiau visiškai at-
Lietuvos nepriklau omvbės viltys į Hitlerį, tur būt, nepa- Man sunku be tam tikro gailesčio kalbėti apie Vencio- ; vjrj — kelionės i Lietuvą iš
skaičius nė jo politinės biblijos „Main Kampf“. VJU kuris jaunystėje yra buvęs vienas iš mano pačių arti- įdomu pridėti, kad ir jo ilgų metų draugas Kostas Korsakas tie§ų kai tais ?U(jaro progą

„ . miausių draugų. Studentais būdami nuolat laikėmės iš vieno per Venclovos minėjimo iškilmes Vilniuje šių metų pra- vi okiems pelitiniams dege-
• Toks pat niekalas ir kai kurių mūsų pogrindžio • įr metus dargi viename kambaryje gyvenom — kaip tik džioje savo paskaitoje jau nesivaržė atsargiai paliudyti, neratams ir konapročiams

politikų“ puoselėtas ir net skelbtas tikėjimas, kad yaka- Į tuo laiku, kai sukūrėm ir bendrai redagavom jaunųjų kai- jog „Antanas Venclova mėgo buitinius patogumus, mokėjo išsiryškinti. Tai viena prie- 
riečiai neleis grįžtantiems bolševikams vėl okupuoti Lie-1 rįųjų literatų „Trečiojo Fronto“ žurnalą, rašėm revoliu- naudotis gyvenimo teikiamais malonumais“. Labai jau žasčių. kodėl Sov. Sąjunga 
tuvo?. I cingus eilėraščius, šį tą vertėm iš svetimų kalbų (Antanas kuklus ir nekaltbs išsireiškimas tie „buitiniai patogumai“, ribotomis sąlygomis priimi-

• Nerūpestingai ir nenaudingai išeivijos praleisti' rusų, aš iš vokiečių). Tikra tiesa, kad kairiuoju jis jutosi gi "gyvenimo malonumus“ iš tikrųjų čia teikė ne koks nors nėja užsienio svečius. (Kita
ketveri metai Vokietijos lageriuose, vaidinant „Žiogo ir nu0 Pat gimnazijos, nuo jaunystės, atsargiai ir lėtai vis šiaipjau abstraktus „gyvenimas“, o maloningoji kompartija priežastis, kaip minėj’ome 
skruzdėlės“ pasakėčią, o vadams vis planuojant „Trečiąjį kairėdamas. Bet tais laikais komunistu jis nebuvo ir apie ir didysis maskolinis brolis savo ištikimam pašlemėkui pereitą kartą, yra turizmo 
pasaulini kara“ marksizmą beveik nieko neišmanė, o į kompartiją įstojo Nemuno vingyje. > universalus pripažinimas,,

Įtik žymiai vėliau, net po dvidešimties metų (1950). Turėčiau ir galėčiau liudvti kad iauname amžiuie ir’ 1M?e.kU*?.° T-5?'0 ^)!,a
• Ilgas ir beprasminigas lagerinio Vliko erzelis, ne- . . .. .. . . , _ f ., . . y J . ... J , minimaliu būdu — derinasi

pasidalinant partinių kėdžių prie bendro rialo. ,kal ^ie‘ų Rusl)al94° metM vasar« “ze">e Lle' Jrec'° Fronto Jaika,s Antanas buv°- ka/P m'nelau. ir sovietai). Tačiau tenka ir
tuvą ir įvykdė Lietuvos liaudies revoliuciją , Antanas itin silpnas marksistas ir joks lemnistas. Gyvenimo raida, pabrėžti kad tokių, ačiū

• Suaugusiems skelbta vaikų pasakėlė apie emigra-, labai uoliai ir karštokai šokosi tarnauti naujai valdžiai, sovietinė okupacija ir knygų skaitymas, be abejo, jį šiose, £>jevuk labai negausių tauti-
ciją „kompaktine mase“ ir „atsarginę Lietuvą“. j ne tik priimdamas paskyrimą būti švietimo komisaru, bet srityje ilgainiui daugiau pralavino. Gi savo saulėleidžio’njų smilgų anai pusei prara-

• Nepaprastai daug laikraštinio popieriaus, spaustu- ’ ai° ! ' liaudies “bną“ ir netrukus atliko patį šlykščiausią, išpažintyje rašytojas net pabrėždamas gyrėsi, esą mark-; dimas mums. išeiviams, yra 
vinės smalos ir neivu gadinęs Diplomatijos Šefo "teisė- >au niekada "ebenuplausimą veiksmą lietuviui ir mūsų sizmas-lemmzmas jam. nušvietę pasaul, aiškia sviesą , be mažoka rizika (ką gi mes

' tume“ ir "neteisėtumo“, o taip pat ir "Kybartų aktų“ ■ “L* “VyP» UŽgr?bun°.SU

beveik

masis „bendravimo su kraštu“ klausimas, tik dar reikia t niais virtusiuose ištikimybės ir vergystės Rusijai prisiek- stengdamasis garsintis savo "tėviškės meile“, prisiekdi- ka^roje da1^ klf 
palaukti, kol narsiausių laikrai-cių redaktoriai patys nu»va- dinėjimuose, tai tik kartojimas, kas pirmą kartą buvo pa- nedarnas, kad einąs išvien su lietuvių liaudimi, dirbąs jos tradicini antibclsevi-
žiuos į Vilnių paragauti „Malūnininkų trauktinės'

• Be to, — vakaruškinis Lietuvių Bendruomenės gal
vos skaldymas ir jos trinyčių savinimasis.

gerovei, net esąs tosios liaudies dalimi ir kad Nemunas. k*Tli nusistatymą, 
jam kartais beveik, beveik brangesnis net už Volgą... j * * *

Gal ir taip. .^pie tai tegu žino tik dievas (sovietuose1,, kas siuose straipsne- 
rašomas iš mažosios raidės). Bet jeigu taip, tai tą pačią '1U0s‘e ']>ai nepa.ietėme.ki-

munizmo byla, kad niekad nebegalėjo būti kitokio „kelio'akių šviesos metaforą panaudojant, deja, reikėtų pasakyti, ne*1KaĮbėomeUanie
atgal“, kaip tik su „išgelbėtojais ir išvaduotojais“. Nuo kad ir „liaudinę tarnybą“, ir visus savo gyvenimo veiksmus, pOjjtįnf keijonįu poveikį iš- 
tada Antanas jau be jokios išimties įsiliejo maskvinėn lini- ir Maskvos diktatorių liaupsinimus jis visada atlikdavo lietuviams bet ne-
jon, liaupsino ir savo rašiniuose citavo visus SSSR kom- lyg tyčia aklinai užrištomis akimis. Net ir tada, kai pre- ka]įčĮome anie tautini. Be 
partijos generalinius sekretorius, Stalinu pradedant, Brež- tendavo ir gyrėsi su Lenino pagalba teisingai numatąs neužsiminėme nė apie
nevti baigiant. Jam jie paeiliui buvo vadai, mokytojai, ne- istorijos eigą. pasaulio ateiti ir komunistinę rytdieną. Viską kak| didžiulį ir teigiamą
kvestijonuotini autoritetai. Kaip nustatyta ir būtina, šis jis aiškiai pramatė, — tik nepramatė, kas turėjo būti ar- poveikį mūsų lankymasis 
lietuvis retu uolumu praktikavo svetimos tautos diktatorių čiausia, pačioje pašonėje ir gana greit atsitiko. O tai, kad gaij sūdanti patiems Lietu- 
ir jų asmenybių kultą. Kaip Venclovos atsiminimų knygos jo vienintelis sūnus, Tomas Venclova, filologijos moksli- vos žmonėms, ieškantiems 
liudyja, jis jau gimnazijoje pradėjo aukštinti rusų kalbą, ninkas, Vakarų literatūros gabus vertėjas ir poetas ne be gelbėjimo iš izoliacijos ir 
rusų kultūrą, o vėliau ir pačią Rusiją, kaip lietuvių tautos talento, netrukus pareikš Lietuvos kompartijos valdžiai dezinformacijos jūros. Bet 
„išgelbėtoją“. Galiausiai jo dvasiniu evangelistu tapęs savo norą ir gana rizikingą pasiryžimą iš palaimintos so- šitomis temomis (kaip ir ap- 
Leninas, o mylimiausiu rašytoju rusas Puškinas. vietinės sistemos išvykti į laisvesnį pasauli! Ir pridėjo dar, lamai antykiii su pavergtu

_ ,.x. . . i.x x- . . «x ... kad nebegalis toliau pakęsti santvarkos, kuri slopina jo kraštu) jau yra buvę ižval-
Savo politiniuose ,r litmtunmuo'e raituose j» mėgo k-n.bj ,ajs kuriaj jjg itaria ir laiko mū giai bei išsamiai diskutuota

► minint mtlti knmtnli7mn ir hiir7iin,7inn Hpmnkratna * . • . ; * t •< _ *___ __

rodyta 1940 metų vasarą.
. Stalino-Hitlerio plėšikiškai draugystei staiga nutrūkus, 
jau pirmąją karo dieną Venclova spėjo išbėgti Rusijon ir,

• Na, užsklandai dar paminėkime bene trejus metus 
besitęsiančią elementoriaus „Nameliai mano brangūs“ re
cenziją, pavyzdingą masinio sukvailėjimo puošmeną.

O! Ilga dar būtų eilė šių „pamokomųjų“ istorinių 
faktų, bet tuo taipu gal užteks ir tiek.

Tikra laimė, kad į šį įvykdytų ar dai- uoliai tebevyk
domų nesąmonių sąrašą šiandien netenka įregistruoti ir 
palaidotos Lietuvių Enciklopedijos idėjos, milioninio Lie
tuvių Fondo, Lituanistikos Instituto, L. K. Moksdo Aka
demijos darbų, Lietuvių Operos, išliekančios vertės išei
vijos mok lo ir meno leidinių ir kt. Juk vis atsirasdavo 
„žinuonių“, kad visi tie projektai esą neįvykdomi ar ne
reikalingi, ir mintis tapo kūnu tiktai grupelės entuziastų 
dėka.

kaip suprantama, savo likimą taip surišo su Rusijos ir ko-

Deja, gerai pažindami savo tautiečių „žemaitišką 
kaklumą“. mes labai abejojame, ar ši trumpa
nesąmonių“ istorija mus bent kiek pamokys. čias, o lietuvių buržuaziją ypačiai — už jos dvarus, turto

Gal tik tada kai nadeutinvsis emierantas tikrai nuo-1godumą’ namus> privilegijas, liaudies prakaito išnaudo-širdžiai apverks «vo pato liežuviu proiauta priešmtku- ‘i1®*- TUtras juok“' kad «• kaiP tik sti«° •t“etimtas 2r visko kam AmUnas Venclova vienų).

t j jį e grantą jau be konkurencijos aukštielninką pa- j. bematant ėmė garsėti, kaip vienas ir didžiausių užsienin neišleidžiamas, žinant sovietiškus tokiais atvejais ’ landai dar uena pa
guldytą ant grabonaus lentos... Sabinių buržujų“, kombinavo g^enti kiek galint ge metodus, galima Įsivaizduoti nerimą, grėsmes ir kančias

. ............... .... i ■ ■ ■ ■, ■ . ■ iresniuose svetimuose butuose, labai mėgo dideles pajamas, sūnaus, kurio tėvui naujoji uzurpatorių ir parazitų buržu- " * 'na A e labai
CHICAGOJE "KELEIVI4* ATSKIRAIS NUMERIAIS vasarnamį Palangoje ir kompartijos pareigūnam teikiamas aziJa ruošia pagerbimus. Tegu ji pasilaiko Antaną, bet dau? ką jau buvome pradė- 
CHICAGOJE KELEIVJ ATSKIRAIS NUMERIAIS i specpnvilegijas. Visi tai matė ir žinojo, ir net literatūrinis Tomas jai nepriklauso. Jis ten laikomas prievarta, kaip aaug’ M J3U praa*
GALIMA GAUTI „PARAMOJE“ (2534 W. 5Mi St) į komjaunimas atvirai šaipėsi iš tokio praktiško „idealisto“, belaisvis. 1 (Nukelta į 3 ptl.)

. račių". Metmenų”, bet pas- 
Baisi ironija. Tikrai skaudus, bet koks iškalbingas taraisiais metais ‘irgi ne jų

bun%25c2%25b0.SU
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[Okupuotoje Lietuvoje |į

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

JAUNO KRITIKO 

EGZAMINAI
I

JUSTO PALECKIO MERIDIANAI
Justas Paleckis, tapęs personaliniu pensininku, t. y. * 

perėjęs iš vienos privilegijuotos klases j kitą, turi dar' 
i šiek tiek pajamų iš rašytojavimo. Paskutinis jo ”bert-sel- 
leris“ — „Įvairiuose Meridianuose“, išėjęs iš spaudos pra
eitų metų pabaigoje, jau yra išparduotas.

Šioje 78 pd. knygutėje J. Paleckis aprašo kai kuriuos 
Tuo tarpu dalis žiūrovų, • epizodus iš savo kelionių po Vakarų pasaulį, kur jis kaip-• ■ •  i i  2 zi i  • 4 a į.sii • _ _ ____ ____ ____ »»„■»._

DAR APIE TAUTOS 
FONDĄ

V-SIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

DALYVIAI Iš ARTI

Įžymi feljetonų kūrėja Vy
tautė Žilinskaitė Vilniuje 
leidžiamame „Literatūra ir 
Menas“ žurnale kovo 27 d. 
išspausdino feljetoną „Egza
minai“. Jame aprašo egzami
nus jauno kritiko, norinčio

Šiuo kai kas papildoma ir 
pakeičiama inkorporuoto 
Tautos Fondo narių šuva- j f 
žiavimo aprašyme, pateik
tame Eltos 22 nr. •

Jurgis Valaitis, prie'š pra
dėdamas siūlyti kai kuriuos 
Tautos Fondo statuto pakei
timus ii- papildymus, tarė 
bendrą žodį apie Vliką ir 
Tautos Fondą. Žemiau de
dame ištrauką iš jo kalbos:

„Kalbant apie Tautos 
Fondo statutą, reikia paryš
kinti Tautos Fondo ir Vliko) 
santykį, nes jis bet kokius* 
šio klau-imo svarstymus 
saisto. Tautos Fondą įsteigė j 
ir inkorporavo Vlikas. Jis 
tai padarė, pirmiausia, tiks- ’ 
lu turėti mokesčių atleidimo 
privilegiją JAV. Antra, T. Hartford, lietuvių jaunimo lau-

tautinių šokių programoje. 
1975 m. birželio 30 d. atli
ko programą kartu su Hart
fordo Moterų choiu ir Stu
dentų Tautinių šokių grupe 
Thomason, Co-nn., šiam 
miestui švenčiant šimtmetį;

, 1975 m. spalio 25 d. su tais 
• pačiais meniniais vienetais 
dalyvavo Hartfordo šv. Tre

jybės parapijos 75-rių metų 
j sukaktie? minėjime; 1975 
’ m. lapkričio 30 d. šoko Far- 
mington. Conn.. Tarptauti- 

i niame festivaly. Taip pat 
JĮ dalyvauja vietinės lietuvių 

kolonijos svarbesniuose ren- 
ginuose, kaip nepriklauso
mybės sukakties minėjimuo
se. Motinos dienos minėji
muose, lituanistinė? mokyk
los pobūviuose. Kaip mato
me, Berželis Hartforde ir 
tolimesnėse apylinkėse gra
žiai garsina Lietuvos vardą. 

Penktojoje Tautinių šo-

Sovietų Aukščiausios Tarybos naiys atstovavo savo „pla
čiajai tėvynei“ Tarpparlamentarinės Sąjungos konferen
cijose ir šiaip „gynė taiką“.

a^”i Justas Paleckis buvo Taryboje vienas iš labiausiai 
d engtą balta sta tiese. T apsitrynusių europiečių, kurj rusams"" nebuvo gėda pasiųsti

• U užsienį. Todėl jis buvo išrinkta,? sovietų parlamentarinėsjai dažnai gulasi j lovas.’* _ * :r , . , * 5grupes vadovu ir kaip toks dalyvavo konferencijose nuo 
pirmos dienos, kada po Stalino mirties komunistiniai kraš
tai buvo priimti į Tarpparlamentarinę Sąjungą.

Tai buvo 1955 metais Helsinkyje. Po to dar 18 kaitų 
J. Paleckis buvo išvykęs į užsienį dalyvauti konferencijo
se, kuria? jis aprašė sovietų spaudoje. Dabar tuos savo 
įspūdžius jis perredagavo ir išleido atskiru leidiniu (20 

- ... . ..... . . 000 egz). Knygutėje, kaip ir ankstyvesniuose aprašymuo-
pri tvirtinti, mediniai sauks-į pįjna sovietinės propagandos, todėll apie ją neverta 
tai a nuo . . °* . j būtų ir kalbėti. Tačiau aprašyme apie konferenciją, įvy-

mu_z.lejaUi'. ten"! kusią Londone, yra šis tas naujo. Čia jis paliečia susitiki- 
gaišta keletą valandų, nie- su lietuviai?, apie kurą anksčiau neminėjo
kas įeinantiems neliepia

atėjusių į sodybą, jaučiasi 
kaip pas dėdę kaime: sėdasi 
už stalo, mėgina kėdžių stip-

tojai
norėdami išmatuoti jų ilgį, 
nes jiems atrodo, kad lovos 
labai trumpos. O ką jau be

įstoti į kritikų cechą. Štai ke- kalbėti apie smulkius eks-
li jam duoti klausimai ir at
sakymai:

ponatus — šaukštus, puode
lius. Darbėnų sodybos šei-

— Kaip atsiliepsite apie j myninėje stalas, padengtas 
kūrinį, kuris aiškiai gramafo-l pietums, ir, nor, eksponatai
niškas, tačiau jo autorius žy
mus žmogus?

— Rašysime, kad, nepai
sant vieno kito nesklandumo,

Fondas, pagal įstatymo rei-'tini¥ ^ok’v grupės Berželis 
kalavimą įsigijęs pilnos vi- vadove Da,ia Dvieilė, 
suomeninės organizacijos
sudedamąsias dalis, tuo pa
čiu sudalo galimybę visuo-

Nuotrauka A. Dziko

nei jis, nei mūsų išeivijos spauda.
Nuo to įvykio praėjo jau bemaž 20 metų. Bet Londo

ne dar tebegyvena to susitikimo dalyvis, kuris savo die 
kurie į savo nešulius ramia - noraštyje buvo užrašęs tą įvykį. Jo versija skiriasi nuo J.— - * • • • J J • • | • m 1 * 1 v • -1 J 1 • •• 1 • 1 J •

kūrinys paperka nuoširdų 
mu, nepalaužiamu tikėjimui prie vartų palikti rankinuką, 
į gėrį ir tvirtą autoriaus po- portfelį ar sakvojažą. Ir kai
ziciją.

O jeigu atvirkščiai: kū-į sąžine įsideda muziejaus Paleckio. Todėl čia paduodame abi versijas, palikdami

menei glaudžiau ir pavei- HARTFORDO BERŽELIS kių šventėje Chicagoje Ber-
• a ii • a* vn»i i i_ I x ir' r_?ir r xkiau talkinti Vliko darbams.1 

Ši papildomoji Tautos Fon
do korporacijos ypatybė bu
vo Vliko pripažinta ir 1975

Nuostabus tas Naujosios 
Anglijos Hartfordas: kai ki-

želio šokėjai įsilies į trijų 
tūkstančių šokėjų masę ir 
taps didžiausio Amerikos

ti ir labai dideli Jungtinių. lietuvių istorijoje renginioVU V Uitu XI •• —-- J
m. steigiamajame ’jo šuva- Amerikos Valstybių bei Ka-Į dalyviais, 
žiavime. Inkorporuoto Tau-. nados miestai, kurių apy-
- _ T-. .J___ • • •__-•___ 4._ rr-.-.rzvr.o lin.

eksponatą. skaitytojui pačiam spręsti, kuri yra teisingesnė.
. Tauragnų sodybos ind au- J. Paleckis {vairiuose Meridianuose rašo laip:
joje švytėjo seimininkes pa--
ididžiavimas—varinė grūs-' Anglija, 1957 metai.

tuvė su grūstuvu. Vieną die-• I viešbutį man atnešė „Atlantiko“ klubo kvietimą 
. ... . . ną jinai iš tos gražiai deko- dalyvauti diskusijose tarptautiniais klausimais. Kadangi//?““* “į7u‘aktvv iau"dalv-_____  —.........-........ .....

h° aiškesnio rUOtOS $ngo. Pa- TSRS pasiuntinio pareigas ėjęs A. Roščinas tą klubą api- vauti vliko reikalų sprendi-|me apie’ vylesniųjų šokėjų
tesnes pozic jos ir a s lucbių miško darbininko sa- budino kaip rimtą ir įtakingą, nutariau kvietimą priimti, ! muose iš esmės, tas. visai su-’grupę Aitvarą Dabar skai-’
tikėjimo į gerj. kuotnugario trobelė tokia bet deleguoti ten kitą delegacijos narį. Tačiau klubo va-1 prantama, turi dal/vauti* tytoją supažindinsime su .. . . v • = •

— Ką darome su kntiku.jjau skurdi, kad,atrodo, ne- Hovybė, tai sužinojusi, primygtinai prašė, kad dalyvau- Vliko organizacijoje, (kurią Antrąja grupe, kurios var-, ...S£Te‘P?????® f
kuns laužo musų cecho .sta- n{, ko -'atsiminimui“ d^y^^s. .dtuy° pfečios ir atriji. ’ldas Beilis ir kurios šoke-!

inasumti. n įsradmm lankv- ......................... « r».____ -a.. __ i~*.- i nr>_.. ■ ?<>; io.ko? i-im iqI“U6 o mokiniai- uiuniens

rinys neabejotinai talentin
gas, bet autorius — kažkoks 
Pilypas iš kanapių?

— Tada, aišku, rašysime, 
kad, nepaisant kai kurių pri-

tos Fondo nariai įgyja pata
riamąjį vaidmenį Vliko fi
nansų ttvarkyme. Tačiau, jei

linkėse gyvena nemažai lie
tuvių. neturi nė vienos tauti
nių šokių grupės, tai Hart
fordas ’jų turi net dvi. Rašė-

Alfoitoas Nakas

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos 
abiturientai

atsiminimui
— r_ame gyva ‘ i Foįai^urado^SrinS kirvu- ■ Mums A‘ Robinu nuvykus į klubą, buvome pa- Pravartu pažvelgti į.Tau-' jai labai jaunučiai, tarp 13 į ^įrijriti^gimęT Saa^a-

- suskambo rūstus ir jaunai-i ką ir samtį. ‘ kviesti pie^ sulh^ *vud<Wybe ir jos svečiais. Po sočių Grune 1972 metais suor kU°T 811 tėvais 1
viskas nepripažįstąs kompro-, Iš aliejaus spauduos ^kųjnetų, kunųmetu^^^ tai fa^emiįJis

« dabar vadovaują. į Vokietiją su tėvais atvy-

tymus?

misų atsakymas. ■dingo viena statinaitė. Jos viskio, labai atmiešto sodoš vandeniu, mūs pakvietė; rungo viena siaunane. jos y“-’ . nėra absoliučiai tobulas, nes grupei ir <
Kritikai pritariamai suki-'i. akvĄazą neĮgraa kaipgi <edaų salę. SchduBponai ir poniosjkendejo patosuose, tobulybfe We4l<) pBsiekti & h. ai

keno: šis darnus juokas liu- J1 Kalėjo išnykti. Po kūno oda apmuštuose foteliuose. Ant nedidelio paaukštinimo Tjso neįmanoma. Tautos'Uo įšokėjai repeticijų metu'ifė*ofeiuoi V Vokietijoje- 
dyjo, kad kito tokio susig1-” laiko muziejaus darbuotojai sėdėjome mes — Prancūzuos. Juroslavuos. Jungtiniu z.i______i j1?’ g«mu^i v. vuKieujvje,
dusio kolektyvo nerastum 
tarp sodininkų“.

Kaip ir aitvariečiai, Berže- 1972 m.; Romy ĖieAa'i-

a-u 1- j-j . • .'tojui atstojo kėdę.Aišku, kandidatas egzami-' • J r
mi atstoio Keoe - - . - • t • -• — - vn-j. . m v , ^otą } magnetofono juostė- kietiją atvykusi 1971 m.;
jui atstojo Renę. vome pnes pat SUSinnkimą. Juos davinėjo ?avo nuožiūra mu--. V^ko ir Tautos Fondo les, kurias čia tvarko Alton-1 Angelė Vilčinskaitė trimusi
Budinga, kad vyresnio vadovas vadinamas „klausimų meistru“. Atsakinėdavo, santykiai llkyla ir statuto Sas Dzikas. IvSiiniP ’
nziaus lankvtoiai cerbia , . , , „ _ s ... .___4.1— ___„i_____— 1 _ . 1 voKieujoje.nūs išlaikė.

Muziejaus lankytojai vagia. . . . v w w.- _______ ______________
Netoli Kauno įsteigtas oroi^įpeĮ^ ku- garas ar Stalino pypkė? — toks buvo vienas klausimų. į^inki^M^a^žtuėao Banevičius, ii-

muzieju1, kur laisvai gam-Įir norėčiau priminti, — Man rodos. — atsakiau aš, — svarbiausia buvo' ’ naa anevicius. onas er

toje suvežti ir is naujo pa- kad muziejaus eksponatai tai, kad, nors Čerčilis į-ūkė cigarą, Stalinas pypkę, o Ruz
statyti kraštui būdingi seno

imuziefininkutoba Kkurio kas nori arba kam "meistras“ pasiūlydavo. Vykę atsaky-, narių skyriuje. Vilkas yra | Grupės sąrašuose randa- į "visi“ž2da studijuoti uni- 
klėka prisimena savo vaikys- mai buvo sutinkami plojimais. ~ ’

m 7 ęi j x-i L. • - I oiupes pasuose ianua- visi za<ia
.Tautos Fondo ne tik steige-<mj gje šokėjai: Dana Bai-’versitetuoee. 

i 1 ias. bet tam uat narvs ir.'Kas turėjo didesnę reikšmę istorijoje: Čerčilio ei-' . JF’ tauskaitė, Elena Baltauskai-
Andrius Banevičius, Li- 

... . ., nas Banevičius, Leonas Ber
j noro šeimininkauta, bet is notast Zina Dreslytė., Sau-

Gimnazijos atostogos
Vasario 16 gimnazijoje 

moikslo metai baigiasi birže-

viniai pastatai bei Įrengimai ■ kiai gaunami
su visu jų inventorium.

Apie to buities muziejaus 
lankytojus Literatūra ir Me
nas birželio 5 d. šitaip rašo:

„Kultūros ministerija, skir
dama prižiūrėtojų etatus 
LTSR Liaudies buities mu
ziejui, matyt, tikėjo, kad vi
si lankytojai bu? kultūringi, 
mandagūs.

“ Kaa muziejaus ercsponaiai tai, kad, nors Čerčilis rūke cigarą, Stalinas pypkę, o Kuz-1 „ačios Tautos Fondo paskir- ”s~ Dzikas Rimas Kanec- r i L
°;įpo ilgų ieškojimų labai sun- Teitas visai nerūkė, jie visi sugebėjo veikti sutartinai ir j ties...“ ik Jonas Rodis Veronikai 10
ai.kiai gaunami ir kad jauni- drauge kovoti prieš Hitlerį iki jo sutriuškinimo. Po įvykusio Tautos Fon- Kodvtė Ramona Liaukutė T.etai n^piucio 30

mo pareiga juos nnkti ir * _____ •___ 1rmona .L“au2uieddieną.kaupto n’e nokinti“"bai-Į t 

gia straipsnio autorius.
I

’Atlan-

GERO VĖJO!..

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
ję užmii’sti ar ir ko visai ne
žinojome. Nenuostabu. Juk 
jie pergyveno ne tik viene
rius bolševikinio siaubo me
tus (kaip daugumas mūsų), 
o po kelis tuzinus ar dau-

LAIŠKAI KALINIAMS

Spaudoje pasirodė žinia, 
kad nuteistiems kaliniams,

1 esantiems sovietinėse darbo 
jtovyklo-e, esą nebeita siųs
ti laiškų, nes policija jų ka
liniams neįteikianti.

Kiek teko patirti, su ap
draustais laiškais būna tre- 
jaip: laiškai įteikiami, grą
žinami ai* negrąžinami, ir 
nežinia, kas su jais atsitiko. 
Tokių pavyzdžių yra ne vie
nas. Buvo kartais — tiesa, 
1 etai — gauti ir atsakymai.

Kaliniams gauti lankus, 
ypač iš už-ienio, yra didelisgiau, gaudami pažinti bclše-

Ykin* .P?1 džfaiigsmai' nes jie pasijtm .
,lol j neužmiršti. Siųsti reikia

kiek tik apdrausu būdu.
(E)

dugno. Tačiau lig 
tik vienas vienintelis 
žinau, ekskursantam^ į Lie
tuvą yra prisegęs „kolabo
rantų“ etiketę. Nei Kudirka? 
nei Juciūtė, nei Jurašas, nei 
Jurašienė, nei Jurgutis, nei 
Butkus, nei Sevrukas. nei 
Žilius. nei kiti nėra mūsų į-' 
sp^ję nevažiuoti į Lietuvą, 
idant neužsikrėstume sovie
tinėmis bacilomis. Bet gal ir 
jie kolaborantai?

Kitą savaitę: Apie vienut 
Paryžiaus lietuvaites politi 
nes eškapadas

KIEK KADA BALSAVO 
LB RINKIMUOSE

Pirmuosiuose JAV Lietu
vių Bendruomenės rinki-

I pabrėžtas taikaus sambūvio reikalingumas, nors 
i tikas“ laikomas NATO šalininkų klubu.

Kol Prancūzijos atstovas dėstė samprotavimus dėl 
Sueco kanalo statuso, atsakydamas į klausimą ryšium su 
Egipto užpuolimo aplinkybėmis, vertėja T. Sirotina man 
pašnibždėjo:

— Matote ten senyvą misterį, sėdintį trečioje eilėje. 
Jis nuo jūsų nenuleidžia akių. Ar pažįstate jį?

Dar disputo pradžioje, apžvelgdamas susirinkusius, 
aš pažinau tą poną. nors jo seniai nebuvau matęs. Vidu
tinio ūgio, liesas, elegantiškai apsirengęs — lyg tikras 
anglų džentelmenas. Jis įtemptai sekė kiekvieną diskusi
jos žodį.

Taigi su B. Balučiu nesimačiau apie dvidešimt metų. 
Su tuo pačiu buvusiu Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos politinio departamento direktorium, kuris buvo mano 
viršininkas, kai 1926 metais dirbau telegramų agentūroje 
„ELTA“. Turėjome nemaža tarnybinių reikalų tol, kol po 
tautininkų perversmo Balutis, kaip visada mandagiai ir 
korektiškai, pasiūlė man pasitraukti iš „ELTOS.“ Vėliau 
jis buvo paskirta.? pasiuntiniu Londone, kur jis ir liko gy
venti. Dabartinė profesija — bedarbis diplomatas.

Be Balučio, salėje sėdėjo dar du buvę Lietuvos bur
žuazinės pasiuntinybės bendradarbiai. Dabar supratau, 
kodėl mane taip primygtinai knietė į šį klubą.

Klubo pirmininkui paskelbus, kad disputas baigtas. 
Balutis staiga atsistojo ir išėjo. Kiti du buvę diplomatai 
iš buvusios pasiuntinybės priėjo prie manęs. Vienas jų 
kreipėsi į mane:

— Gal leisite užduoti jums vieną klausimą? Ar jūs

Po įvykusio Tauto? Fon- Kodytė, Ramona Liaukutė, L:ena 
do nanų suvažiavimo buvo Idalina Mantaiątaitė, Gary 4'
TF Tarybos posėdis, kuna- pjjczak, Silvija Radiononai- 
me, pasiškiratant pareigu- ^g, Charles J. Shimkus, Jr., 
ims, Juigis Valaitis buvo is- Maiy Shfankus Su?an
rinktas Taiybos vicepirmi- ghimkus. Laima Šimanskytė*P.nv- L’**u“cVes G>1 
ninku (ne A. Vakselis, kaip ir vida Zdanytė. Viso labo Mum» 6840 Lampertheun- 
buvo rašyta). 19 ’jaunuolių Jie visi žadal,HuettenfeW» W-

Eltoj nurodyta, kad 1975 dabwauti Penktojoje Tauti-I T°ie yra «e-
m. Tautos Fondas turėjo nių šokių šventėje. Tiesa, riau«o» sąlygos lietimų lcal- 
94,824.61 dd. pajamų. Tą patikrinę Aitvaro ir Berže-
umą. sudaro gautosios au- Jj0 šokėjų sąralšus. porą pa- 

kos: iš JAV visuomenės — vardžių randame abiejuose 
61,774.63,^ iš Kanados pakartotas. Galimas daik- 
25.000, iš Australijos — tas, ka(j šventėje tie 
2,600 ir kitos pajamos 5, jaunuoliai šoks su mokslei- 
479.34 dol. (E)

Jau priimami prašymai 
norinčių gimnazijoje moky
tis. Gimnazijos adresas:

bai išmokti, Lietuvos praei
čiai ir dabarčiai pažintu Be 
to, joje pafrindinai dėstoma 
ir anglų kalba, tad, gimna
ziją baigę, neturės jokių 

'sunkumų ir Amerikoje jsto>

PRANCŪZIJA 

Lietuviikų studijų savaitė

vių ir su vyresniųjų grupė
mis.

Nor? Berželis žaliuoja tik 
ketverius metus, publikai 
jau yra .pasirodęs daugelį

ti j aukštąsias ar kitas 
kyklas. <r.«

Tėvai, kurie rūpinasi sa
vo vaikų geru iiauklėjimu ir 
išmokslinimu, Vasario 16

Šiemet ji ruošiama rug-kartų. Nuo pat įsisteigimoį*1 ja turėtų sus ometu 
piūčio 1-8 dienomis Chantil- kas rudenį po kelis sykius J 
ly (apie 40 km į šiaurę nuo šoko Hartfordo Mayor’s Ali i BUS KONFERENCIJA 
Paryžiaus). [ Americans festivalyje, kas*

Savaitės metu veiks ir lie- pavasarį lietuviams atsto- 
tuvių dailininkų — P. Gai- vauja Hartfordo Civic Mu-

SU UKRAINIEČIAIS
Vliko pirmininkas dr. K.

liaus, V. Kasiulio, S. Kond- sic and Art? festivalyje, 19 } aliūnas gegužės 31 d. turė-
rataitės, Ž. Mikšio, R. Mo- 74 m. vasario 16 d. dalyva- 
tiejūnaitės ir A. Raudžio — vo Windsor, Conn., Jr. Wo- 
darbų paroda. men’s League surengtoje

jo ilgesnį pasikalbėjimą su 
Ukrainos egzilų atstovais: 
Jaroslav Steako, egzilyje 

1 buvusiu minkteriu pirmi
ninku, ir Anatolij Bendrfj, 
Ukrainos informacijos cent
ro Washingtane pirminin
ku.. Pasikalbėjimas buvo at
viras ir nuoširdus. Sutarta 
3. m. spalio mėnesį New

laiko, taigi teko improvizuoti. O jūsų klausimas dėl įsiti-
iq<^ f • h iao —‘—----------- —4------ ------------------ ’’ — ; kinimo tiesiog naivus.

6 916C o vėliau^ 1958 m — s"*a1v<>jote atsakymus į šiuos dispute pateiktu? klau-’ Toliau J. Paleckis pasakoja apie kitus priėmimus 
’ ’ simus, ar atsakymus parengė jūsų žmonės iš anksto? Ar I/>ndone,

esate patikinęs tuo, ką kalbėjote? (Kitame numeryje rasite, kaip lą patį įvykį savo die-l Yorke surengti lietuvių - uk
- Disputo klausimus pirmą-yk pan.ačiaU tik atvykęs noraštyje užrašė viena? iš tu kurie klausėsi T Paleckio ir • rainučių uistovų 

į klubą, —atsakiau,—: Jokiems pasiruošimams nebuvo kitų parlamentarų.) !eiją>

4,137, 1961 m. — 4,548, 
1964 m. — 7,566,1970 m.— 
S.474. 1973 m. — 1 n 439,
J97«m —7 428,

konfereii-
(E). .

» f
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tosiluMnu /. 
Maikio sa Tfcva

— Maiki, ar tu esi matęs dėjęs? Maiki, kai jau net
velnią? i ant pačios auktčiau-ios val-

— Velnių, tėve, nėra, tai j džios velnias apsižergęs jo-
negali jų ir matyti. } dinėja. tai jis vieną dieną ir

— Tu, vaike, nebalamu- mūsų Ameriką nujos į
tink man galvos! Velnių bu
vo nuo seniausių amžių, o 
šiandien jų dar daugiau pri
sivedė.

— O ar tu pats esi nore

peklą.
— Tėve. ne vien tik Ame

rikos žymių politikierių tar
pe pasitaiko ištvirkavimų. 
Antai, prieš kelerius metus

vieną ju kur nors sutikęs? *r Anglijoje išėjo į viešumą 
panašus skandalai:, j kur} 
buvo įsimaišę kraĮšto didi
kai. O jų sugulovės myiluo- 
davosi ir su lordais, ir su ko
munistinės Rusijos šnipais 
tą pačią dieną.

— Pfu, Maiki! Tai kur

— Jesa. Maiki. Ne vieną, 
o visą bunčių. Kai tik vėly
vą naktį grįžtu iš saliūno, tai 
jų visos pakelės knbžda, o 
'kai atsigulu miegoti, tai jie 
man net ant krūtinės šoki
nėja.

— Ne velniai, o išgerta 
gyvatinė tavo smegenis er
zina. Užtat tau aky e ir ro
dosi visokie nebūti padarai.

— Velnią, Maiki, gali pa
žinti ne tik iŠ jo uodegos ir 
arklio kanopų, bet ir iš ’jo 
darbų. O tu, matyt, ir tų dar
bų nematai.

— O kas ypatingai velniš
ko yra atsitikę?

— Nugi. ar neskaitei, ko
kie velniški apsireiškimai 
rodosi aukščiausioje mūsų 
stalyčioje? I

— O, tai tu, tėve, kalbi a- 
pie Washingtone kongres-. 
manų sukeltą skandalą?

— O kaip tu mistini? Ar 
tokie paleistuvingi darbai 
gali būti be velnio įsimaišy
mo? Juk dar mano senelis) 
sakydavo: kur tik ‘šnapsas, į 
ten ir velnias, kur tik merga, ’ 
ten jau du velniai tavęs lau- •
kia, o kur pinigai, tai jau; 1AA . .
keturi velniai kapšį apstoję.;..^ J®? ^natoriM ne ma" 

rr- * • w if- > ziau kaip 21 yra mihonie-_ Teve. tenai ĄVąshingto-^. 22 senatoriai atd akė 
ne ta, tik .slėpusių ir patvir- k „ .kjek - 
busiu politikierių išdaigos. }cda ^,ima <ti) kgd

— Nausa. Maiki. be vėl- tai,pe ilgi yra milionierių. 
nio pagalbos politisenai to
kių raspustvu ne umislytų. Senatoriai Kennedy iš 
Tu Uk paveizėk, kas ten da- Massachusetts, Brock iš R. 
rosi: viernų citizenų į kong- Island ir Pell iš Tennessee 
resą išrinkti mokyti ir be y™ milionus paveldėję, o ki 
smertelno grieko politišenai — patys "užsidirbę“, 
iš žmonių sukrautų taksų 
pasisamdo visiems metams, 
apypietės prisnūdimui mer
gas, o yra dar ir tokių, ku-' 
rie iš raškažies ir vyram?

DOMISI LIETUVA

Lietuvos pogrindžio akty-

IŠ BATUNO VEIKLOS
Kęstutis K. Miklas birže- ‘

vumas prieš okupantą—Lie- lio 5 d. įvykusioje UBA-BA- 
tuvos Katalikų Bažnyčios1

Teises patarimai
Kronikos leidimas, kitų or
ganizuotų vienetų pareiški
mai — plačiai pasklido lais
vajame pasauly. Pavienių 
asmenų — Kudirkos, Kalan
tos, Jurašų. Žibaus — vieši 
konfliktai laisvajame pa
sauly gavo platų atgarsį. 
Tais atvejais domisi ne tik 
kasdieninė publicistika, bet 
ir įvairių tautų leidžiami 
rimti žurnalai, plačiai pa
skleidžiami biuleteniai ir 
studijas atliekančios insti
tucijos.

Vilkas gauna gana daug 
pasiteiravimų, paklausimų, 
literatūros apie Lietuvą pa
geidavimų.

Gegužės mėnesį vienas 
katalikų kunigas, rašytoja-, 
žurnalitas ir knygų auto
rius, iš Australijos paprašė 
medžiagos apie arkivyskupą 
Teofilių Matulionį, kun. An
taną Šeškevičių, kun. Juozą 
Zdebskį ir Nijolę Sadūnai- 
tę: apie jų gyvenimą, kan-

TUNo konferencijoje buvo i 
išrinkąs šios organizacijos į 
prezidentu. Jo pavaduotoju 
išrinktas latjvis Ints Rup- 
ners, o finansų reikalams— 
e tas Rein Virkmaa.

Iš lietuvių pusės į direkto
riatą dar buvo išrinkta He- 
len Kulber ir Kristina No- 
meikaitė, o į direktoriatą 
antrininkais — Donatas Ba
naitis. Dalia Bulgarytė ir Jo
nas Kliveoka. Kontrolės ko
misijoje lietuviams atsto
vaus kun. Barnabas Mika
lauskas.

Šiai konferencijai pirmi
ninkavo prel. Jonas Balko
nas. Konferencijo,. metu bu
vo taip pat paminėta ir Ba- 
tuno 10 metų veiklos sukak
tis. Kalbas pasakė Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis, Simas Kudirka ir vi
sa eilė kitų. Gauta daug 
sveikinimų. Sveikino Lietu- 
vos diplomatijos šefas St. 
Lozoraiti-, Vliko pirminin- 

1 kas di-. K. Valiūnas, pabal-

Advokatė dr. M. Šveikauakienė sutiko atafr 
kyti į Keleivio skaitytąją klausiusi 
reikalais. Tie klausimai tari būti 
aforaueinio pobūdžio. Klausimus ir at* 
sakymus spausdinstms Siaus* akyriaje 
Laiške r»*kia jmž-'aaėti, kad soste 

skaitytojas.

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey at f 
Boston Five Buildiag 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Maaa. 02133

ti "legal title“ vien palikto 
i kilnojamojo turto. Trustee 

Neseniai Keleivyje, Tei- — gali turėti ”legal title“ ir 
sės Patarimų skyriuje, ra- vienokio, ir kitokio turto, 
šant apie testamentus pami- j
neti testamento vykdytojai, .je pobodžio,
(Exeeutors) ar patikėtiniai, į nebu9 Tam!t£įdomūs 
(Trastees). Prašau paaii-, a|.naudingi. Europ06 kon-

Klausimas

pagal promissory note (vek- 
J sėlio) sąlygas, — Tamsta 
’ .legali namų parduoti (fore- 
Įclose).

Ne kaičiusi vekselio ir 
mortgage deed. negaliu 
smulkiau į Tamstos klausi* 
mą atsakyti. Galiu tik tiek 
pasakyti: faktas, kad nukri
to namų vertė, Tamstai pa
pildomų teisių namams par
duoti nesuteikia. Kaip ir ki
tose biznio aplinkybėse, 
žmogus, kuris skolina pini
gus vadinamu "second 
mortgage“, gali nukentėti 
dėl pa. ikeitusių sąlygų ir 
dėl to negali traukti atsako
mybėn kitų asmenų.

kinti, koks tarp jų skirtumas j . toki^vokų
ir kurie turi daugiau teisių, ; • ■ _  ..jridaugiau teisių.

Skaitytoja*

Illinois valstija.

Atsakymas

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kaino* pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), IU to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10.
tcs knygos piimąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip

čias kalėjimuose, mirtį ir kt. j tiečių diplomatai ir eilė or- 
Paklausėjas domisi apie • ganizacfjų.
1933 metais įvykusį politi-; 
niais kaliniai?, kurių tarpe 
buvo ir arkivyskupas Matu-
takfe Sjai“So buTui ?tžym«i leidi-; palikimo tvarkytojas - Ad-
sovietams atiduoti ir kas ta- ?ratu a,ku atu’uo<la.- ™“or. 
da sudarė Lietuvos vvriau-IInas f sl,austuvt- Jls bus Trustee — patikėtinis — 

te vy • teistas te padalintas Baltijos "valdo“ paliktą turtą, kilno-
festivalio metu, kuris šiemet ’jamą ar nekilnojamą, prisi- 

Vlikas pasistengė pagal rengiamas rugpiūčio 14 d. laikydamas testatoriau? pa- 
išgales visus pageidaivimus Flattdeutche parke, Frank- liktų "nurodymų“, 
patenkinti: pasiuntė me- lin Sųuare, Long Island. N. Plačiąja žodžio 
džiagą su paaiškinimais. T -*Ji—- J---------- 4- ' ’ *

UBĄ - BATUNo veiklos

Executor yra testamento 
vykdytojas. Jeigu žmogus 
miršta, nepalikęs testamen
to, tada turi būti skiriamas

j visai nebuvo, todėl mes ne
turime nei atitinkamos ter
minologijos.

Praktiškai kalbant, Exe- 
cutor ū Administrator funk
cija yra: "surinkti“ mirusio-j pat po .$10. 
jo turtą, likviduoti tokią jo I Romas Kalanta.
turto dalį, kuri yra reikalin
ga skoloms, išlaidoms bei 
mokesčiams apmokėti, o li
kusį išdalinti tiems asme
nim?, kuriems jis priklauso

paraše
Vytautas Alantas, 116 psl., 
kaina $3.00.

Mergaitė iš geto, romanai, 
parašė R. Spalis, 365 psl., 
liai, kaina S10. Galite gauti

pagal testamentą arba, ne-: Devintoji pradalgė, lite- 
sant testamente, pagal jsta-i ratūi os metrai tis. 389 psl.,
tymus (Jaws of descent and 
distrifoution). Normalus pe
riodas, per kurį tos funkci-
jos yra atliekamos, yra vie- j niuje. Juozo Rralikausko 
nen metai. Taigi Executor premijuotas lomanag) 3e7

psl., kaina $6.00. •
Lietuviškasis Pamarys,—

Henriko Tomo Tamašausko 
Testamentary Trustee —• Mažosios Lietuvos studija, 

iš kitos putės — turi parei->263 psl., gausiai iliu?truota, 
gas, kurios tęsiasi tol, kol su 71 puslapio vietovardžių 
testatoriaus norai yra visiš- sąrašu ir žemėlapiu. Rai
kai įvykdyti. TeMamentary na $6.00.
Trustee pareigos nėra vien Lithuanians in

kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Martynas Mažvydas Vil-

pna^me,
York. Leidinyje dar yra vie- ir Executor, ir Administra- 
to . sveikinimams, linkėji- tor, ir Trustee— visi yra pa- 

’mams Batunui bei Skelbi- tikėtiniai (fiduciaries). Jie 
imams. Medžiaga turi būti visi turi laikytis įstatymų 
•gauta Batuno įstaigoje ne nustatytų standartų. Tačiau 
; vėliau kaip liepos 1 d. Siųs- yra ir skirtumų taip Execu- 
;ti: United Baltic AppeaJ— tor ir Administrator, kaip 

.. j PA TUN vardu. 2789 Schurz personai representatives iš
Penktoji Lietuviu Bend- Avė., Bronx. N.Y. 16465. dienos pusė,, ir Trustee —iš 

-iš kitos.
Pav., vienas toks skirtu- 

i mas yra 'Js: personai repre- 
įšentative. t. y. Executor ar- 
' ba Administrator. gali turė-

(E)

LIETUVIŲ DIENA

mes einame, jeigu velnias, ruomenės Bostono apygar- fe] (212) 828-2237 
pakišęs kongremanui ar se- dos Lietuvių Diena šiais me- 
natoriui po paklode mergą, tais įvyks rugsėjo 19 d. Mai-f 
per ją valdo visą Ameriką?1 ranio parke prie Worceste-
Į peklą, Maiki! Į peklą su rio> 
visais savo armcŽbfliais, re
f ridižereif oriais, vakumkly-; ,r - ,
neriais ir naujausiom barz-{P^^^J?_ye^^ ^7'
dai skusti britvom!

— Taip baisu dar nėra. 
tėve. Tai tik atskiri atsitiki
mai. o kongrese sėdi ir dorų 
žmonių.

— Ne, Maiki, aš jau ne
tikiu ! J valdžią rinkti reikia 
visai naujus priesėdas. Ne 
jaunesnius kaip 80 metų, 
kurie tada yra .pabažni, neį
kanda gyvatinės, o mergos 
tai nė mislhni pakutenti ne
nori.

UŽ BUTELI VYNO 

SUMOKĖJO $14,200
Smulkesnė programa bus

Iš naftos praturtėjęs 
pu tegalima pranešti, kad į Lycns New Orleans varžy- 
Dieno.? programą įsijungs iri tynėse nupliko 1806 metų 
AVorcesterio įstaigos Ameri-gamybos Chateau Lafite- 
kos nepriklausomybės 200 Rotschikl firmos butelį vy- 
metų sukakčiai paminėti, '.no už $14.200.

SKAUTŲ RENGINIAI

JAV SENATORIAI —

KIEK KAS MOKA 
MOKESČIŲ?

anba Administrator pareigos 
yra "likvidacinio“ pobū
džio.

"likvidacinio“ pobūdžio. Jo parašė dr. Antanas Kučas, 
pareigos yra "in trust“ pa-{iliustruota, 349 psl., kai- 
liktą turtą valdyti, saugoti ir - na $6.00
prižiūrėti ir su ‘juo taip elg
tis, kaip yra nurodyta testa
mente. Trustee pareigoj tik 
tuomet baigiasi, kai visi nu
matyti "tikslai“ 
dinti

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, parakė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.• •• * •• •tv*

Kinija — Azijos milžinas,
yra jgyven- parašė 20 metų Kinijoje iš

gyvenęs Petras Urbaitis. To
je knygoje ne tik daug įdo
miu informacijų apie Kini
ją, bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 psl., 
kaina $15.00.

Išmarginta drobė, Vladės 
J Butkienės - Čekcmytės eilė
raščiai, 94 psl.. kaina $3.50.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petrą? Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienu. Kaina $12. Ji yta

Skaučių tuntininkė Dalia T- . „
Sodeika, tari su šeima t

Trustees. Tačiau galima ir 
paskirstyti &ias pareigas 
tarp įvairių žmonių. Trust 
yra puikus metodas išpildyti 
tokiu* norus aiba "tikslus“, 
kurių pats testatorius nebe
spėja įvykdyti.

IS: vėl grįžta į Kaliforniją, tun- 
Onganizacijos ir pavieniai • Specialistai abejoja, ar tąjtininkė pareigas perdavusi 

asmenys prašomi tą dieną Į vyną galima gerti, bet Lyo-nsls. Laimai Kiliulienei, skau-
_ — 2 :  ___ ' ^1^.1 4-^. 4z* ir vii 4-nvnlin llinfl—jokių kitų renginių nepla-jdėl to nesijaudina. Jam te- 

nuoti. rūpėję tą' butelį turėti savo
P. J. kolekcijoje.

Trans-Atbntic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruoiiaatb 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metę pavasarinią 
ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

EKSKURSIJOMS į LIETUVA — dar yra vietą šiose

petnešas atsega.. O, va, U-' Olandas 51.4% sav? P®* 
takos šteito kongresmanas, jamų atiduoda valdžiai mo- 
gainicdamasis stryte ištvir- kesčių pavidalu, švedas — 
kėlės, net ir ant policininkės 49.4%, norvegas — 48.5%, J 
užkibo. Laimė, kai policmo- danas — 47.4%, prancūzas Į 
nai tą murmoną sučiupo, o — 38.1%, italas —32.6% J 
būtų gal ir tai policininkei JAV gyventoja? — 30.2%', 
undaroką suplėšęs. Kur tu, japonas — 23.3%>, o portu- 
esi kitur tokių dalykų gir-galas—23%.

RUGSĖJO 30—$750.00 

GRUODŽIO 22 — $875.00

Air fares subject to changes and govemament approval. 
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

1977 metą EKSKURSIJOS I LIETUVĄ prasideda 
balandžio 6 dieną.

Registracijas priimame dabar.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės I

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Busten, Mass. 02127
393 West Broadway, P.O.Boa 110 

Telefonas: (617) 268-8764

Nerintimna atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkomo 
reikalaujamuo iškvietimo dokumentus.

Savininko: Aldona Adomoniene

tėms ir jų tėveliams iš iunti- 
nėjo atsisveikinimo laišką, 
kuriame mini ir visą eilę 
dar 'šią vasarą vykstančių 
skautų renginių.

Kai kurie jų šiandien yra 
jau praeityje, o kiti — dar 
prieš akis.

Iš jų paminėtina birželio 
26-27 "dienomis Worcestery 
įvyksianti sporto šventė, ku
rioje pernai gražiai pasirodė 
Baltijos tuntas. Tikimasi to
kioj -pat sėkmės ir šiemet.

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių vasaros stovykla 
"Laisvės Vaipas“ bus rug
piūčio 15-22 dienomi.? Fra- 
mingham. Mass.

Be to, bus ir daugiau iš
kylų.

keleivio skaitytojui 

Connecticut veisti jojo

Taip, Tamstos advokatas 
turi teisę patraukti kitą ad-Įgera dovana ne tik skautų 
vokatą teisman už escrow
agreement "sulaužymą“, čia 
atsakomybė yra ne namų 
savininko, bet jo advokato.

Tačiau nei namų savinin
kas, nei jo advokatas ne
at ako Tamstai už vėlytoes- 
nių mokesčių neeumokėji- 
mą, jei tokio* Idouaulos nėra 
mortgage dood’e.

Dėl paties antrojo mort
gage — jei namų savininkas ’ pedijos leidykla 1976 
Tamstai moka reguliariai ir1 tais, 238 pis., kaina —$6.00.

bičiuliams.
Atspindžiai ūkanose, —

Vytauto Alanto novelės, B- 
leistos Bostone 1976 metais. 
1000 egz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00 

The Brothers Domefta, 
Liudo Dovydėno apysaka, į 
anglų kalba išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo-

Ged žodynai
Anglą-iietuvių kalbų io

dynas, V. Baravykas, nauja 
'laida, apie 31.00C žodžių 
590 ps’.. Raii.a $8.00.

lietuvių-anglų kalbų io 
dynaa, redagavo Karsavi* 
naitė Ir Šlapoberek’s, apie 
27.000 indžiu, 511 pel., kai* 
na $8.00.

GEE1AUSU DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą 
titato garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa- 
tįstsarisms ir *au. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LAB0» 
RATOBY, 1437 S*. 49th Avė. Cicero, UL 6085Ū. JU 
Atstovybė 3498 Daugall Rd., Windsor, 12, OaU Caaada. 
J0 skyrius: 7 ŠtuUgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Gonaaųy. VafetMas: J A J, 2557 W. 69th SL Chicaga; 
50th Ava. A 14tk SL, Cicero, 1640 W. 47th St.,
293$ N. Mllasaįiss Ave^ 1147 N. Ashland Ar*^
Ir Utar.
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Puslapis penkUo KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 25, 1976 m. birželio 22

Vietines žinios
Pokalbis su kardinolu

Mokyklinio jaunimo 
žodis

Bostono Lituanistinei? Motiejų ideologiją. Dėl to ne-
Ukrainiečių iniciatyva V k »<*-<• "*“*

burtas Bestenu Pavergtųjų |lrf.<lT>art!n?.ę " , ,
Tautu Komitetas, posėdžiu- 1,.Ai1>lamal, p.a*m“s;. ‘f”L 
vęs birželio 4 d., nutarė iš- ?’^e!r°s darė ppudj ąlaus. 
rūpinti nroklamacija iš gu- intelektualaus baznjltnmKo.

r j . & stipriai paveikto dabartinių:
pasaulio problemų ir nela-i 
bai net žinančio, knr ko

gu
bernatoriaus Dukakio, iš
prašyti laiko televizijoje 
(5-me ir 7-me kanaluo e) ir,

MANO {DOMIAUSIOJI 
DIENA

EKSKURSIJA I ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ
ORGANIZUOJAMA GRUPE SKRISTI J CHICAGOJ RUOŠIAMĄ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ! PAPIGINTA KAINA.
Norintieji prisidėti prie iio* grupės, ku ri išskris ii Bostono penktadienį, rug
sėjo 3 d., arba ieitadieriį, rugsėjo 4 d., prašomi skambinti:

ALGIRDUI MITKUI 
Telefonas: (617) 969-1190

Kai mes apsigyvenome ,elKla 
lr

. Vadovas mums parodė, kaip 
taisyklingai iikluoti. 

taip praėjo mano įdo- 
diena.

.Tomas Štuopis

moom

naujoje vasarvieteje prie e
, . ... . griebtis, nebent tik dvasinių zero> as visada svajojau, ka- miausia
karp pi nėjusiais metais, ap-, maW<)S priemonių da gi galėsiu turėti savo mo- Į
lankyti Bostono ai’Aivysku- Pabrėžtina ioe- kardino- tolinę ivaltį? Ir vieną žiemą1
pa kardinolu Huberto Me-j )a? mie]ai ;Ut’iko patenkinti mano noras jvyko. Keturios1 Vienas is mano megia-j
?elL0S* Polyje- KU1Į su-, de}egacjjos prašymu, kad dienos prieš Kalėdas as ga- miausių sportų yra slidinėji-
?3U?e ?ZCZUd * ^"Pavergtųjų Tautų savaitės vau dovanų laivą. ; ma . Todėl ir mano įdo-
tuviams at>.c\avo A. AlY*-;metu aikivyskupijos Man prie to laivo reikėjo miausia diena buco, kai a'š
p„°niSn orir - ž ? i parapijų tikintieji * būtu Va- pridėti daug darbo: reikėjo turėjau progą išvažiuoti su*
teka?*’ B‘ 1U 1S 1V F' įeinami šia intencija pasi- jį dažyti ir įdėti naujas sė- tėveliu slidinėti i kalnus. j

į melsti. Taip pat nukreipė dynes. Kai atėjo vasara, aš Praeitais metais, vieną į 
delegacijos narius i arki- gavau laivo registraciją. Tai sekmadienio rytą. suplana-j 
vyskupijos spaudos biurą,! užtruko visą savaitę. Tada vom važiuoti slidinėti. Su tė-' 
ragindamas, kad informaci- <*š i1 plaukiau. veliu atsikėlėm 5 vai. 30
jos apie kenčiančią Bažny- Tai buvo mano pati įdo- min. ryto. Nusiprausėm, pa
čią jam būtų dažniau pri- miausia diena. Man buvo valgėm pusryčius ir išvažia- 

nas, A. Lhaip’ikas ir M. statinėjamo-. įsmagu, nes valtis buvo ma-vom slidinėti. Mums truko
Druzgą) delegatai. Pokalby' šįmet Pavergtųjų Tautų no ir aš ją galėjau valdyti? apie dvi valandas automobi- 
kardinolas užstojo Vatiika-.-avaitė minima nuo liepos, O ji labai gerai lėkė, kai bu-Jiu važiuoti į "Crotched 
no inolitiką pogrindžio Baž-! 18 iki 24 d. vo paleista pilnu greičiu. Į Mcuntain“ (Tą naktį, prieš

Audienciia pas kardinolą 
ivyko birželio 11 d. ir tinko 
45 minutes. Dalyvavo trys 
ukrainiečiu, du latvių ir trys 
lietuviu (kun. A. Baltrušū- 

A. Chanylikas ir M.

nyčio? atžvilgiu ir užtikrino, ! f mdr.
kad Bažnyčios hierarchija; 
daro visa, ką galinti. Tuo 
pačiu reiškė gilų susirūpini
mą komunizmo atkaklumu Kanados lietuvė nori susipa- 
ir plitimu, ypačiai ispaniškai j žinti su gero būdo rimtu žmo- 
ir portugališkai kalbančia- XUmi 54-58 metų amžiaus, būsi
me pasaulyje. Tačiau pabrė- mu gyvenimo draugu. Suinte- 
Žė ir tai, 'kad jis sielojasi ir resuotu prašom rašyti Keleivio 

adresu, pažymint ant voko "Ka
nadietei“.

i (26)

laužiasi dėl visų pri gaus
tųjų, neatsižvelgdamas į pri
spaustųjų tikybą ar prispau- i

NORI SUSIPAŽINTI

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

• 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 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

TeL 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Msm.

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

Aš buvau labai laiminga

Rimas Nenortas

važiuodami, prisikrovėme
'automobilį slidžių). Atvykę 
nusinešėm slides prie kelto, 
nusipirkom bilietus ir užsi- 
kėlėm į kalną.

Buvo puiki diena. Saulė-

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVA

VIENOS SAVAITES 

KELIONĖ I LIETUVĄ

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

Viena savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune,

j RADUO PROGRAMA
| Seniausia Uetuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 1d- 
locikhj ir ii stoties FM, 
10tL.7 mc.. veikia sekmadie- 

į niaj nuo 1 iki J :30 vai. die* 
.ną. Perduodama: Vėliausių 
) pasaulinių žinių santrauka 
‘ r komentarai, muzika, dai- 
iios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wcy, So. Bostone. Telefo
nas AN 5*0489. Ten gauna*

Ir Keleto• S *III £
i

t naktis Frankfurte

Dažau ir Taisau
Namus i* lauko \r viduje.
Lipdau popierius ir taisai 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoi u tik geriausi* 

medfiatrs.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
D^rebenter, Maaa.

j TaL CO 6-5854

R:;:-v«’jo 1G—24 ##««##*•#»«•«#***«#***•****»***«* i. >779 
14—22

4 779Rugsėjo 30—Spalio 8 
........... $779

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

Algirdas Mitkus
8 YVhite Oak Road 
Nevvton, Mass. 02168

Spalio

ur

Tel. 617-969-1190

Gataty Tours A Travel 
141 Linden Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTR1M 
b98 Broadvvay

So. Boaton. Mass. 02127 
ToL AN 8-1761

::
::
::
::< I< > < ► 
:: 
::

Mano įdomiausia dienai
atėjo, kai aš buvau skautų! ta> bet šalta, tad sniegas ne- kami»ARy«<
stovykloje. Tą dieną mes iš-| tnP?; Ja vietove bu> o labai, KM OMO JA M A KAMBARYS,

ooooeoMBOoooeeoooeoeoooooooom M**eew*«************************

mokome dano- dalvkn graži ir nuo viršūnės kalno, ...PhT n,7^n^ !"0t gražesnė.. Sniegas bliz-! kambarys ne-,
Ryte mes ejome buriuoti. . B ,gj iv vajadas buJ geriančiam vyrui 56 Thomas 

1,-ma mums reikėjo .smok- Park. So. Bok.oo, Mass.

Me-' slidinėjome keturias-
išaudėme strėles iš 25 jardu i?alan^a*- kol pi įsiminėme,.

oa 50 K I Kai pavalgėm vėl ėjome sli-’ IŠNUOMOJAMAS BUTAS

‘ , ... \ !dmeti. Ir slidinėjome, kol. '
Po šaudymo ejome valgy- y^darė keltus. ! Iloston* 5«/2 Grimes SU

, ti pietų. Po pietų šaudėme *paj buvo diena kada 3-ėiame aukšt* išnuomojamas 4 
j autuvais. Vadovas mums man |abaj , g)idj_ kambarį, butas, apšildomas ga-
p.i-ma,parode, karp šaudyti. ngti net keliais.

. Todėl aš tą dieną visada pri-
i siminsiu.1

Raimundas Sodeika

reikėjo
jti įstatyti burę. Paskui mes 
šaudėme lankais. Pradžioje

o pa kui leido šaudyti. Aš 
šaudžiau geriausiai iš mūsų 

1 giupės: pataikiau 2 kartus 
į ”bulls eyes“. keletą kartų! 
arti vidurio ir keletą toliau, j 

Vėliau mes ėjome irkluo-! 
jti laivelių, vadinamų canoe. i

zu.
Teirautis bet kuriuo metu te

lefonu 269-2231 arba 269-9703?
' (26)

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota skaitytojus apie pasaulinius fr lietuviškuosius 
(vykina, deda daug tr įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bet kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų jkyrių. kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIErUVA“ yra dinamišką mūsų M* 
oivijos laikraštis, ieškąs naniu bendradarbio bei įdėta, 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

KALENDORIUS

Rugpiūčio 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 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 

i j aukšto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

PAIEŠKOMA
Turintieji kokių nors žinių 

•apie Dorothy G. Patkus, prašo
mi susisiekti su

LINDA LEE 
96 Westwood Rd. 

Medford, .Mass. 02155

“GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

( ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniai* ii 

: stoties WBUR 90.9 FM 
( banga nuo 1:30 iki 2:00 ▼. 
i popiet

SLA
SLA—jau 90 metą

jo daugiau Uup

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
ja lleftuvią vtsnooMMl Ir 
b£PTYNIS MIUONUS

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para-1 “ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30
zas Danys, 464 psl., daug įžymių mūsų spaudos dar-
iliustraėijų, kieti viršeliai, j fcuotoj„ Kaina $6.00.
ki-na $12.00. i __

_ . _ . . . j Amerikos Lietuvių Taryba,
Baly. Sruo,. mum ato^,30 metų Lietuvos ,aisvž# ko.

Kodėl moteli ož gožą brangiau? Šildyti aliejum

specialusz
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

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

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Paslfily mas baigiasi 1976 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.t«c.
Ofisas ir gurntf# CITGO Heating Oils

470 Adams St. Ouincy, MA 02169 
Boston 436-1204 Šo. Shore 773*4949

parodos
kambarys

Atidaryta 24 valandas

SLA—didManria Hetuvių
duoda pyvybia apdraus* tr Hgeje padaigų, kori ym 
pigi, nea SUSIVnMUaiAfe neledke pelne, e teikia 
patarnavimas aavitanmds pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta m 
kapitalą, tad jo apdrauds Ukra ir 
Hstuvia ėia gali gauti jvalrlų klasių 
apdraadm nuo $100.60 Iki $16.00040

SLA—jaunimui duoda gerų
doirment lasaraacot knd jnunooUs guotų pinigus 
auMtajo mokslo stadijoms ir gyvenimo pmdiiaL

SLA—duoda V AULAMS ir jamraoHame lakui pigių TERM 
apdraudą: oi $1,00040 apdmudoa tik $8.00 
Oo molams.

9LA—AKCIDENT’ALB AFDRAUDA

klabu Ir draugijų aarlamk. IB $1,0004$
Mo apdnuKtas mokestis $S40 | motas

SLA—kuopos ym daugumoje dotuotų kolonijų. Kmlptftle 
• kuopų ventljua. Ir <fe 
Baohhaijhno

Gausite

807 Weul SOtk Blroot, Nev Ymb, N.Y. 18801

minimuose, spaudai paruo-Į 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirtie* 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. j

DIENOJANT, Kipro Bie*
dnio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, K>
m Bielinio, 592 puslapiai, 
<odna ....................... $2.00

Sukilimą* Lietuvos save* 
renumui 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 Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kirsos 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 parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metairf, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTE. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystė? 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
vyK

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

r
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Vietines žinios
Kodėl nariai nelanko 

susirinkimų?

Birželio 17 d. buvo šau
kiama So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos susirinkimas, 
f kurį iš daugiau nei 1,000 
narių neatvyko nė 56. ir 
taip buvo jau ne pirmą kai
tą.

Taigi susirinkimas nega
lėjo nieko teisėtai nutarti, 
nes pagal d-jo.- statutą susi
rinkimas yra teisėtas, jeigu 
jame dalyvauja ne mažiau 
kaip 50 narių.

Bet susirinkimas vyko. bu
vo .perskaityti protokolai, 
fin. sekr. A. Druzdis prane
šė. kad gegužės mėnesį pa
jamų buvo $1,074 daugiau 
negu išlaidų, A. Keturakis 
perskaitė kontrolės komisi
jos protokolą, kuriame pa
žymėta, kad pemai d-ja tu
rėjo $13,869 nuostolio, kad 
ne vi-ų mirusių narių sura
šytos biografijos, kad kai 
kurie valdybos nariai nelan
ko susirinkimų.

Daugiausia kalbėta, kas 
daryti, kad daugiau narių 
lankytų susirinkimus. Vieni 

j riūlė rinktis sekmadieniais, 
kiti anksčiau jupfc pradėti, 

i bet treti pateikė lygiai svar- 
: bių argumentų prieš tuos 
pa iūlymus. Dabar atvyku- 

’ šieji į susirinkimą pavaiši- 
! narni kava. pyragaičiais ir 
į alumi, todėl kažkas juokais 
; pasiūlė tą ”benefitą“ gero
kai padidinti, tada daugiau 
ateisią.

Iš šalies žiūrint, atrodo, 
ikad, šaukiant susirinkimus 
•kas menui, dalyvių Skaičių 
; tegalima būtų padidinti gal 
tik mokant kiekvienam pd 

j dešimtinę... Ir, žinoma, dar 
j labiau stumiant draugiją į 
i nuostolius...

šiai, tada gal ir tų “naujie
nų“ būtų daugiau, daugiau: 
ir draugijos veikla susido-J 
mėjusių į susirinkimą ateitų, j 

10 dabar ateina ne tie, kurie 
yra draugija labiausiai suad- 

i domėję, bet tie, kurie arčiau 
gyvena ir turi daug laisvo 
laiko.

Iš tikrųjų, ko gi tuos susi- 
l rinkimus kas mėnesį lanky- 
jti? Ką gi ta naujai išrinkta 
[valdyba gali įdomaus na- 
'riams kas mėnuo pranešti?
I Nieko.

Jei susirinkimai būtų šau- 
’kiami. sakysim, kas 3 mėne-

Aukos Lietuvių Fondui

A. a. Vlado Mickūno at
minimui įamžinti Lietuvių 
Fonde suaukota $760.

Aukojo:
A. V. Banevičiai $30.
Po $25: A. S. Santvarai ir 

S. L. Jasaičiai.
Po $20: S. A. Vieškal

niai, D. J. Vašiai, A. J. Šili
mai, V. J. Hodges, P. Šim
kus, E. V. Sužiedėliai, L E. 
VVaingortin, B. G. Mickevi
čiai, A. J. Čerešlkos, A. Šmi-j 
tas. S. Šmitienė. I

Po $15: A. G. Stapulio-i 
niai, V. Kubilius, J. I. Ra-’ 
šiai. i

S. J. Gimbutai — $12.
Po $10: O. Vilėniškienė, 

J. Dačys. A. V. Keturakiai,
. J. Kapočius, I. E. Manomai- 
• čiai, J. P. Ambraziejai, J. V. 
Vaičjurgiai, L. M. Lendrai- 
črai, F. V. Izbickai, K. I. Ne- '

noriai, F. Gaideiienė, J. Mi
kalauskas, J. Škudzinskie- 
nė, A. A. Januškos, P. J. 
Renteliai, S. E. Cibai, N. A. 
Griauzdės, D. P. Pundžiai,
R. Ivaška,, O. Vaitkienė, A. 
Matjoška, B. I. Veitai, A. A. 
Gustaičiai, H. B. Skrabuliai, 
H. Čepas, E. J. Kuncaičiai,
S. V. Stelmokai, D. L. Izbic- 
kai, O. Ivaškienė, J. R. štuo- 
piai, R. R. Veitai, A. And
riušienė, A. Puskepalaitis.

Po $5: P. Kalvaitienė. A. 
Vakauzienė, D. Bakienė, T. 
Janukėnas, J. V. Balčiūnai, 
A. Griežė-Jurgelevičius, A. 
Andiulionis. A. Lileikis, T. 
Stankūnaitė, E. Kleinas, A. 
K. Šimėnai, J. Leščinskienė.

E. Juciūtė —$2.
Šeimos ir Lietuvių Fondo 

vardu visiem-' aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja

Lietuvių Fondo atstovas

Bostone

| Baigė vidurinę mokyklų
į kndrius E. Kantautas,,
Felikso ir Laimos Kantautų 
iš So. Bostono jauniausias 
sūnus, birželio 11 d. baigė 
Patridk Gavin viduriniąją 
mokyklą. Jis laimėjo savo 

, klasėje ir dovaną už dailųjį 
skaitymą.

t

Vienas kraštas, daug balsų
’ Taip Lowėil universitetas 
pavadino savo programą, 
kuri transliuojama sekma
dieniai/ 2 vai. iš radijo sto
ties VVLTI-FM, 91.5 banga.

* Joje duodama įvairių tautų 
i muzika ir dainos.

Didelis įvykis Bostono uoste Naujas Keleivio skaitytojas

Vincas Dovydaitis iš Car- 
lisle, Ma.. užsiprenumeravo 
metams Keleivį ir ta proga 

plauks 61 burinis laivas, ant j nusipirko knygų už 16 dol.
Sveikiname!

Ryšium .;U JAV 200 metų 
sukakties iškilmėmis, liepos 
10 d. į Bostono uostą at-*

Milionai sveikatos centrams

Miesto majoras White pa
skelbė, kad iš federaliniu. 
valstijos ir privačių fondų 
dvylikos rajoninių sveika
tos centrų išplėtimui bus iš
leista $5.9 milionai.

j Į Bostoną grįžo karvės

Priėji 200 metų dabarti
niame Bostono miesto sodo 
rajone laisvai ganėgi kar
vė?. JAV 200 metų sukak
ties proga anų karvių pali- 

I kuonės vėl grįžo į savo ”pro- 
| tėvių“ buvusią ganyklą. Tik 
i šį kartą jos jau nebevaikš- 
i čio jo laisvos, bet buvo užda- 
• rytos Pienininkystės paro- 
! dos rengėjų joms paruoštuoe 
jse tvartuose. Reiškia, per 
1200 metų žmonių laisvė šia
me krašte .padidėjo, o gyvu
lių sumažėjo...

. Paroda prasidėjo birželio 
7 d. ir baigė?! birželio 12 d.

kurių plevėsuos 19 valstybių 
vėliavos. Tanp jų bus ir so
vietinis laivas ”Tovarišč“.

Laivai jau i-’plaūkė iš Ber- 
mudo? į Nevv Yorką. kur 
liepos 4 d. bus ‘jų didžiulis 
paradas Hudson upėje.

Liepos 8 d. tie laivai pa
kels bures į Bostoną, plauks 
aplink Nantucket salą, nes 
jų burės nepraflenda pro Ca
pe God tiltą.

Tokių iškilmių čia dar nė
ra buvę.

Sunkiųjų nusikaltimų J. 
Amerikos Valstybėse nuo 
1970 metų padvigubėjo.

Anglijos karaliene Bostone

Anglijos karalienė Elzbie
ta II Bostone lan.ky.ris liepos 
11d. Iš čia ji vyks į Montre- 
alį,kur liepos 17 d._praside- 
da olimpinės žaidynės.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
36. Paštu nesiunčiame.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

fra yienintelė oficiali Ut»į> 
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces*

•erio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomos sritis* Čia kai*

iaetuviikai, pataraau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai lemomis ka,

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

Vedėja B. Sviklienė

Vlood Sąuare 
Hardicare Co.

V. J. ALBUMĄ 
SSS EAST nOAUWA? 
BOUTV BOSTON. MA88. 
TELFK0NA8 AM S-414S 

BanjuaiiB Mror* Datai 
PopttnM

Stiklas
Vlankia reiknvnyi

Kaikmany* plaubariaaaa 
Yfcokto caMlaa daiktai

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

o!4'P* DINIS 
METR1STA9

Valandos:
non 9 tat ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Seoth Boston, Mase

Knyga yra geniąsias žmogaus drangasĮ

Ę i be Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ra 

eeptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jai nik vaistą — eikit t Ustarišką suktiną 
Sav. Emanuel L Rosengard, B. S^ Beg. Pharm.

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

Triefemu AN 8-0020
Nus 9 vaL ryte iki 8 vaL v„ Hstyras iveatadiaaias Ir sekm.

M & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ krosnies'aptarnavimas
□ AutomatlnisJipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo' įrengimas

S k ambiak ite

268-4662

Peter Maksvyti*
Carpostar A BriMsr 
*9 Church Strsst
& MUtoa, Mase.

Atitokti viaoa 
to ir pralakta1 
ka ir rklnja.

TEL. AN 8-2124

Dr. Ameba E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRlSTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trtčiadkniafe—uždara 

445 BROADNAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

afvvaeevavaaaMaaaaaaaMaaaaaaaaaa

Nerasi medžio be lakos, • 
žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO' 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosęmary Street 
Norvvood, Ma. 02062

TeL 762-6732

E. KARDELIENCS DAINŲ 

PLOKSTELC

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope* 
ros solistes Elzbietos Ki 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kainu 88.00.

Paltu

I

Sekmadlenisk 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Maas. 02402. TsL 580-7200

Laisves Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 West Broadvvay, South Boston, Muse. 02127
Skambinkite 268-2500

SARE AT

290 ii?1-
A VMM

aartifteamSIOOOi

A VMM

V2MMT mm UpaM
•artificmSlOOOi

' rau sn'

5.47^5'A:A VMM

flffldl pfOVtdOCl FStO Of ifltOfOlt OO OOMtfOO 
wttMnwn b roduootf ttf thoMtbook rw (SMtayNr) 
Mri tt davi immrt b iDffeilM.mama avr uejv mspuvues m ram •wvwaa»

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9080

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėme.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuoriee metui

šis banke direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigahm.

Reikale se tarnautojais galima oari-
kalbėti ir Hetaviškal

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vaL 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

---- ■ — —

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja »

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans -Atlantic Trading Co

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Maaa. 02127

Telefonas: (617) 288-8784 
Į Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tįsėtai iš Worcsstario siun
čiam įvairias siuatiaius į Liete 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plėtės! Siuntiniai nedaromi iš

ava, amists ir 
aią. Tarime ristoje įvairią ris. 
tinės gamybas ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai is- 
mestis kaistomis. Bs ta, siaačia- 
ms amintą, pinigus ir gakta aš* 
sakyti ją gamybos prekes, čia 
samokšsita piaigas, e gimtais 
taa ristoje galis pasirinkti aŠ- 
■krtaa prekes.
Ifclpegi tarphrinkaujame psr

<b pos save | svečius 
tiaiam spsigyveaiaiaL

tai ir aąttaiagaL AtaOsakę įriti- 
Ktarita. Vedėjas A. SckyrtaaU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

garautuetas
-«— -i- - _ —«-1rauouemos miami 

Isar maris.
Galima niiiaabyti 
certifikatus, 
ialdytuvus ir 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darko

8 eaL ryto iki 2 vaL 
Kitomis

3
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PM1

389 W. Broadvvay 
Sm Boston, Mass.

TaL 289 0081




