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KOMUNISTŲ'MIRI JŲ KONGRESAS^ Į-azinsfcus grąžino 
RYTŲ BERLYNE IR JO GUNDYMAI j turkams

Jis įvyko tik po ilgų V. Europos komunistų derybų Kaip žinom, Pranas ir Al- 
au svietų kompartijos vadai, i, po »«ehj "popierinių girdau (

nuolaidų“ vadin.mie.iem. "tautiniam, komunirtama“. je j,. paleižkę> kad*jįe g ten' 
Konferencijos komunikate suformuluota „demokratinė“ , neišeisią, ‘kol jiems nebus 
komunistų partijos linija ir viliojančiai suokiama į kitų leista išvykti iš Turkijos. nes’ 
partijų ausis. jie bijc, kad turkai neati- j

duotų jų sovietams.
Birželio 28-30 dienomis tūrinius ryšius net su 120 Amerikiečių spauda pra- 

pagaliau įvyko Rytų Berly- ’ valstybių, vykdanti žmonių neša, kad Bražinskai amba-
ir idėjų ipasikeitimo princi- sadoje išbuvę net tris die- 
pą, tik kapitalistai nesilaiką nas. Per tą laiką vykę amba- j 
lygybės. Be to, ir sovietų sadoriaus pokalbiai su Wa- 
bendruomenė nesanti uždą- Jingtonu šiuo klausimu. Pa-‘ 
ia, kaip kapitalistai kaltina, aiškėjo, kad Amerika Bra- 
tiktai — zinskų priimti negalinti.•

„Mūsų durys visada bus JAV vyriausybė tik papra- 
uždarytos leidiniams, kurie šiuši Turkiją Bražinskų so- 
kursto karą, neramumus, ra- a ietam neišduoti, nes jie ten 
sizmą ir neapkantą. Tuo la- būtų sušaudyti, ir turkai pa- 
biau jos bus uždarytos už- žadėję juos toliau globoti ir, 
sienio slaptų tarnybų atsto- pasiėmę savo žinion, 
vams ir emigrantų organi- Į Turkiją Bražinskų rei-' 
zacijoms“. .kalu išvyko ir Balfo pirmi-

Bjrežnevas dar siūlė pa- ninkė Marija Rudienė.
naikinti NATO ir Varšuvos_______________________
paktą ir reklamavo kitiems
sovietų komunistų laikyse- gišką ir savanorišką bendra- 
ną taip, kad vis tiek buvo darbiavimą. paremtą Maik- 
galima įžiūrėti jo norą va- so> Engelso ir Lenino idėjo- 
dovauti „internacionaliniam
komunizmu^ j DėJ t(> numatOTnas dūHo-,

Bet vakariečių siekis liko g^ jr kooperavimas tarp
tas pats — „komunistų par- komunistų ir kitų demokra
tijų nepiiklausamybė“. Tą tjnjų jėgų 
minŲ pabrėžė visi Vakarų Komunistų partijos neĮai. 
kompartijų atstovai, bet jų kysianįios ^„„uhjstaį, 
bene atviriausiai įssake Is- vj kurje nesutinka su ko- 
panijos komunistų partijos munistų litika ar j kriti. 
vadas Santiago Camllo. kuoja •

Jis pareiškė, kad komu-

ne visuotinė Europos komu
nistų paitijų konferencija, 
kuri buvo organizuojama 
net .porą metų, vis negalint 
atskiroms komunistų sek
toms susitarti. Pagrindinę 
tokiam seimui kliūti vis su
dalydavo Jugoslavijos, Ru
munijos. Italijos, Ispanijos 
ir Prancūzijos komunistų 
priešinimasis vadinamajai 
Brežnevo doktrinai, kuria 
buvo norima įteisinti Sovie
tų Sąjungos vadovavimas 
visoms Europos komunistų 
partijoms ir net jos bau
džiamieji veiksmai toms 
partijoms sudrausti, kaip tai 
parodė Čekoslovakijos oku
pacijos pavyzdys. O pasta
ruoju laiku Vakarų komu
nistų partijoms pasiskelbus 
„tautinėmis“, tas pasiprieši
nimas sovietų dominavimui 
dar labiau ^ryškėjo.

Atrodo, kaci sovietai, ne
paprastai tokios konferenci
jos trokšdami, vis dėlto tu
rėjo šiems tariamiesiems 
„nacionaliniams“ komunis
tam bent kiek nusileisti. Dėl 
to taip 29 partijų atstovybių 
minėtoje konferencijoje da
lyvavo net ir Jugoslavijos 
diktatorius Tito, nuo 1948 
m. nutraukęs įyšius su Sta
linu ir iki šiol atkakliai prie
šinęsis sovietų pretenzijoms 
vadovauti viso pasaulio ko
munistų „bažnyčioms“.

Deja, ir šioje konferenci
joje, kurioje visi dalyviai
ĮvasejjaubpačiofeUS’pėdžioje P?me^mos tanpiauunes niškomis bendruomenėmis 
pasirodė esąs „lygesnis“ nes i ^?sc.1P^in3s’ ^us jungia tik ,bei-kitų religijų išpažinėjaisntlb^u^dTkartu^™^ S.““J !**•* « - <U.

ilgesnė negu kitų. Tame sa
vo žodyje jis tarp kitko pa
reiškė :

„Nors mūsų partijos vei
kia skirtingose sąlygose, de
rindamos savo taktiką ir 
strategiją prie specifinių si
tuacijų paskiruose kraštuo
se, bet mes visi dalyvauja
me bendroje kovoje ir visi

SVEIKINAME 200 METŲ JUBILIATES JAV
IR UNKIME 1000 METŲ DEMOKRATUOS!

1976 *. liepos 4 dieną sukako 200 metų Jungti
nių Amerikos Valstybių nepriklausomo gyveni
mo, lmmrtarri Laimes švyturys viliojančiai krei- 
F* 1 sno pnsniilm vargingųjų »

For tuos du šimtmečius šis

Kongi eso dalyviai sveiki
ną atskiruose kraštuose ir 
tarptautinėje plotmėje pa-

nizmas anksčiau yra buvęs 
lyg „naujoji Bažnyčia“ oi i • . T-t v<*1 iv uivviuviv

b komunistų siektą bendradarbiavimą su 
ma Bet dabar nuomonių ir socialdemo-
skirtumus reiki, spręsti dis- ,kratais dė| ;
kusijomis, krrtika ir sankn- demokratijos £ Alinio 
tiktis pareiškė: progreso/

Yra tiesa, kad mes. ko- Komunistai pripažįstą rei-' 
munistai. (šiandien neturime kalingumą dialogo ir bend-' 
centro, kuris duoda mums ,.os veiklos su plačiomis ka- 
direktyvas. Neturime mums talikų jėgomis ir kriacščia 
primetamos tarptautinės jukomis

mokslinio socializmo teori- bo Wasės teises, demokrati
jų • jį. įjdką. į

Jo pareiškimu, komunis- Konferencijos dalyviai,
tai nepretenduoją būti vie- siūlo tuo pat metu panaikin-' 
nmteha! liaudies interesų ti NATO ir Varšuvos pakto 
gynėjai. Be to, organizacijas — pirmiausia

•„Kova už socializmą mū- jų kariškus organus, nes tai 
sų kraštuose neįgaus dikta- esmingai pasitarnautų pa-: 
tūrinės formos, o gerbs po- stoviam saldumui, 
litinį ir ideologinį pluraliz- Kaip matome, šios kom-

LKhnaataa W«kly 
(Bsetęt for 2 vedu b Aegnak) 
MMahaė <a So. Boston,

■aao rtbrnary 8,

KELEIVIS
SM Enet Brauta? 

Moatb Boston, Man. Ofi IT

A t,k iro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

FEJERVERKAIS IR PRAMOGOMIS
JAV ATŠVENTĖ 2M METŲ SUKAKTI

Plačiosios viso krašto masės demonstravo patrioti
nius jausmus, užsienio svečiai reiškė diplomatinę pagarbą, 
o „disidentai“ — surengė protesto eisenas ir organizavo 
teroristinius veiksmus...

i
i JAV 200 metų sukaktis Buvo tikėtasi daug dau- 
liepos 4 d. buv’a atšvęsta giau dalyvių, bet gandai, 
tikrai iškilmingai. Visų tos Kad galį įvykti teroro veiks- 
! Ventės įvykių neįmanoma mų. oaug žmonių nubaidė 
būtų surašyti net ir keliuose nuo dalyvavimo iškilmėse.

' šio laikraščio numeriuose, Tiesa, nors teroro įvykių 
tad čia paminėsime tik kelis čia ir nebuvo, bet kelios de- 
svarbesni-uosius. p imtys tūkstančių minia da-

Plataus masto iškilmės lyvavo priešiškose demonst- 
j turėjo būti Fhiladetphijoje, racijose, šių „disidentų“ 
pačiame nepriklausomybės daugumą sudarė juodieji, 
gimimo lopšyje. Čia kalbėjo indėliai, ipoitorikiečiai ir 
prez. Fondas. įvyko ceremo- troekistai bei komunistai, 
nijos prie Nepriklausomy-; Didelės iškilmės vyko Wa- 
bės salės, buvo didžiulis pa- shingtone, dalyvaujant sve- 
radas. Bet sakoma, kad ofi- timų valstybių atstovams, 
cialiose iškilmėse dalyvavę bet ir čia buvo surengta 

' apie 100,000 žmonių, o apie gausi priešiška demonstraci- 
‘ 2 milionai stebėję paradą, ja panagių dalyvių, kaip ir 

' Philadelphi joje. 
j Šį kartą visas kitas vieto
ves nustelbė Nevv Yonkas. 
Čia minėjimo centrinį įvykį 
sudarė iki šiol nebuvusio 
masto laivų paradas. Jame 
dalyvavo 22 valstybių at
siųsti 53 karo laivai ir dar 
apie 100 didžiulių senoviškų

Žydai sensacingai 

išlaisvino įkaitus

* iitikimai išsaugojo kraujo aukomis iškovotą 
demokratinę santvarką, niekada nepalinkdamas 
j jokią diktatūrą;
* skrupulingai gerbė savo piliečių žodžio, min
ties, kūrybos ir politinės veikios laisves;
* priglaudė milionus pasaulio vargšų ir nuo po
litinių ar moralinių persekiojimų bėgusių emig
rantų; ' I
* sukūrė savo piliečiams didžiausią pasaulyje 
ekonominę gerovę;
* nepralenkiamais labdarybės darbais gelbėjo 
žmonijos badmirius ir nelaimių ištiktuosius;
* dviejuose pasauliniuose karuose lemiamai įsi
rikiavo į laisvės ir demokratijos gynėjų frontą.

* Ir — tragiškoje šio laikotarpio pabaigoje — 
nesusilaukė iš pasaulio tikrai nusipelny
to dėkingumo ir...net kai kurių savų pilie
čių pasididžiavimo ir pagarbos.

Šiandien esame liudininkai, kaip dalis šio krašto 
augintinių už neįkainojamą žodžio laisvę savo 
tėvynei atsimoka priespaudos ir vergijos propa
ganda, už materialinę gerovę — turtą naikinan
čiomis bombomis, už tautinę garbę — žvaigž
dėtos vėliavos deginimu...

Tai aštrini skaudinantis likimas, kuris kartais iš
tinka ir valstybę, kaip ir paskirą kilnaus gyveni
mo ir geriausių norų žmogų.
Bet tegul bent trečiojo šimtmečio pradžioje visi šio

I Kaip jau buvome praeita- 
Į me numery rašę, arabų tero
ristai pagrėbė prancūzų lėk- burinių laivų. Jų paradą

>tuvą, skrendantį iš Tel Avi- i priėmė prez. Fordas ir kiti 
vo į Paryžių, su daugiau nei aukštieji (valdžios pareigu-

veržiamės bendra kryptimi “t,!* i0“0 P“rti« ^nfereneijos .prirą- į.i.ikin. U savo širdimi pajaučia.
į bendrą tikslą“.

„Yra nepaprastai svarbu,
kad komunistai, jungdamie
si savo kraštuose su sočiai

valdymo, ir visiškai remsis lytame baltame popieriuje 
generalinių rinkimų duome- komunistų partijos atrodo 
nimis“. beveik „baltos“. Čia nemini

Panašia
demokratais ar krikščioni- • skamba ir kongreso baigia- ra. nei revoliucija, nei rei-

Amerikos Valstybės nėra tik praeivių iš
taigingas viešbutis, o visų čia gyvenančių nepaprastos ge- 

gražbylyste“ ma nei proletariato diktato- ir ’“rta P*"1"”- meil“ » P““u
!

200 keleivių ir jį nusitupdė 
Ugandos sostinės aerodro
me. Teroristai reikalavo, 
kad Izraelis ir kitos valsty
bės paleistų apie 60 kalėji
muose sėdinčių oro piratų, 
ir grasino visus keleivius su- 
progdinti.

Su jais kone visą saraitę 
vyko derybos. Jų pasėkoje 
arabų partizanai 110 kelei
vių paleido, bet 106, daugu
mą Izraelio tautiečių, pasi
liko ir sekmadienio rytą ža
dėjo susprogdinti, jeigu jų 
reikalavimai nebus įvykdy
ti.

Atrodė, kad Izraelis jau 
žada teroristų reikalavimam 
nusilenkti, bet derybų metu 
žydai suplanavo nepaprastą 
žygį. Trys Izraelio lėktuvai, 
perskridę 2500 mylių nuoto
lį, staiga nutūpė Ugandos 
aerodrome, išsodino specia
liai paruoštą „smogikų“ ko
mandą. kuri užpuolė Ugan 
dos sargyibas ir teroristus, 
išlaisvino visus 106 įkaitus, 
dar sunaikino 7 Ugandos 
kariškus lėktuvus ir su vi
sais išlaisvintaisiais grįžo 
namo.

Nors per šią operaciją žu
vo trys keleiviai ir septyni 
teroristai, keli Izraelio ka
riai ir 20 Ugandos sargybi
nių, bet šiuo žygiu buvo iš
gelbėta daugiau kaip 100 
įkaitų.

Tas sensacingas įvykis y- 
pač pakėlė Izraelio prestižą, 
o drauge nepaprastai įžeidė 
Ugandos diktatorių Amin,

nai. Skaičiuojama, kad čia 
dalyvavo apie 70 užsienio 
valstybių ambasadorių ir 
dar apie 3,000 kitų diplo
matinių pareigūnų ir oficia
lių svečių. Laivų parado žiū
rėjo apie 7 milionai žmonių, 
kurie buvo užgulę mylių my
lias pajūrio ir Hudsono upės 
krantų.

Didžiulės iškilmės vyko ir 
Bostone, kuriame ir nepri
klausomybės karas prasidė
jęs. Centrinis įvykis Bostone 
buvęs liepos 4 d. (vakare 
esplanadoje prie Charles 
upės Bostono simfoninio or
kestro koncertas, kuriam di
rigavo Arthur Fiedler, ir 
milžiniškas fejeiveikų lie
tus, kokio čia nėra anksčiau 
buvę. Šiame „liaudies pasi
linksminime“ dalyvavo apie 
400.000 žmonių, kurie už
tvenkė platų paupį, susisie
kimo kelius ir požeminius 
traukinius.

Žinoma, ir Bostone pavie
nių teroristų ar 'jų organiza
cijų šia proga buvo išsprog
dinta keletas bombų prie į- 
vairių pastatų, bet žmonių 
aukų nebuvo.

Tekios pat pakilios nuo
taikos iškilmės vyko Chica
goje, San Francisco, Los 
Angeles ir kiekvienoje ma
žesnėje vietovėje.

Telieka tik linkėti, kad 
su spalvingais fejerverkais 
vėl neužgestų šio krašto va
dų politine išmintis.

masis komunikatas. 
Jau

kalas šaudyti buržujus ir
lau jo įžangoje pabrėžia- ant ’jų kapų statyti komunis- brutaliausiu būdu Kambo- j Lpnku intelektualai 

snius, išliktu įsitikinę prie- ma, kad partijas komumka- tinę santvarką. Kas antras dyoje r k nuvaryt- mi-]>nKU 
kiniai revoliucionieriai, šie-tą priėmė, būdamos visiškai žodis — tik taika, demdkra- fįnonių.
kiantie’ji kapitalistinę siste- nepriklausomos, ir kad vi- tija. bendradaibiavimas ir tQ jeigu Vakarų ko
mą paversti socialistine“. sems pripažįstama laisvė pa- socialinis progresas... munistų norai ir būtų tikri,

Brežnevas, savo kalboje sirihkti kursą kovoje prieš Neabejotina, kad Vaka- yig tiek jie negumažjng 
rakindamas sovietu "tai- monopolinį -kapitalizmą ir ruošė atsiras pakankamai Sąjungos rusiškojo
kingumą“, dar gąsdino Va- už socializmą. naivuolių, kurie šios komu- („roenalizmo gpetito.
kams atominio karo pada-' Parti/os pasižadančios ak- nistmės pastoralės melodi-
riniais. gynė detentę ir Sov. I tyriai siekti, Europoje Ui- J’® pagyrė vyriausybę už

mis į bendi-ą veiklą prieš re
akcinio imperializmo sluok-

Sąjunga, esą, palaikanti kui- • siančios tarptautinį, mo.

reikalauja laisvės
Apie 70 lenkų šviesuolių 

— rašytojų, dvasininkų ir 
mokslininkų — parašė Len
kijos seimui atvirą laišką, 
kuriame reikalaujama dau
giau laisvės, nes, ’jų nuomo
ne, tik tokiu būdu tegalima 
išvengti „grėsmingų išsiver
žimų“.

(kuris kreipėsi į Jungtines 
tautas, prašydamas Izraelį; Jau rašėme, kad Lietuvos 
pasmerkti. Tuo tarpu Izrae- atstovas Washingtone Juo- 
lio ambasadorius Amerikai; zas Rajeckas serga ir pagul- 
pareiškė, kad šis žygis yra' dytas ligoninėje. Dabar jo 
dovana JAV 200 metų su-(pareigas eina dr. Stasys 
kakties proga. • Račkys.
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BRITANIJA IR PABALTIJO 

VALSTYBES

Čia noriu papildyti Kelei- išdėtė nuomonę dėl Rusijos 
vio paskutiniojo numerio ve- vakarinių rubežių. Tame 
damąjį "Mūsų nusistatymas laiške jis aprašė tų rubežių 
Pabaltijo atžvilgiu nėra pasi- istoriją nuo carinių laikų, 
keitęs“. nuo Baltosios jūros šiaurėje

1941 m. birželio mėn. suki- ** Juodosiės J®"* Pietuose, 
limas Lietuvoje, kaip dabar 1 fc fcfc .fcfc
paaiškėjo, nepaveikė Į D. Bri-

1 Ka kiti rašo?
KUldo piktai klausia, ko- ĄJ Q § y AIS T E S IR ŠEŠĖLIAI
dėl A. Bimba savo galvą;1® * w M ’ *-**a-r 
taip jau guldo už sovietišką- M. VALIULAITIS

PADALINTAS HUMANIŠKUMAS

(Pabaiga)

išdėstė istoriją nuo tų laikų,
n ia - kai tos valstybės po 1917 m. tamjos nusistatvma Baltijos „ f.?..,.Rusijos revoliucijos pasiskel

bė nepriklausomos. "Rusaivalstybių atžvilgiu. Tas nu
sistatymas buvo peržiūrėtas 
po 1940 m. birželio 15 dienos, 
kai sovietu kariuomenė oku

1920 m. pripažino jų nepri
klausomybę, bet dabar tvir-

jį KGB? Kodėl jis drauge
KOMUNISTŲ POLICIJA tyti, nes šio kaimo ir apylm- nepasmerkia ir tos' inkvizi-

cAiirn i iFTiiviną kių bažnyčia yra Seinuose ir ęinės įstaigos? Negi jos 
čauou utiuv ua fogįjjygfog pastatymas veikla yra "suderinama su

NUO KATALIKU I aukomis iš užsienio būtų tik Sovietų S-gos žmonių demo- 
I lietuvių galutinis išvijimas (kratinėmis teisėmis ir cifvili- 

.Austrailijcje gyvenantis • Seinų bazilikos. mėmis laisvėmis“?
fkdabal'keli^aTntok'na-’ 6- Padėti lietuviams Var-L Gal gerbiamas daktaras džios bataan įsodinusio ge- 
tis dabai keliauja aplink pa- Pimalra ir ^einun<w» teiktųsi naikinti kodėl io nerolus, amenkiecių romą-šaulį. Toje kelionėje'jis ap- fc™*6 ir bernuose teiktai paai.-kinti, kodėl, jo Buckiev su
l-inkė ii- įeinu lietuvius Ka spauda, knygomis ir daug paties žodžiais, ČIA ir FBI Vlsldi’ r- .. . “ ey 
tonai mato ii-natvro ik a n- artimesniu tarpusalvio bend-! veikla "ne tik komunistai,1 fjnonai apkeliavo Či-

,P y ’J »radaAiavimUj ko dabar taip1 bet visi geros valios ameri-.į®s valstybę, o grįžęs savo
kiečiai piktinasi ir ją smer-'Mfcfc“8, vąiadmgai isdestė medes evangelijai?

National Review žurnale nesrprie1 ma sv. Augustino

Netrukus pa -perversmo, 
nuvertusio Allendę ir -val-

rašo Dirvoj1© birželio 24 d. j 
Pasirodo, kad tenai di-

<IŽifcuS !fcfcilf ™PtaiS “ negimė dar toks lenkas .. 
enkų dvąsiskijos vykdomas d^siškis ,kuris g tenykėčių

vo balsavę už Allendę. Kai 
kurie iš jų netgi pritarė te
rorui su trimis sąlygomis; 
turi būti reikalingas, veiks
mingas ir nešantis pagerėji
mą.

Bet, klausė jų Buckley, ar 
tai nesipriešina taikos ir 

Ar tai

A. Laukaičio įspūdis — 
ir

pavo Lietuvą ir Respublikos tina’f 194^ V3Sarą tOS i persekio j imas ir draudimas SimtUiėtu^
prezidentas paintoiuke, už- » Sąjungos“. uet^ pamaMų .kitų vi;k kaH) jr pa.
sienj. Nuo to laiko, priklau- Ši“"?1 fce S°.v Sfcnkos 

. , . c. Esą nėra jokiu sansų, kad ru-somai nuo santvkiu su Sov. fc* . , ‘ ,o . . . " . ‘ ..... sai atsisakytų tu pretenzijų.Sąjunga, užsienio politika __ . / _. x • • •
Lietuvos ir kitų Baltijos vals- K.al M°>°‘°vas 1942 m. buvo „ytelj. Lietuviai jos nenor, 
. , . -i • i x i -x-• atvykęs i Anglija, britai buvo e-*™. ,nnii«.i.e vm «.□.tybių atžvilgiu nuolat keitėsi. . T fcsutikę pasirašyti su rusais su-

Tą procesą vaizduoja Britų tartį, pagal kurią tos teritori-
užsienio reikalų ministerijos jos būtų buvusios pripažintos
slapti dokumentai, kurie, rusams. Bet tuo laiku buvo
praėjus 30-čiai metų, dabar pasirašyta 20-ties metų san-
yra prieinami viešumai. Tų tarvė, kurioje nieko nebuvo5
dokumentų pagrindu D. Bri- pasakyta apie pokarinius ru-
tanijos valstybinė leidykla bežius. Tačiau britai buvo
leidžia seriją knygų “British Įsipareigoję tą padaryti ir tas
Foreign Policy in the Second yra užfiksuota pasitarimų
World War“. To veikalo pir- protokoluose.
mųjų dviejų tomu recenzijas, XT . . . ...ui j't . j Nei rusai ne, vokiečiai,
buvo įsspausdmes Minties ! . „ ,- i at i - į imi 70 pagal Edeno nuomonę, nesu- zurnalasNr. 1 ir 2,1971-72 m. ?-• • x- L n--/T j i- x-v i • gebėjo prisigerinti Baltijos(Jų dar galima gauti Keleivy, ? J Lventoiams Todėl
kaina $2. Kel. red.) ~ų "fc.

netiesa, kad Baltijos valsty-
: Dabar knygynuose pasiro- bės nubalsavo prisijungti 
dė to vekialo III-sis tomas, prie Sov. Sąjungos. Plebisci- 
kuriame randame tolesnės to tuo klausimu nebuvo. Rin-

kia“, o apie KGB tyli?

ažnytinių apeigų. Lenkas juos lenkais.
vyskupas lietuviams yra pa
skyręs mažą vokiečių baž-

. . . POKALBIS SU "KURČIU“ 1
nes jie savo ipmigais yra pa- »
statę Seinų katedrą. Tenka pripažinti, kad po-

"Seinuose lietuviai yra lemika su komunistine spau- 
tiesiog vejami iš bazilikos“, da yra įdomus komedijos 
rašo A. Laukaitis. "ir vysku- menas. Pavyzdžiui, jeigu 
pas M. Sasinowski viešai iš- mes klausiame, ikodėl liko 
sireiškė, kad jam yra geriau nenubaustas nė -vienas Sta- 
•nustoti 4,000 lietuvių tikin- lino laikų nekaltų žmonių, 
čiųjų, negu leisti jiems bazi- net ir komunistų, žudikas,, 
iiko’je turėti lietui v 3 įkas pa- kodėl komunistinėje spau-!

(1975 m. rugpiūčio mėn. 1 iršv. Tomo mokslui apie re- 
d.). Nepaskutinė’jo reporta- vcliuciją, kuri uždrausta tol, 
žo įdomumo priežastis yra kol dar egzistuoja sąlygos 
toji, kad rašytojas F. R. vidinei reformai demo-krati- 
Duckley — katalikas, soli- nėmis procedūromis esamo- 
džiai dešiniųjų pažiū- sios tvarkos ribose? "Jie tik 

. rų žmogus, lygiai kaip ir pasišaipė. Vidaus reforma? 
broliai, žurnalistas William O ką gi atnešė tie metų me-

Buvęs Lietuvos pasiunti- p. jr senaitorius James L. tai, kada buvo vykdomos 
nybės .prekybos patarėjas Buckley (resp., N.Y.). Kaip reformos? Jūs kalbate apie

IŠ DIDELIO RAŠTO 

IŠĖJO IŠ KRAŠTO

Berlyne dr. Stasys Kuzmins- 
kis dabar gyvena Anglijoje

tad atsiliepia patentuotas teroro smurtą, —tvliai tarė 
, , , , . konservatorius apie Čilę, jos vienas aristokratiškai aske- 

ir dažnai rašo politiniais gyventojus ir politines kon- tiško veido krikščionis 
klausimais Europos Lietuvy. (vulsijas? į marksistas, — bet ką jūs pa-
Gęgužės 11 d. laidoje ’jis. pasakoja kad jo ^site apie tą smurtą. ku-
pnsiminęs lietuvių paUrlę Pa^°ja, jo rio santvarka diena Sį die.

"Iš didelio rašto išėjo iš zm?1}a (lspane) Santiagoje . . -- evven-
krašto“, sako, kad ji buvo likusi draugę, Runos "asi Pne^a'°

nebuvo mačiusi jau dvide- į J ‘ ' 
šimtį metų nuo to, kai abi-1 šitie žodžiai buvę tarti ne 
dvi leido jaunystės dienas priešiškai, o su liūdesiu. Ir 
Madride. Ta žmonos draugė Buckley prisipažįsta, jog jis

taikoma tekiems žmonėms,
maldas. Vyskupas ir kuni-'doje nerandame nė pusės kurie, i ėję aukštus mokslus, 
gai lietuvius čia laiko bio-f kritiško žodžio, Skirto Brež- įsigiję mc'kslo laipsnius, dar
giau už šunis. Pagal lietuvių nevui ar net kiek mažės- vis skaitė ir skaitė šimtus . _ .
pasakojimus Seinuose, jie-niam tarybinių tautų vadui, knygų, užmiisę vieną pačių į. . pasiturinčios kastiliecių nėra sutiKęs puikesnių 
čia yra apsaugoti nuo fizi- kodėl daktaras Bimba lygiai svarbiausiųjų, vardu Gyve-. s^imos _ ? šiandien žmonių uz siuos kriKscroms
nių susidūrimu su lenkais ’ entuziastingai gyrė visus so- nimas. | vleinuolė. Pradžioje mokyto- marksistus. ’Nesu regėjęs
tik į javusi vienuolių mokykloje, didesnio atsidavimo Jsaky-

"vedaimoje turtingoms mer- mui mylėti savo artimą, ne- 
gaitėms. tokioms pat kvai- gu pas 'juos.“ Augant betur- 
lc-ms, išlepintoms ir nerū- čių mizerijai, kurios nema- 
pestingoms. kokia ji pati ka- žino gerų intencijų refor- 
daise buvusi“. Bet pamažėle mos, "daugelis jaunesniųjų 

x.^ „..v ”atsidarė akys“, ir ji iš- seselių ir kunigų atsisakė re-
pačiais kunigais ir jų pa-* govietu^Sajunea uv- vienas beveik beraštis (Sta- vydo tą baisų vargą, kuris foimizmo, atsisuko į mark-

rysium su tuo, nusistatymo buvo okupavusi tuos kraštus, lydovais, kurie lietuvius no~'va užgraužtų žiurkės. t linas) ir du išimtinai raštin- j -kerojo Čilės miestus suoan- sistinę alternatyvą, kaip į 
• „t • -« oZ • 'Bi (Roosevelt ir Ch-urchill). jčiuose lušnynuo9e, vadina- vienintelę praktiškai įmano 

Štai, Lmsvč , nr. 26 atsi-Į ge#rtaidanu, pastarieji du muose po(blaci-ones....Nuo to mąją, ir palengva persiėmė 
liepdama į Keleivio veda-1 kramto“, atidavė ' laiko jinai nutarusi beturčių jos ideologija. 150 km į pie-

visus sa-vo karo laimėjimus globai pašvęsti saivo gyveni- tus nuo Santiagos yra

valdžio, milicijos, kitaip! vietų diktatorius, tai vietoje T(,kių >,g (lklelio rašto iš. I fcfc’fcfcį 
kai katalikai lietuvius rimto atsakymo komumsti- -į iv tortingomslenkai katalikai •' lietuviusrimto atsakymo Kumumsu- ujusiu iš kramto* 

bazilikoje ar už jos ribų ii- ni-o oponento galime būti pC,Įjtjku taipe: 
muitų (Mūsų pabr. K. red.).' «nk»ltinti kad tuo kiinstn-

esama ir

, .ipkaltiniti, kad tuo kursto-
t> • - tz i-.i *• k Ime Trečiąjį pasaulinį karą' Jaltos pajūry juk buvo

anglo-sovietu santvkiu raidos kimai i Seimą buvo pravesti s • Kalėdas čia buvo &r Unkiin kad suvažiavę trys pasaulio įvy-
angio-sovietų samyKių raidos kimai į beimą buvo pravesti, UeSiog grumtynes bazilikoje - v tg fc. t ! kius lemiantys galiūnai —
aprašymą (1944-45 m.) ir, kai sovietų kariuomenė jau su pačiais kunigais ir jų pa-» "eS Kates be uodegos .----- /r,x_

Baltijos valstybių atžvilgiu 
evoliucijos vaizdą

įėjo išmesti. Tačiau dzūkai 
yra tvirti, ir palietę juos len
kai žiauriai apsiriko“.

Toliaų Edėnaš aprašo pa
dėti Baltijos kraštuose vokie- 

Dokumentuose yra minis- čių okupacijos metu. Vokie- 
terio pirmininko Čerčilio čių populiarumas gyvento- 
1944. I. 16 d. raštas užsienio juose pamažu mažėjęs kai 
reikalų ministeriui Edenui, paaiškėjo, kad vokiečiai ne- 
Tame rašte primenama britų nori suteikti toms tautoms 
politinė linija nuo 1942 metų jokios autonomijos, kai pra
stas buvo aprašyta "Minties“ dėjo deportuoti žmones dar- 
žurnale, ir iškeliamas klausi- bams Į Vokietiją, rekvizuoti 
mas, ar praėjus dviejiems žemės ūkio produktus ir t.t. 
metams tas nusistatymas ne- je Edenas
turėtų būti perziuretas, ypač Mvo nuomonę d5l ________ ____ r._.
dėl to, kad sovietų kanuome- valstybių ateities. Jis kviesti vysk. Dekstlį ir prel.
ne Rytų fronte žygiuoja pir- ka{, D Britanija turėtų Tulabą atvykti į Seinus 
myn ir netrukus Baltijos vai- Ju visajs reika
stybių teritorija bus sovietų ,av
kontrolėje. Teherano konfe- riuos j(e neper.
rencijoje esą buvo sutarta, žengja Rusijos J914 m sjenų

Dėl Baltijos valstybių mes 
turime laikytis mūsų nusis-

esą buvo
kad Rytų Prūsija su Kara- 
liaučiumi turi atitekti Sov.1
Sąjungai, bet buvo nutylėtas tatymo, kad prieš taikos de-
Baltijos valstybių klausimas.' bgs {ormalauSi ar
Tačiau, pagal Čerčilį, tas pla
nas aiškiai rodo, kad tos vals
tybės turėjo patekti rusų do- 
minacijon.

1944 metais britams priar
tėjo laikas susitarti su rusais 
dėl Lenkijos rytinių rubežių, 
bet Amerikos prezidento rin
kiminiais metais paskelbti to
kius planus būtų neįmanoma.

mąjį. pavadintą "Kiek gau-
Lietuviai Seinuose yra na „Laisvė“ ir kiek gauna mą. Į kaimelis, vardu (taip, ii? tie-

Vieną dieną Buckley žmo-' •) ^c.r Išvertus
na, lydima sesėlės įneš, ap- ta* ’eiskia: Blogiau

beraščiui, sau nieko nepasi
likdami. Aiškiai, lietuviškai 
tariant, beraštis "apstatė*

vilkų laikraštis labai supyko į abu gudruolius ir paleido: iank^ įokj lūšnyną. Rašyto- Nieko.“
kūpąs Sasinowski, sakyda- ant kam mes jį pa-(’’pbkus kaip tilvikus“,—ra-'jas pasakoja> kad žmona1 šitokia socialinė padėtis
mas, kad šie lietuviai dva- ^merkeme uz teismimą ČIA - o S. Kuzminskas. "viešbutin sugrįžo paraudu- kuisto tam tikrą sąlytį tarp
siskiai uzgyre jo kaipo vys-
kupo paramą, duodant jiem 
bažnytėlę... Seinų ir Punsko 
lietuviai per mane prašė pa-

labai pasipiktinę vyskupo t „Keleivis“, rašo: 
De.ksnio ir prelato Tulabos
raistais, kuriuos lietuviams 
skaitė (nerodė) lenkas vys-

ir
patiems įsitikinti, kaip vys
kupas ir kunigai skliaudžia 
lietuvius ir kaip jie paskuti
niais žodžiais, net grasinda
mi amžinąja prapultim, rie
šai per pamokslus puola 
šiuos tik savo bažnyčią ir ti
kėjimą mylinčius dzūkus“.

Pastebėjau, kad menše- Nėra

kriminališkų darbų namie ir. Jis stebisi, kad nuo to lai- šiomis akimis. Mat, jinai krikščionybės ir marksizmo.
. . verkė. Jai teko matyti kūdi- Daugelis Lotynų Amelikos 

kius, deformuotus bado ir Ii- krikščionių pradeda mark- 
gos, be vilties iš kur nors su- sizmą suvokti kaip esamom 
silaukti pagalbos. Jai teko sąlygom vienintelę veiks- 
matyti astuonių ar dešimties mingą priemonę krikščiony- 
asmenų šeimas, sus^rūdu- bėS socialiniams tikslams

užsienyje. Kaip žinia, aną i ko (praėj0 30 metu, o vis dar 
dieną Keleivis prakeikė ~ - - -
Amerikos Komunistų Parti
jos generalinį sekretorių 
ir prezidentinį (kandidatą 
Gus Hali už siūlymą ČIA ir 
FBI likviduoti — uždaryti, 
nes jų veikla nesuderinama

iš Jaltos nepasimokyta:
"Prisiminkime tik svar 

' besnius įvykius — Jalta, vė
liau Potsdamas, dar vėliau
Vengri ja, Kuba. Čekoslova- j • • . kambario būde- • r fc v fc fc • -

------------------------------- * i -l8• • lČje. į kurią čiurkšlėmis var- ;e nlotmėie komunizmas ir®L.ADlttfltos, žmonių, demo- į vėjo lietus, žemės,- negrių- Ponybė liTka
krat.nen.is teMon. ir c.vih-I^ĮVfc^^,, „3 dų- dumblas siekė kulnis, rinami ekonominėje ir so- 

0 skudurais apkaišytos šie- cialinėje plotmėje tarp ’jų 
nos plyšiuose ir skylėse švil- galiTltj būti sintezė. 
pė lediniai Andų vėjai. Dar-

viešo pripažinimo jų Įjungi
mui Į Sov. Sąjungą. Priešin
gu atveju mes būtume apkal
tinti sulaužę Atlanto Chartą, 
ir turėtume nesusipratimų su 
amerikiečiais“. Toliau jis sa
ko, kad "mes turime užtikrin
ti Stalinui, kad mes neginčy
sime jų pretenzijų, bet šiuo 
metu mes kartosime, kad tie 
klausimai paliekami išspręsti 
taikos konferencijai“.

nui ne laikas būtų pakeisti 
o a ..... .. i patarėjų rūšį — iš dideliai
Be to,esą, kai visi tą veik- „raštmgų“ .persiorientuoti į 

lą peikia, Keleivis uzją habiau mužikiškai protin
gąją guldo“.

Pirmiausia, garbės daikta-

nėmis laisvėmis“.

A. Laukaitis rašo, kad 
Punško ir Seinų lietuviai, 
pralto viso laisvojo pasaulio ras Antanas Bimba gal ma- 
lietuvius dvasinės ir morali- lc-nėtų tą mūsų straipsnį dar 
nės paramos: kartą perskaityti ir įsitikinti,

kad mes jo vado Gus Hali
1. Rašyti protesto laiškus visikai neprakeikėme, o pa- 

Seinų vyskupui adresu: 18- <vsdinome pačios "Laisvės“ 
400 Lomža, Sadowa 3, J. E. minimu titulu — ’lkomunis-

KIEK PRAGERIAME 

IR PRALOŠIAME

Buvęs Lietuvos kariuome
nės pulk. Vaclovas Šliogeris

Ks. Bp. M. Sasinowski, Po- tų partijos prezidentiniu! Austoalijos. Lietuvių 
: land protestuo^it dėl už-kandidatu... TPaigi, lygiai | 3^ “X
į draudimo lietuviškų religi- taįp pat korektiškai, kaip ir , a-. ra®°’

! nių apeigų ir neleidimo nau- a. Bimbą, vengdami paže-
Net ir britų parlamente vy-
riausybė patirtų nemalonu-taikos konferencijai“. į d'ųt",be Pe'iai buvo .pragerta
mų, jeigu paskelbtų tų tari-! Tuo būdu rusai buvo nu-' „ v • Sara ne^S^fca titulą'? 100’593' pralošta poke™
torijų likimą. Todėl Čerčilis1 amintj ,aikinai nekeIti 2. Prasyti lietuvius vysku- daktaru, nes jam tą titulą, f5$135 420 praloš.
atkreipė Edeno dėmesį į šiuos “o“ bet tafcbfc
SZiūlZ^BaW tų VyriaUSyb& "usis“^m“ p3o k tin^ų lietuviai 

ruošti pasiūlymus dėl Balti- Baltijos valstybių atžvilgiu A „ . . . ,.
1------_x.rxr__ g Nesiųsti jokių paramos

bo, — ar kokios vilties, —' Patsai Buckley. nors jaus- 
J tiems žmonėms nebuvo, damas krik) čionims mark- 
I Broliai miegodavo susinau- sistams didžiulę pagarbą ir 
' dę su seserimis, kad kilčiau gerai suprasdamas, kame 
būtų. Girti tėlvai (vynas, pi- jų nusistatymo šaknys, kate- 
gesnis už maistą, užmarin- goriškai atmeta šią "krikš- 
davo alki) gulėdavo su dūk- čioniškoje marksizmo“ sam- 
terimis. Sunku tokiomis ap- pratą. Anot jo, marksizmas 
linkvbėmis šnekėti apie mo-į negali atnešti gerbūvio, net 
ralinj pakrikimą, bet mai- jeigu jį vydytų krik čioniš- 
šantis kraujui kildavo mon-lkų įsitikinimų žmonės. Tuo 
holizmas ir šiurpulingas nu-į labiau Buckley nusistatęs 
žmegėjimas...“ prieš ortodoksinius kairiuo-

Vienuolė įneš ei iau ne- sius ir mark?istus’ JM tarpe befcjėgdavo nė veikli, o tik ,A>'en,i,e,- P^‘arojo režimu 
širdiefcviduje ktmkųliuoda-.fc Čilės ekono-
vo pykčiu, priėjusi išvadų. Piliau Buck-

jos valstybių ateities. :nieko gero nežadėjo tautoms, . . 3. . .
Užs. reik. min. Edenas at- siekusioms atgauti nepriklau- į iniz m€ A08*"

sake min. pirmininkui ilgu somybę. ! r
laišku sausio 25 diena, kuri D. B-čius | Punsko kunigus, nes šie 

siuntiniai atiduodami ne lie
tuviams. o lenkams.

4. Prieš siuntinius

tikrai suteikė Vilniaus u«i-,. nnn•xf J ta biliardu 53,000. is viso—
vei-sicetas. . $£39,000. O klube tėra tik Vad^enintele^n^ibiTtZl ley čaižo ir dabartinės jun-

Prakeiksmas būtų, ‘jeigu 750 narių. V. Šliogeris, at- *aHnt™ įteiktiP ^tfknari tos Politik^’ 0 taiP P»t ir 
mes juos vadintume Stalino, sargiai skaičiuodamas, išve- P j plėšriuosius didžturčius, ku-
Chruščioyo arba Brežnevo da. kad Australijos lietuviai | ę maniusiai... , tesą ^kapitalistais be ka-
samdytaas padlaižiais, ko1 per metus prageria ir pralo- Bjuckley rako, kad vieną. pitalizmo“, t. y., be laisvąja, 
munistinėmis davatkomis, | ;'ja daugiau nei milioną do- Popiet? jis susitikęs būrį-dinamiškąja, plačiąja rinka 
ar kokiais nors raudonai- leriu. •« 1 - - -----
siais

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

| krikščioniškų marksistų ele- j pagrįstos kapitalistinės sis- 
ieverstekūriais, kaip į _ , ... , ,. , , gantiškame privačiame bu- temos, kurioje galėtų daly-
tokie žodžiai polemi-' .ka* Paskaičiuotų, kiek te Beveik visi jie — pasitu-’<vauti gyventojų dauguma. 

4. Prieš siuntinius siun- -koje būdavo vartojami. Bet ^^J?17’f1(>?u.TnaTn\į..1<^1*| rinčių tėvų vaikai. Visi jie Į Tokia sistema ir esanti, pa- 
ciant, vanęmgų lietuvių ad-'mes tokių keiksmažodžių JAV lietuve. Pradžiai štai. darbavosi tarp
vAciio kA+i'taa,* u____ .__ x__L. • •_______So. Bostono Liptuviu Pilie-z •_____________ n

seniau

reeus reikia būtinai 
Lietuvių d-jos, o ne 
pijų.

vagguome- ?al ji, vienintelis tikras ke- 
Lctynų Amerikai išbris-

1 • • « -1 x- x • • j 1 iš klaikaus ir nesibaigian-| nanų — 1,200, pernai ge- kutj — tai jam dvyliktos to- gkurdo

gauti iš nemėgstame ir jų savo ideo-;®?- p^no Lietuvių Pilie--(vienas jų ką tik palai- ua<5 
iš para- loginiams priešams dabar C1^ ”“J°S duomenys: j do’jęs jo rankose mirusį vai- H fc

■ • • _ | • OAA * X ’ 1 A* A * *__ ■»! A^ I *** ***{nesvaidome.
5. Jokiu būdu neduoti au-* Antra. "Keleivis“ nei už,rimų baras turėjo $171,527 kios laidotuvės tiek pat sa

kų Vidugirio bažnyčiai sta- ČIA, nei už FBI gaivos ne-! pajamų. vaičių laikotaųpy). Visi bu- (Nukelta į 3 psl.)
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KAIP GYVENA SOVIETŲ ją“, buvo skirti išlaikyti stu
dentams. atvykusiems prie 
netoli pradėto statyti traikto-

"Literaturnaja Gazeta“ 
praskleidė uždangos krašte
lį, parodydama sovietinių
aukštųjų pareigūnų tikrąjį stengė... ir savo pastogėje 
gyvenimą. "komunizmą“ įgyvendino

Čeboksari vietovėje. 360 anksčiau, negu visoje Sovie- 
mylių nuo Maskvos, ant Sąjungoje
Volgos upės kranto grupė t Esame rašę, kad ir Lietu- 
pareigūnų pasistatė ketvir- \ oje naujieji buržujai jau y- 
čio miliono vertės rūmus, :a mėginę panašiai "statyti 
kuriuose niekada netrūko komunizmą.
vodikos, kaviaro ir specialiai i 
atgabenamų merginų. Pa
statams saugoti buvo atga-,
benti specialūs sūnys ir stip- mug st0Vgj0 budintis parei 
nos sargybos. gūnas su karklo vytele

Be gyvenamų namų, jie prožektorium rankose, 
pasistatė prabangines pirtis, — Vstavai, otec, — žen- 
kurioms suprojektuoti buvo gęs žingsnį dar arčiau, tarė 
atgabenti ekspertai iš Kare- pareigūnas:—Mertivyj čas“. 
lijos. Rinktinio medžio pir- (Lietuviškai būtų: Kelkis, 
čių įrengimai buvo dekoruo- tėvai Miręs laikas. Vadina
mi freskomis, paveikslais, sj _ pajūryS uždarytas), 
rankų darbo žvakidėmis ir Tai į:trauka & sovietinės 
marmuro plytelėmis .Specia- Het spaudos.
liai įrengtas baras buvo iš- . T.

Mat, naikt} Lietuvos paju-

MILIONIERIAI?

rių fabriko darbų.
Taigi "sovietiniai buržu- 

šį kartą truputį persikai

"Pajūrys uždaryta*“

"Vėlyvas vakaras. Prieš 
> budintis pare

ir

LENKUOS POGRINDŽIO PROGRAMA
w ll Pastaruoju laiku Vakarus pasiekė naujas lenkų po- 

grindžio dokumentas, kuris panašiai, kaip ankstyvesnis 
(protestas dėl konstitucijos pakeitimo, yra platinamas 
Lenkijoje taip mokslo ii* meno darbuotojų ir studentijos. 
Jis rodo, kad lenkų nepriklausomybės sąjūdis nuolat plin
ta ir tobulėja. Rotatorium padaugintas raštas, pavadintas 
"Lenkijos Nepriklausomytbės Santacvės programa", taip 
pat sako, jog lenkų pogrindžio siekimai bendrais bruožais 
sutinka su jų emigracijos samprotavimais, kurie mūsų 
spaudoje jau buvo aprašyti anksčiau.

Pirmą kartą paskelbtas emigracinėje spaudoje (”Ty- 
dzien Polski", London, 1976. V.15) naujasis dokumentas 
užima du pilnus puslapius. Daugeliu atžvilgių jis yra pa
nagus į Lietuvos "Nacionalinio Liaudies Fronto“ ir Rusi
jos disidentų pareiškimus, tik pritaikytas Lenkfjos sąly
goms. m.

Dokumente sakoma, kad Lenkijos oficialūs sluoks
niai neleidžia krašto visuomenei daryti įtakos į vidaus 
bei užsienio politiką. Atvirkščiai, visuomenės siekimai 
ir nuotaikoj valdžios yra ignoruojamos. Valdžios apara
tas siekia vis labiau apriboti žmogaus teises. Iš kitos pu
sės, stebint tarptautinę padėtį, galima prieiti išvadą, jog 
negalima tikėtis, kad dėl užsienio spaudimo ar įtakų Len
kijoje kas nors gaili pasikeisti geron pusėn. Todėl vt*ų 
pirma patys lenkai turi daugiau rūpintis savo krašto rei
kalais. ,

B* t l • • • r®ti būti menininku ir pra-
Motydmo lamino, .'z..,;"įįį

žodis
Bostono Lituanistinė* Mo
kyklos V k. mokinių rašiniai

mėgstu Hcomikus“ ir pa 
veikslų satyrą. Taip pat aš 

i ral&u karikatūristams ir 
prašau jų (parašų ir origina
lių piešinių, todėl aš turiu jų

Pagal susitarimus Europa 
iš Britanijos Commonwealtho 
kraštų įsi veš 1,3 mil. tonų 
nendrinio cukraus ir turės 
sukti galvą, kur padėti cukri
nių runkelių 1,5 mil. tonų. 
Runkeliai, aišku, nedegs. 
Bulvių kainos, palyginti su

i » . • i • j c • Manau, kai eisiu į univer- praeitu rudeniu, yra pakilu- 
Jų mokyto,. Liuda Senutie- sitetą aš studijuosiu meną sios 4.5 kartus Sako, tos kai. 
ne- . I jr norėčiau turėti tokį darbą, nos kris ir iltį ru-

(Tęsinys) Į Gal galėčiau'piešti kariką-
KUO AS NORĖČIAU BOTI i turas ar vaikų knygas iliust- tikgjimas ga^ t^nelabai na- 

U2AUGES? ' irUOtt Yra Ra,imi"b«' kad “ J gal lr nelaba‘ •*grįstas. Laikraščiai neseniai 
rašė, kad jų augintojai tyčia 
neskubėjo gabenti parduoti 
didesnių kiekių, norėdami 
palaikyti aukštas kainas. Visi 
po truputį išgudrėja ir žino, 
kada patogiausia paimti gerą 
pinigą.

Britai jau gąsdinasi, ką 
reikės daryti su pienu. Sausa 
vasara, tai buvo spėjama, 
kad pieno pradės trūkti ir 
reikės įsivežti iš svetur. Pa
sirodo, primelžiamojo piene * 
kiekis dabar padidėjo dau« 
giau kaip 40 procentų, o jo 
kainos neseniai buvo pakel
tos ir dar žadamos kelti.

Kadangi Europos Ekono
minė Bendruomenė dirbtiniu 
būdu palaiko aukštas jautie
nos kainas, ne tik neįsileisi 
dama iš kitur jos įvežti, bet 
ir pati atitraukdama iš rinkos 
didelius jos kiekius, tai jos 
atsargų kalnas jau buvo pa
siekęs 340,000 tonų. Kadangi 
buvo kilęs triukšmas, kai 
Sov. Sąjunga iš tų atsargų 
ilgiai nusipirko sviesto' tai 
dabar jau slapta piardavihė- 
jama, kad nė šuo nelętų, Bil
ai pradėjo skandalus kelti 
d6l tokio Slapto mėsos parda
vinėjimo. Neseniai ir jie tu
rėjo prisitaikyti prie EEB 
tvarkos ir pradėti krauti mė
sos atsargas. Per savaitę jie 
užšaldė šaldytuvuose 600 to
nų, pradėjo aiškėti, kad tos 
atsargos kažkam pardavinė
jamos pusvelčiui, po 25 pe
nus už svarą (parduotuvėse 
jautiena kainuoja apie 3 kar
tus tiek). Kol kas neskelbia
mą, kas yra tie pirkėjai, ku
riems duodama gražiai už
dirbti.

' pasidaryčiau reklamų artis-
Kai aš užaugsiu, noriu!tas’ me™n“lkas 

būti menininku, kuris piešia1 Aš labai noriu būti vienas 
humoristinius paveikslus. į iš tų menininkų ir tada turė- 
Tada aš būsiu labai paten- čiau laimingą gyvenimą. Aš 
kintas ir. manau, galėsiu už- labai mėgstu piešti ir noriu 
dirbti daug pinigų. Prieš tą meną tęsti iki grabo len- 
kietk laiko, kai dar buvau tos.
mažas, aš jau pradėjau no- Povilas Banevičius

NETURIU
Nusiminęs, nelinksmas...
Kam aš savo tėvynę palikau —
Mano protėvių krauju aplietą žemę?
Galvoju, svajoju —
Kur Nemunas bėga,
Ten ir mano siela teka,
Ten ir mano širdis — Lietuvoj.
Be sielos, be širdies ir be tėvynės —
Aš tiktai gyvis be praeities ir ateities.
Ir palikimas — amžinas nerimas,
Kaip Atlanto judėjimas...
Mano darbas — kur mano širdis.
Mano gyvenimas — kur mano siela..
Nieko neturiu ir neturėsiu...
Ir mano vaikų vaikai neturės...
Neturės tos degančios erdvės krūtinėje,

- Kai aš nerime girdžiu:
Laisvės Lietuvai !

.1
Vis labiau yra jaučiamas reikalas išeiti toliau, negu 

vienkartiniai protestai, ir suformuluoti tautos daugumos 
pozityvius siekimu?. Raginama skelbiamą programą rim
tai apsvarstyti ir, kur tik galima, vykdyti. Programos au
toriai kreipiasi į visus lenkus, kurie nuoširdžiai trokšta 
nepriklausomybės. "Žinome, kad jų netrūksta ir partijos 
narių tarpe“, — sako jie.

Programos autoriai prisipažįsta, kad taip jų esama
klotas brangiais kilimais. j.ju *na!ktKik šaigybiniai te-^111101110^ (skirtumų dėd daugelio politinių ir ekonominių 

Pagaliau trylika visas ri- eap vajkščioti. Nepriklauso-■ problemų. Bet jie sutinka pagrindiniais klausimais. Jų
bas peržengusių žmonių bu- moj Lietuvoj pajūry galėjai į programa vaizduojanti tą pagrindinį sutarimą, 
vo .patraukti atsakomybėn, jštjgag 24 valandas. O} Komunistų valdomi kraštai neišbrenda iš krizių, ku- 
Jie buyo ap altinti uz pini- dabar bijoma, kad nakties rios pagaliau išeis aikštėn. Sunku numatyti, kada tos kri-

^aUkuri/ nublurti tamsoje kas nors nesusigun-j zės pasieks aukščiausią laipsnį.. Sov>; Sąjungos avantiuris-
i c a. v i - ** ' • pabėgti is komunisti- politika gali tą procesą pagreitinti. Ji gali net iškilti

iki 15 metų kalėjimo. • rniaus“ ir nrakeikta ka- : j-č, , — . T * j-nio rojaus, ir praKeuuą pačioje Lenkijoje, todėl lenkai privalo būti tai dienai pa-
mt o lietini moconli indol iv • . w w . .• « ' . . . . . .

siruošę, Visuomene turi zmoti lenkų tautos siekimus. 
Progiama teikiasi sekanėidihis prielaidomis: 

f______________ ___________ —-----------------į: Tauta yra suverenas, todėl ji turi teisę laisvai Spręsti
savo likimą. Visi krašto piliečiai teisės atžvilgiu yra be*- 

PADALINTAS HUMA- tančių tik prieš valdžią —ne sąlyginiai lygūs, todėl jiems turi būti sudaly tos lygios 
NISKUMAS i’1 ies ,s4žmę ~ nusikaltusių galimybės. Lenkų didžioji dauguma yra tikintieji. Taip

Pinigai, už kuriuos jie pa- pitalistinį pasaulį, todėl ir 
sistatė "milkmierių koloni- pajūrys "uždarytas“.

■’i
(Boetppo, Litūapistinės t .Mokyklos 

’ 1976 metų abiturientas)

i amonių. ..... jų daugiausia katalikų. Politinė santvarka Lenkijoje ne-
! Kodėl ji taiko vieną matą jį diskriminuoti tos daugumos.

Tačiau Šiuokart mums rū- „ kitą _ Lietuvos’ Kodėl ji Pradedant XVI šimtmečiu tradicine lenkų politine 
pi ne amerikiečių katalikų neapkenčia Čilės ponų, o mintis P"™avo demokratiniame pasaulyje. Lenkams 
konservatoriaus polit-eko- liežuviu glosto Sovietijos? primesta totalitarinės autokratijos santvarka yra visiškai 
nominės pažiūros, bet jo šil-; Deja, deja, šie klausi- svetima tautinėms tradicijoms. Todėl Lenkijos Nepriklau- 
tas atsiliepimas apie Čilės maj tinka ne vienai Karve- somybės Santarvė siekia: atgauti Lenkijai tikrą suverenu- 
krikščioniiškųjų marksistų : įytei. Ne ji viena verkia dėl mą, padaryti lenkus savo kramto šeimininkais ir įgyven- 
moralinį skaidrumą, nuošir- j kankinių vienoje pasaulio j dinti žmogaus teises. Sukurti teisines normas, pagal ku- 
dumą ir artimui atsidavimą.! dajyj€ 0 sveikina budelius! rias Lenkijoje galėtų įsitvirtinti daugiapartinė demokra- 

kitoje. Ne ji viena spraudo-j tinė santvarka, mokslo ir kultūros pažanga. Plačiai atida-

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

Grįžtant Ud prie praėju-U“ i naudojamuoritis Vaka- 
sios savaitės "Keleivyje” už- i*.uos®- ° šlovina išnaudoto- 
vestos temos, visiškai aišku, Į JUs_.-tuose.
kad ir paryžietės lietuvaitės TalP’ . e^.a* n. vieI'a*. 
Ugnės Karvelytės užsidegi-’ . Apskirtai paėmus,, kaip 
mas Čilės kairiesiems, jos gausmas, taip ir dvigubas 
neapykanta kariškiams ir ijl ieaga\imas yia beveik 
oligarchams, gali kilti iš gi- ViSUoJinis žmonijos reiski- 
laus humaniškumo, tauriais mes, anti-sovietimai
pavyzdžiais paliudyto. Juk bėgliai emigrantai, nesame 
užaugusi pavyzdingų krikš- ialsY* nu® dvigubo standar-
čionių šeimoje, “nuolatos’kiek iš Pa
skiepijančioje krikščionis- pytume po peticija, kad
kąsias vertybes, ir Ugnė ga-1 čpės valdžia savo politi-
lėjo prieiti tą pačią išvadą. J113”1® kalimams nevalioju 
kaip ir jos broliai ir seserys kam^1?-1.mo P*’lem°nnĮ«
Čilėje, būtent, kad Kristau: 
socialinę evangeliją, kas
dien brutaliai ir masiškai 
trypiamą, tikrovėje reali
zuoti tegalima kaimmu.

Tačiau kodėl, o Viešpatie, 
kodėl Ugnė Karvelytė tos

Todėl Raila, gal būt, ir 
teisus, sakydamas, jog Ug
nės Karvelytės prieštaringo
je "emocijų ir simpatijų 
puokštėje“— "niėko didžiai 
nuostabaus“. Teisus ta siau
ra prasme, kad Ugnė nėra 
kuo nors unikali. Tačiau

pačios išvados neperkelia ir piačiąja prasme vis vien lie- 
s^etinies pnespaudos atve- ka fas<?inuojanti, gal ir neį- 
JUl. Juk JI puikiausiai Žino. mpnaTr,o mislė: Knd&l Žmn-, , ... ,. o . x.. . menama mįslė: Kodėl Žmo-
kad šiandien Sovietijoje ją viso turi polinkį savo 
biaunai išnaudojami zmo- protą, savo jausmus 
nfs ir kad išnaudotojais yra cbpMvti?
tie. kurie sėdi valdžioje. ___________
Juk,’jei ji turi bent kiek pro- kpa jayaitę: Propagan- 
to ir politines sąmones, ji da Tiegog irSpaudos

k?? kw’!(,!en lr T*- Klubas Chicagoje. 
tų liaudžiai reikia revoliuci
jos prieš tuos, kurie engia ••***•»**•**•**•**•**** 
svetimas tautas. naikina Argi sunku būtų surasti i

šitaip

krikščionybę, siurbia dai bi vieną naują Keleivio prenu. 
ninku prakaitą ir kraują n meratorių? O juk lriekvie 
žvarbaus Sibiro vergų stu nas naujas prenumeratorius 
vykias pripildo šimtai* tūk* stiprina laikraiti.

ryti langus į pasaulį, į laisvą keliavimą, pasikeitimą idė
jomis bei informacijomis.

Programa yra išdėstyta 26-šiuose punktuose, iš kurių 
čia paminėsime tik kelis, kur nubrėžiami būsimieji Len
kijos santykiai su kaimynais. Iš jų svarbiausi — santy
kiai su Rusija, kurie šiuo metu oficialiai apibrėžiami kaip 
draugiški. Bet ar iš tikrųjų ’jie yra tokie? Lenkų tauta 
negali užmiršti neišprovokuoto užpuolimo 1939 m., Len
kijos piliečių deportacijų, Katyno žudynių ir kt. Lenkai 
negali to dovanoti tuo laibiau, kad sovietai neprisiima 
kaltės. Maskva turi suprasti, kad tokia padėtis tik didina 
lenkų neapykantą Rusijai. Santykiai tarp Lenkijos ir Ru
sijos galėtų būti draugiški tik tuo atveju, jeigu sovietai 
prisipažintų nuskriaudę Lenkiją ir pripažintų jai lygiateisį 
suverenumą.

Programos 14-tame punkte kalbama apie reikalus, 
kurie rūpi ir mums. Ten sakoma:

"Nesame Rusijos kaimynai. Mūsų rytų kaimynai yra 
Ukraina. Gudija ir Lietuva. Su šiais kraštai? mus riša ilga
amžis sambūvis —labiau ar mažiau taikingas, dažnai su
erzinamas lenkų perdėtu ekspansyvumu, bet savanoriškas 
— vienos valstybės rėmuose: Lenkijoš tautų bendruome
nėje. Ukrainos, Gudijos Lietuvoj ir Latvijos tautos šian 
dien nėra nepriklausomos: jo6 buvo prievarta įjungtos 
į Sov. Sąjungą ir pergyvena žymiai aštresnę, negu mūsiš
kė. pelitinę, idėjinę ir religinę priespaudą. Prietš jas be 
pertraukos vedama rusifikacijos akcija. Ilgaamžė bend
rija neleidžia mums neatkreipti į tai dėmesio, ar tik paty
lomis užjausti. Pareiškiame toms tautom? karštą solida
rumą ir paramą, 'joms siekiant išsilaisvinti iš Rusijos 
smurto. Privalome pagal galimybes jas tuose siekimuose 
remti.

Mūsų rytų kaimynų atžvilgiu nekeliame teritorinių 
pretenzijų. Lvovo ir Vilniaus netekimas, tų nuo amžių su 
lenkų kultūra suristų miestų, mums yra n liks labai skau- 
d.is. Vieton to bivl.ianiv, kad Jsos valstybes, kurios vai 
dys buvusias Rze-czypospolitos teritorijas, kurios buvc

NEREIKALINGO MAISTO ATSARGOS 
EUROPOIE

Obuoliai Europos kraštuo- žiją ir parduoti pigiau, kad
se brangūs (truputį pigesni .tik šį tą uždirbtų už savo
už bulves, kurių iki praeitos į triūsą, o prancūzams tokia
žiemos galėdavai trigubai ar Pre^yūa reiškia, kad jų ga 
, . , iminiui bus numuštos kainos,keturgubai p.giau nusipirk-1 Europos
ti), o tuo tarpu Prancūzija dryomenes globoje sviesto 
tyčia sunaikino jų apie ket- kalnas greit pasieks 400,000 
virtį milijono tonų. Nebuvo tonų, ir tur būt vėl teks su
pirkėjų, kurie mokėtų dide- šelpti rusus, kurie dabar dėl 
les kainas, tai suvertė į duo- praeitų metų nederliaus vėl 
bes ir užkasė. Šį rudenį ji pasidarė didesni vargšai ir
žada tokią pat operaciją at- gal verti didesnio turtingųjų 
likti su persikais, o 100 mili- pasigailėjimo... Nepaisant pu- 

Įjonų litrų baltojo vyno pa- sėtinai sauso oro, Europos 
versti alkoholiu ir tuo palai- kraštai tikisi susilaukti gero 
kyti vyno kainas. Be kita ko, cukrinių runkelių, kviečių, 
praeitais metais ne kartą vy-. daržovių, vaisių ir bulvių 
ko muštynės tarp prancūzų derliaus. Taigi yra vilties, 
ir italų vyno gamintojų. Ne- kad degintojai, pūdytojai ir 
turėdami kur padėti savo vertėjai į duobes turės nema- 
gaminio, italai bandydavo jo ža darbo. Va, kad ir tie cukri- 
kiekius nugabenti į Prancū-’niai runkeliai.

Seniau EEB kraštai įsivež- 
davo mėsos iš Ausralijos, ku
rios ūkininkai dabar iššaudo 
galvijus, nes neturi kur dėti 
jų mėsos. Argentina, kurios 
mėsai susiaurėjo rinkos, tu
rinti prisiauginusi skerdiko 
peilio laukiančių 56 milijo
nus galvijų.

K.

nuo jos atplėštos svetimųjų nutarimais, nepatvirtintais 
nė vienos betarpiai užinteresuotoe tautos, — kad garan
tuotų gyvenantiems tose žemėse lenkams lygias teises 
ir galimybę laisvai Išsaugoti savo tautinę kalbą ir kultūrą. 
Pageidaujame taip pat, kad lenkams iš Lenkijos nebūtų 
varžoma lankyti vietas, turinčias ryšį su mūsų tautos ir 
buvusios mū?ų bendros valstybės istorija“.

Dėl santykių su Vokietija lenkai tikisi, kad Europos 
Valstybių Bendruomenė, į kurią Lenkija įstotų, galėtų 
užtikrinti, kad konfliktas su šiuo vakarų kaimynu nepasi
kartos.

Žemės ūkio klausimu programa pasisako už privačią 
nuosavybę. Vahtybmės prekybos įmonės turėtų apsiriboti 
tik urmo prekyba ir stambiomis įmonėmis, supermarke
tais.

Lenkijos Nepriklausomybės Santarvė (Polskie Poro- 
zumienie Nepodleglosciowe). pasirašiusi šią programą, 
primena Lenkijos inteligentijai, kad istorija uždeda jai 
didelę atsakomybę už lenkų tautos likimą. Iš visuomenės 
tikimasi veiklos |danu apgalvojimo ir vykdymo.

Ų R,

DAR IR TAS MUS 
"SLAVINA“

Arėjas Vitkauskas Indijo
je leidžiamame žurnale Glo- 
foo tarp kitko primena, kad 
Columbijos universiteto (N. 
Yorke) istorijos profesorius 
Lynn Thomdike knygoje 
The History of Medieval 
Europe. išleistoje Houghton 
Mifflin Co., yra ir tokių “is
torijų“:

“Slavų istorijos pradžia 
nėra visiškai aiški. Rasiškai 
jie (slavai) atrodo arčiausi 
keltams. Jie kalba indo-eu
ropiečių grupės kalba. Jie 
apima latviu* ir lietuviu* 
arti Baltijos jūros, o taip pat 
rusus ir slavus į pietus nuo 
Dunojaus“.

Taigi, lengva ranka ėmė 
ir "išsprendė“ istorinę prob
lemą, užrašydamas pabaltie- 
čius slavam*,

r
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Puslapis ketvirtas

PRAŠO VI$Ų PAGALBOS

Maskvos potvarkiu ir į 
Lietuvą siunčiamų dovanų 
siuntiniai buvo apdėti dide
liais muitais, o nuo birželio 
15 d. tie muitai dar labiau 
pakelti. Dabar už kai ku
riuos daiktus muito reikia 
mokėti daugiau, negu už pa
ti daiktą.

Chicagoje jau yra suorga
nizuotas komitetas, kuris 
anglų kalba sutrumpintai 
yra vadinamas CEASE Du
ries. Jam pirmininkauja K. 
Radvila. Jo tikslas surinkti 
duomenis apie tuos plėšikiš
kus muitus ir stengtis juos 
panaikinti.

Komiteto adresas:
Oease Duties, 6831 South 

Maplewood Avė., Chicago, 
111. 60629.

Jis prašo suteikti jam 
tikslių žinių, kiek per visą 
laiką rašančio Išeima yra su-

CHICAGO, ILL.
Naujienų gegužinė

Naujienų dienraštis liepos

MEDICARE • MEDICA1D 

10 METŲ SUKAKTIS

18 <1. Poloniu Gtovė sode JAV J™ turtingiausias
(prie 46-tos ir Archer Are.) Kraėtas J*™**- .^t Su
rengia gegužinę. tojų stotos reikalai daug

... i kur kitur yra geriau sutvar- 
Pagalba nukentejusiems ; čia <jar dar nėra visuo- 

nuo audros tino gveįkatos draudimo, ir
Jiems pagalbai teikti ati- kiekvienas žmogus draudi- 

daryti du skyriai: Lemonto,mu turi rūpintis atskirai, 
mokykloje (410 McMarthyi .... „ ...
Rd.) ir Evergreen Parke ,. Kal.kas tlk senlal" "etu1'- 
(9439 So. Ketlzie Avė.). 8y<i<T1 Medicare

valdžia tam*leso,nis- Tas draudlmas bu“

KIEK MUMS ATSIEINA LAIŠKAS REDAKCIJAI

PREZIDENTO RINKIMAI Gerbiamieji,
. . . .. . i Siunčiu $25 ($20 prenu-

Tai klausymas, kuns kiek-1 meratos jr $5 auką) ir linkiu 
vienam turėtų rųpeti, nes {v j^m Keleivio štabui ge- 
dabar pagal naują ^aty_ 1 riausios sveikatos ir laimės, 
mą, didesnę rinkimų išlai-j Lietuviškai skaityti išmo- 
dų dal| tenka sumokėti Lai mano tėvai skaitė
piliečių mokesčių. i

— Pioviau šieną vienų — Vadink jį karalium.
smilgų,! — Bet, sako, per tėvo pa-

Radau mergą labai ilgą! j mačią jis tą karūną gavo. 
Valio, dalgele, valio! j — Gal būt. Gal jį ištrerti-
— Liaukis, tėve šūkauti, i ravo ir jo tėvas Vytautas 

nes žmonės pamanys, kad J Gerulaitis, kuris nepriklau-

į Keleivį.
Apskaičiuojama, kad 1976 

metų JAV prezidento rinki
mai gali atsieiti apie 120 
milionų dolerių. Turint gal
voje infliaciją, šie rinkimai 
yra "pigesni“ negu 1968 m.,

Su pagarba
Ona Čiurlionytė-Končiene 

So. Weymounth, Ma.

ELTOS SUKAKTISi vaiozia iami—. ; —- 2------ yra pigesni" negu ūme m., --------- —...............-
paskyrusi 7 mil. v° ivestas Pri®s {kurie tada atsiėjo 90 mil. j Eltos biuleteniui anglų

zidento Johnson o laikais. Į dol. ^at, 120 dabartinių do- kalba liepos mėnesį sukan- 
1965 m. JAV sveikatos ;erių yra verti arto meto 75<ka 20 metų. Jo išėję 207 nu-

Federalinė 
reikalui vra 
dolerių.

Planuoja naują miestą
Netoli Auroros prie di

džiojo kelio planuojama pa-
reikailams buvo išleista $40 
bilionų, o šiais metais, spė
jama, bus išleista $130 bil.statyti naują 50,000 gyren-^’ federalinė valdžia

tojų miestą. Jau nupirkta 
4,140 akrų žemės.

Posėdžiauja SLA

Nuo liepos 5 iki 8 dienos 
Pick Co-ngress viešbuty po
sėdžiauja SLA seimas. Ja-

mokėjusi muito. Geriausias Į me bus paminėtos JAV 200 
įrodymas — siuntinių agen-' metų ir Susivienijimo 90 m. 

’ukaktys.
Seimo ruošos darbus atli- 

aprašymą okupuotoje Lietu-, ko SLA 6-sios apskrities ko
voje likusių artimųjų vargo, mitetas, kuriam vadovauja 
ir skurdo. Atsiliepusių as- Molis. p n
menų pavardės, kas ir kam
siuntė, nebus skelbiamos.

tūros blankų nuorašai. Pa
geidaujama pridėti ti*umpą

Ar tam komitetui pasi
seks ką nors laimėti, paro
dys ateitis, bet jo pastangos 
yra remtinos,

sveikatos reikalams 1965 m. 
išleido apie $5 bil., o šiais 
metais — $42.5 bil., iš kurių 
80% tenka Medicare ir Me- 
dicaid klaidoms.

Vis stipriau ir JAV reika
laujama visų gyventojų svei
katos draudimo, kurį jau se
niai turi kai kurios Europos 
valstybės, pvz., Vokietija. 
Britanija, Švedija.

dolerių. Jmeriai sudaro apie 2,500
Manoma, kad pirminiai Pu,slal,i« kuliame J7»

rinkimai kainavo apie 601 sukauI!ta labai dai« vertin- 
uniJ. dol., abiejų partijų kon-i urformacines medžiagos
vencijoms bus išleista apie 
4.4 mŪ. do-1. ir pagrindiniai 
rinkimai atsieis tarp 50 ir 60 
mil. dol.

Iš federalinės valdžios 
tam reikalui skirto fondo 

i bus sumokėta apie 70 mil.

apie Lietuvą.

Ką tik gavome
M&asachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deri., o kita dalis"bus surink-'deda 5% valstijos mokesčio.

ta iš aukotojų. J Julius Janonis, poetas ir
Įsidėmėtina, kad paskiras)\re'°hucionierius, 'Parašė —- 

asmuo savo mėgiamam kan-P111.^18 Jasinskas. 265 psL,
didatui paremti negali au- i ^a[”a $8.00. 
koti daugiau kaip 1,000 dol.,!Neramios dienos, buvusio 
o bet -kuri grupė ar organi- Lnansų tarėjo Jono Matu- 
zacija — rie daugiau kaip
5.000 dol. Tuo būdu norima 
apsisaugoti, 'kad turtingi 
-bankininkai, didžiosios pre
kybos ar pramonės bendro-

PRIVAČIOS MOKYKLOS 

IRG! TURĖS PRIIMTI 

JUODUKUS
ATSIRADO DAR IR 

LAIŠKINIŲ BOMBŲ
Pastaruoju metu teroris-į Mokyklose prievarta vyk-

Reikėtų, kad tuo reikalu''t-i™i*'i"nS Mąfe<>n»irat.,<|ant desegregaciją, daug 
reiaa!u skiliems asmenims pradėjo, baltųjų mokiniu išsiskirstė 

verktų bendrai visų tautinių siu„tinėti apie 9X12 colių po plačias mokyklas, ku-
vėl esi girtas! >somoje Lietuvoje buvo vie-»grupių organizacijos. Tada formato laiškus, kurie ati-'Hos iki šiol nebuvo verčia-

— Aįš. nešūkauju, o Lietu- j nas^geriausiųjų lauko teniso - bendras balsas būtų stiprės- €jaran^ gpTOgsta. Tai spėria- mos juotųjų priimti. Dėl to 
vos šienpiovių dalgelę va- zaidikų. | nis ir paveikesnis. Ha bateriia iiuneiamos firana ™ivanin
lioju. Tu, Maiki, gal ir neži-l — Nu, matai, ar aš tau! 
nai, kad šituo vasaros čėsu'nesakiau, kad reikia visada) 
seniau Žemaitijoje ir Lietu- tėvo klausyti ir jį uvožoti. '
voje būdavo pačios mac- 
niausios linksmybės. Tai 
šienapiūtės užbaigos pačės- 
tavojimas.

— Dabar, tėve, Lietuv 
nei tos senoviškos šienapiū 
tės, pei dalgelių valiojimo 
Dėl to ir tau nevertėtų čia 
per daug triuki'mauti.

— Ką tu man zauniji, 
Maiki! Man viskas yra, kas 
tik buvo. Kai šiąnakt Bosto
ne pradėjo smarkiai lyti, tai

Ha baterija įjungiamos gana ypač dattg tokių privačių 
pavojingos bombos. Iki šiol mokyklų prisisteigė pietinė- 
tokių "laiškinių bombų“ jau se valstijose.

1 Prieš tai pasirinktam as- . Bet Jabar, birželio 25 d., 
‘ meniūi ar įstaigai teroristai A^aausi^s teismas įsais-

Tecdbra ir Aleksas Koje- atsiunčia reikalavimą įmo- ^n?’ kafJ ™etais
. — šarap, vaike! Žemaiti-'laičiai iš West Lome, Ont., keti į jų nurodytą užsienio

-°jeįjoję aš buvau apkarūnavo- Kanados, Lietuvių Fondui banka milioną ar daugiau iparei-
Plū- tas ripkos syločium! Ar Ui užraTė įnašą - palikimą — Helerių, ir grasinama nužu- ?®Za

— Žiūrint, koks tėvas. Oi 
ko tu galėtum išmokyti? Ne-’ 
bent tik gyvatinę gerti.

TŪKSTANČIŲ AUKA 

LIETUVIŲ FONDUI

I.

.K kSrj mokėti dyti. >igu tas reikalavimas priimti kurios kitos ra-
— Tavo l ipiką čia yra vi- kasmet dalimis, o jeigu jie nebus įvykdytas. Tokio gra- ses moKinius-

mažai?

sai nežinoma.
Kaip Ui gali būti? Vi-

lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta, kaina $15.00.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to-

vės neilisUtytų tik "savo“ j ™as: Pai^fė Pranas NaUjo- 
kandidato, kurio užnugary- kai.tl,s’ .^ Psl., kieti virse- 
je stovi ne "tautos valia“ o ia1, kaina $10. Galima gauti 
tik išsipūtęs kapitalistų pi- *<* knygos piimąjį ir antrą- 
nigu maišas JI tomjb kurių kainos taip

Dabar, pvz., Jimmi Car-J Romag Kaianta, parašė 
ter rinkiminei kampanijai Vytautas Alantas, 116 psl.,
5 mil. doJ. privatus fondas 
buvo sudėtas 45,000 auko
tojų.

DEMOKRATŲ

KonVėnčIja

IDemofcratų konvencija,patys nesuspės visos sumos sinimo nepaklausius, jm) to Deja, mes vargu galime UJemOKratų konvencija, 
sumokėti. Ui užbaigs mokė- į pil to dėžutę jau atkėliau- tikėtis, kad juodukai padi- kunbj bus nominuotas kan-

valios vykdytojai. ja minėtos bombos. dins ir mažėjantį lituanisti
Kol kas dar neišaiškinu, nių mokyklų mokinių skai-sa Žemaitija ją žino, « 1

rika nežino! Tai gal tik tu $12,000 jie jau įmokėjo.
rūpinausi, kadi Pa^Įl2į®ko_ncžinai^ () ar Kojelaičiai turi tabako ū- nių teroristu grupė tasbo>m- 

kį, Abu į Kanadą atvyko po ba« siuntinėja. !
antrojo pasaulinio karo. Te-; Vadinasi, didesnio forma

visą naktį -------- .—. . ... . . ... v A
Plungės parapijoje šienas kad n Kanadoje
nesuplėktų. O gal dar ne vi-’ ^l'1 ūetuviskos mergaitės

• kokia politinių ar kriminali- čių...

didatas į prezidentus, susi
rinks liepos 12 d. New Yor
ke Madison Gaflden salėje.

kaina $3.00.
Mergaitė is geto, romana?, 

parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Lietuviškoji skautija, pa
rarė Petrą- Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tu veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienu. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

sas sudėtas į kupeUs? O gal buV(į apvainikuotos karpiai-. oūora Lietuvoje buvo moky
čių karūnomis?

— Giidėjau.
— O ką tu girdėjai?
— Apie jas šUi rašo laik

raštis Draugas:
Birželio viduryje Phila-

ir kupetos jau peršlapo ir 
reikia išardyti, . kad prieš 
saulę i-džiutų? O paskui at
siminiau visus draugus, kai 
smilgas pjovėme, kaip atne
šusią sulos Onutę ant pra-Į
dalgės parverčiau ir kaip ji , . ............ .
koją iš klubo nikstelėjo. V - <’cWjoje Įvyto 46-aos A 
są nakti mislydamas nega-! mcn'kos staio teo.so apen“ 
lėiau užmigti Jauni tada PH^enybes. Jose dalyvavo
KnvLo v lin f n !774 žaidėjai iš vienuolikos į-
buvome. Ne tokie, kaip tu, . . vi tkaip varlė ant knystos Utfll'lPas?uįK> kraap- J<*? 
pusi. Bet jaunimas ir čia že- įal^av? lr ke'e^ l,et“va1’ 

sarmatos nedaro. cni- kura» >>u.vo

Į odora Lietuvoje buvo moky-. to ar sunkesnį laišką pavus,; 
’toja, o Aleksas — girinin- dar nereikia iper anksti ap- 
Ikas. sidžiaugti...

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69thSt.)

t

VOKIETIJA

Mirė V. Pelenius ir 
J. Mileris

I UIViUUrtlIIB.
Joje bus 3,048 atstovai irk. ““T’ "7

1,897 jų pav£utojai. Be 
apie 10,000 pakviestų

maiziams
Ar tu girdėjai, kad žemai
čiai ir lietuviai ir šioje kont- 
rėjp savo jauną karalių iš
rinko?

— Tokios nesąmonės tai
dar tikrai negirdėjau. , .- Nu. o ta iš Brookivno?' Y08’ ,la'meįm'a .
Ar neapzaimmo visu bolės " mel3te"° .
<vloėiu karaliumi’ Mes va- k!tos 1>uses 1 tInal* atkoPla 
K * Vito mileli 1kar ir nas 7nnirka ’ii anrp- Klla mu8M teniso pazioa 10 
leb«ome' ’net*’ Glorija Ndšukaitė, iš

t.. .... t..-., Votk!Toronto Vyčio klubo. Ir čia— Tu, tur būt. kalbi apie , . / .
r;<- -"i«.

ko negirdėjai ? 3 te pasidaUnusios įpirmą ir
- Aš žinau, kad iis lietu- viet^’ J^be didesnį 

vis kad šiemet birželio 26 bed,°s Pas|puosia ir Amen-Xn» And^e “i»e ">eisteri»

•lariko teni«o rungtynėse nu- tllu u”’ 
ralėjo iki šiol buvusį tos ša- — Užtenka, Maiki. Nela- 
kos meisteri Arthurą Ashę bai suprantu ką tu čia slebi- 
ir buvo paskelbtas lauko te- zavoji, bet, matyt, yra dide- 
•niso čempnionu. J® šlovė, jeigu gazietos ra-

— Karalium, o .ne čipio- šo. Taigi, valio už visą lietu

daugiau negu žavingas. Bi
rutė Plėčaitė, iš Toronto 
Aušros, neseniai pasipuošu
si Kanados jaunių meisterės 
titulu, Philadelpbijoje Užsi
dėjo antrąją karūną ant gal- 

Amerikos 
fi

mi! viską jaunimėlį!

Trans- Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsą rūpestingu patarnavimu, ruoUaatta 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metą pavasarinių 
ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

EKSKURSIJOMS I LIETUVĄ — dar yra vietą Šiose 

grupėse: t
RUGSĖJO 30— $750.00 

GRUODŽIO 22 — $875.00

Air fares subject to changes and governament 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 
Smith Boston, Mass. 02127

893 West Broaduray, P.O.Rox 118 
Telefonas: (017) 268*8764 

Norintiems atsftviesti gimines ii Lietuvon sutvarkomu
relkalaujamuo Mkvietimo dokumentus.

Savininkė: Aldona Adomonieni 

BancMemeeMeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeveeeMeMeeMMMeM***)

Gegužės 19 <1. Schwetzin- 
geno apskr. ligoninėje mirė 
Vilius Pelanius, gimęs 1925 
m. Biržuose. Karo viesulas 
jį [Vokietiją atbloškė 1944 
m. Nuo 1948 m. iki mirties 

1 dirbo JAV kariuomenės 
darbo kuopoje.

Velionis buvo taurus žmo
gus, geras lietuvis, evangeli
kas, mėgo jaunimą ir visaip 
jį rėmė.

Palaidotas Schwetzingent> 
miesto kapinėse. Lietuvoje 
paliko ‘velionio brolis Jonas 
ir dvi seserys — Marija ir 
Matilda.

Ilgai sirgęs, birželio 10 d. 
Backnango apskr. ligoninė-1 
je mirė Jurgis Mileris, gimęs 
1909 m. Tauragės apskri. Į 
Vokietiją jis buvo atvykęs 
kam repatriantas 1941 m. 
Paliko žmoną Gertrūdą, se
sutę Ona Stanaitiene (a. a. 
kun. Juliaus Stanaičio žmo
ną). brolius Martyną ir Pet
rą su šeimomis.

Fr. Sk.

( TORONTO, ONT.

Latvių dienos

Nuo birželio 24 iki liepos 
4 d. Maiple Leaf Gardens vy
ko Latvių Pasaulio dienos ir 
šeštoji latvių dainų šventė.

to, 
svečių*

Kad neįvyktų bombų 
sprogimų aif kokių kitokių 
teroristinių veiksmų, kon-

leistos Bostone 1976 metais, 
1000 egz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

The Brothers DonMdka,

Liudo Dovydėno apy?aka, į
konvenciją saugos visa ar- anglu kalba išvertė Milton 
mija policijos. iStark, išleido Liet. Enciklo-

Buvęs Georgijos gubema- ^e^-v^^a ^76 me-
torius Jimmy Oarter jau turi
1.565 balsus, 60 balsų dau
giau, negu reikia nominaci-

tais. 238 pis., kaina —$6.d0.
Devintoji pradalgė, lite

ratūros metraštis. 389 pdl.,
jai. Todėl jis yra aiškus de- įa,?a »Jį1?
mokratų kandidatas į prezi- ’ 
dentus.

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

niuje. Juozo Kralikausko 
RespiuHikonų konvencija premijuotas romanas, 367 

bus rugpiūčio 16 d. Kansas kaina $6>oo.
City. Čia varžysis Fondas su Į Lietuviškasis Pamarys,— 
Reaganu. Fondas truputį Henriko Tomo Tamašausko 
pirmauja, bet nė Vienas dar, Mažosios Lietuvos studija, 
neturi balsų daugumos. Į 263 psl.. rausiai iliustruota.

,su 71 puslapio vietovardžių
------ --------------------- ’sarašu ir žemėlapiu. Kai-

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

Mūsų senoliu žodžiai II 
enan»n. parakė M. .Aukštuo
li®. 308 ns*l., kaina $5.00.

Kiniia —*Aziį<M milŽiflda, 
parašė 20 metu Kinijoje II- 
rvvenes Petras Urbaitis. *Fo- 
je knvo’oįe ne tik daug įdo
miu informacijų apie Kini
ja. bet ir daug spalvotu if ki
tokiu iliustracijų, 362 p6L, 
kaina $15.00.

limarginta drobė, Vfidtt

PUTNAM, CONN.

Lietuvių susitikinto Šventė
Ji rengiama liepos 25 d.

Marijps sodyboje. Joje pasi
žadėjo dalyvauti flet Con
necticut gibematorė Ella 
Grasso ir vyskupas Reilly.

Meninę programą atliks 
Neringos meigaičių stovyk
los dalyvės.

Bus ir dovanų: Galdiko 
paveikslas, megzta antklodė 
ir $100.

Rengėjos kviečia visus j Butkienės - čekonytės eflė-
dalyvauti. raščiai, 94 psl., kaina $8.80.



Puslapis penki* KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 27, 1976 m. liepus 6 d.
■v

Vietines žinios
Atrodo, mokesčių mokėsim Grižo jaunuolių ekskursija

dar daugiau i j Bostoną grįžo jaunuolių kėjo. kati tai tik gąsdinimai. į
Miesto taryba priėmė bur- ekskursija, Lietuvoje išbu- Bet kai kur bombos tikrai t 

mistro pasiūlytą biudžetą. fc'usi tris savaites. Per tą lai- sprogo, padaiydamos daug | 
jį sumažindama $5.6 mfl. ką jaunuoliai turėjo progų nuostolių. Logano aerodro- ‘ 
Jame numatyta išlaidų apie aplankyti daug Lietuvos vie- nie buvo susprogdintas ke- 
$281.5 mil. * * lovių ir perkeliavo nuo Vii- itivinis lėktuvas. Doreheste-

Dar neaišku, kiek miestas niaus &i Palangos. Jie susi- »•< bomba snroga tautinės 
gaus iš federalinės ir valsti- Pa^itio ii su okup. Lietu\os gvardijos karei\ i nėse. ^ea- 
jos valdžios. Tada bus žino- jaunimu bei jo nuotaikomis, brooke — pašte. Ne\\bur\- 
ma, kiek reikės pakelti da- Ekskuriiai vadovavo Skir- porte — istoriniame teismo

Bombos Bostone ir apylinkėj

Per paskutines kelias die-*
nas keliolika įstaigų. jų tar
pe vienoji biblioteka 
muziejus, televizijos

“ gavo įspėjimų apie pa

meno
stotis •

. 1

EKSKURSIJA I ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ
ORGANIZUOJAMA GRUPE SKRISTI J CHICAGOJ RUOŠIAMĄ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ PAPIGINTA KAINA.

- - * v Norintieji prisidėti prie sios grupės, kuri išskris iš Bostono penktadienį, rug-
dėtas bombas. Istvrus vaais- s .. o . .. ,. . -. . ,k , J tai trV ! »eJ° 3 d-' rugsėjo 4 d., prašomi skambintu

ALGIRDUI MITKUI
\ A Telefonas: (617) 969-1190

NAUJA "SĖJA“
OOOOOOOOOOOOOOOC

Išėjo labai įdomus “Sėjos“ i 
žurnalo šių metų pirmasis' 
numeris. Kaina $2.00. Adre-

-----  ----------------- 1---------- — . sas: Sėja-Sowing. c o J. Ur-
bartinį nekilnojamojo turto ma?tF.. drahene ir jos pastate. Revere — First Na- ^j. 1649 Broadway,
mokesti. Kad dabar moka- Pa(’čjėja Dalia Lizdemenė. tional banxo skyriuje. Melr<

Ryšium su Revere banko 
į sprogdinimu, jau suimti Ri- 
į b at.las Pieariello. 27 m., ir 
j Joseph Aceto. 23 m. Pas 
i juos rasta dinamito, ginklu.

Massachusetts valstijos ‘radikalios literatūros". \ ė- 
administracija ir tarnautojų,liau suimtas ir Everet Carl- 
unija sudarė 3 metų sutarti. • son.
Per tą laiką algos bus pakel-' _________________
tos dalimis $2,450, be to. S

mų $196.70 nuo tūkstančio 
turto vertės neužteks, nėra 
abejonių, tik dar neai "ku. 
kiek tą skaičių reikės padi
dinti. S iejama, kad teks 
pridėti $30.

Bostone kaino: pakilo 430*3:

Pagal Daibo departamen-

Melrose Park. III. 60160.

Mokesčių mokėtojams 

atsieis $200 mil.
Geri žodynai

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
toeikhj ir ii stoties FM, 
101.7 mc- veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J .30 vai. die* 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

| ’ r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wey; So. Bostone, Telefo
nai AN vO4S9. Ten gauna- 

Ir Katatvta

' KALENDORIUSto nuomenis. mažmenų kai- numatyta ir kitų priedų, 
nos Bostone per 62 metus
pakilo 430'- . į Tas algų pakėlimas mo-

1913 m. už jautienos sva- mokėtojams atsieis
rą mokėta apie 33 c., o 1975 $20° mihom*- 
m. — per $3. Už butą. kurio
nucma anuomet buvo $18,. , dinamito i<? Tautos Šventėsdabar mokama $200. j Surado 600 svarų dinamito,

1914 m. fabriko darbiniu-j Miške prie Boxfordo poli- 
ko valandinis uždarbis buvo! cija surado 610 lazdelių di- 
22 c., o 1975 m. — $4.90. Į namito. Gegužės mėnesi iš

Bet yra dalykų, kurte da-‘dinamito bendrovės sandė- 
bar nigesni. Sakvsim, elekt-'lio Nevv Bostone, N.H., bu-

- - aa , , 1___ ___________-.-a-a_______ ___________ r

Anglų-iietuvių kalbų žo 
dynas, V. Baravykas, nauja 
’aida apie 3 >.00> žodžių 
590 pš! - xaii.a $$ 30.

Lietuvių-anglų kalbų io- 
dynas, redagavo Karsavv 
nakė ir šlapooersk s. apie 
>7 oro ?<xižių 511 psl., kai
na $$.00.

gyvenan-

Rugpiūčio S d. Romuvos 
paike Brocktone Minkų ra
li jo gegužinė.

Rug ėjo 26 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos salė--

minė ji- Massachusetts
mas — koncertas, kuri ren- • tieji Prie knXW kaino» Pri" 
gia LB apylinkės valdyba. deda < valstijos mokesčio. 

Spalio lo a. So. Bostono j

ra. 1913 m. už 100 kilcvat-.vo pavogta 600 sv. dinami-

Lietuvių Piliečių (1-ios III 
lukšto salėje Laisvės Varne 
•udens korcertas.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po 
pietų First & Second Church

»
valandų mokėta 10 centų, o j to. tad manoma, kad cia ir
1975 m. —tik 7.6 cento, ‘yra toji medžiaga. ‘salėje, 66 Marlborough St..

! pianisto Vvtauto Smetonos 
koncertas, kun rengia N.

4 NAUJOS KNYGOS f;vgUj0SBakų '
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas S6,

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

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

GEROS PENSIJOSIJ
Mūsu kongreso nartai tik-

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 \V. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268 7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

Tel. 266-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu 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.

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS 1 LIETUVĄįf VIENOS SAVAITES 

KELIONE I LIETUVĄ

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

Vieha savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
1 naktis Frankfurte

R;--f jo 16—24 ............ $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ..$ 779
Spalio 14—22 ............. $779

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

Algirdas Mitkus

8 VVhite Oak Road nr
Xewton. Mass. 02168

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko r viduje.
Lipdau popierius ir taisai J 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausia 

mediiaga
JONAS STAR1NSKAS 

22S Savta Hill Avė. 
D^rebester, M
TaL CO 5-5854

t

Tel. 617—969-1190

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atiteka (vairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adreaa:

BRONIS KONTRIM 
b$8 Broadvray

So. Boston, Mass. 02127 

Tet AN 8-1701

B A NGŲ“: 
PROGRAMA ,

os -. .. . ie * - m i ši radijo programa trans*,
, i liuojama sekmadieniai* ti:manene. formato., 90.9 FM

iliustruota. 194 psl. Kama—‘
$4.00.

KNYGOS JAUNIMUI

Ugnies žirgas
parašė 
didelio

”G A R S O

Gyvenimo keliu, mintys’, 
jaunimui, parašė B. Zume-* 
rt . premijuotas veikalas., 
212 psl., kaina $3.06. •

i banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet.

PARDUODAMI DU ŽEMĖS 

SKLYPAI

Turime parduoti du sklypus

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoia afcaiiylojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
(vykius, deda daug ir (domių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visu* mūsų visuomeniniu.1 bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite (domių skaitytojų laiškų aky rių. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška* mūsų ta 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei iriė-u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

Pelytė Geležytė, parašė . . .
Sonė Tomarienė. iliustruota. »? ’®XI2# p*d«- ',e,a p“'

ki. lygi. švari, aplink ežerai, ne-
, . . .. . toli ir jūra. Abieju sklvpu kainaI pirmiejit .paketu algas, o; SI^UU., Vinco Joniko Nu. InverLa (“torido
,taip pat ir pensijas. eilėraščiai, 70 psl.. kaina -
niai lasėme, kad atstovų rū- .<2.00,

rai savęs nepamiršta. -Jie 24 psl.. kaina $2.00.

mų pirmininkas Carlas AI-,
bertas nebežada kandida-! Elementorius, autorius Ig-

• tuoti. nes, esą. “išsiilgęs šei- nas^Ma.ėna-. 110 psl., kai- 
Jmyninio gyvenimo”. Pabari -a 
| iis gauna algos $65.000, oi 
išėjęs i pensiją gaus $51.000.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI ;
Die Landwirt*chaft So- Į 

vvietlitauens 1960-1970, Son-'
derdruck aus Actą BalticaJ 
1975, Jonas Glemža. 60 psl. 

Lietuvo* karaliau* krikš- 
jf ita*, Schondoch vizijinė poe-', 
Įr|rra iš XIV amžiaus, virbelis i 

i Danguolės Stančiūtės. vertė į 
i A. Tyruolis. išleido M. Mor-i 
, kūnas. 30 psl., kaina nepa 
' žymėta.

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialusx
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
(sivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens nr šilto 

oro pažeminio šildymo (baseboard) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pa8i01ymas baigiasi 1976 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.imc.
Ofisas Qil Bumor* CITGO Heating Oils
parodos 4?0 Adam, St QujnCyf MA fol69 
kambarys <364204 So. Shore 773-4949

Atidaryta 24 valandas

LIETUVOS ŽEMĖLAPI A
i'ur.me Lie.uvos žemėla-

■’< - u./ - » I

je) tik 2 mylios, yra 3 prekybos 

centrai ir dar du statomi. Mes 

čia gyvename 3 metus, viesulo 

dar nėra buvę. Norėtume turėti 
savo tautybės kaimyną.

Susidomėjusieji prašomi ra- 
f syti:

Mr.&Mrs. Ekelevich. Rt. 5. 
’ 311 OnejrffTSt.. Hglds.. W. In- 

verness. Fla. 32650.

(29)

•“^3

GERIAUSIA DOVANA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M me<$ tarsarta beraviu vtaooa«B*l lr i 
jo daugiaa uup SaTTYRIS MlLJONVS 
Dartama.

SLA—didiiaosta Beraviu frataraaltoš orgaabedja <— 
duoda gyvybie aptfraod< Ir Ilgoje pašaipų, kuri yra 
pigi, nos SUSrvnattPJtAl* nelošk* petao, o Ufltta 
patarnavimu* anvitanmšt pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria *a 
kapitalų, tad jo apdraudė dkra ir 
Ueravia čia gedi gauti (vairių klasių 
apdraedra nuo $100.00 Iki $10.900.0^

SLA—jaunimui dooda garų Taupomųjų
dowmmt laowar*t kad jaunuoUa gantų pinlfk* 
aukštojo mokslo stadijoms Ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda \ AULAMS ir jaunooflam* labai pigių TEBM 
apdraudų: oi $1.000.00 apdraudes tik $8.00 mokė* 
Bo metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA 
amžiaus aeaMBlma
klabu tr draagljų aariama. Ui $1,000.00 
Ha spdnuHoe mokesti* $&.$$ | metu*

SLA—kuoaoo yra daugumole Beraviu kokmijų. RieipkMe 
Į kuopų vefltiju*. ir <Je plačiau paaUktae apie 
Sarivteafjtm*

Gausto 
parašysite:
Utkaaataa AMaase ef Ai 
$07 Weta 3$t» SMI, Nmr Tark. R.T. 10001

KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 
Steponas Kolupaila. para.t "ŽURNALISTIKĄ4

šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j „Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug įžymių mūsu spaudos dar- 

i iliustracijų, kieti viršeliai, ifcuotoj„ Kaina $6.00. 
kr.na$12.00. i . .

! Balys Sruog. mu.ų at.i..3o tų Lietuvos laisvės ko.
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina

Įminimuose, spaudai paruo. 
• šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
! psl., daug iliustracijų. Kny. 
j goję rašo apie 70 asmenų. 
! Kaina $10.00. $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-
Smetonos kalbos ir pa

reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas,

įraBŪtato, 592“^'l'apbllg’artai ,Caru<Y\ •Vintc?" 
I Kalni $2 00 Rastenis. 3a0 psl., kaina $10

Pėdo* mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so. 

j vietinių kalėjimų kankinės 
į Elenos Juciūtės atsiminimai.
544 psl. Kaina $10.

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

DIF.NOJANT, Kipro Bm- ”° 

dnk>. 464 pel.. kaina....$2.0<i
PENKTIEJI METAI, Kfe

Sukilimas Lietuvos suve- Neseniai išėjo iš spau-
' renumui atstatyti, dokumen. t dos Janinos Narūne* knyga 
> tinė apžvalga, parašė buv. Į VAIKYSTE. Rašytoja apra

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

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

; Lietuvos nepaprastas pa- 
i siuntinys ir įgaliotas minis- 
l terls Vokietijoje Kazys 
[Škirpa, 583 psl., iliustruota. 
' įrišta, kaina $15.00.

Lietuvių išeivija Amerikoj,
parašė Stasys Michelsonas, 

i gausiai iliustruota, 500 psl., 
{kaina $4.00.



Puslapis batas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 27, 1976 m. liepos 6 d.

Vietines žinios
S. Janeliūnui 84 metei J Bu* daug nepaprastų įvykių policijos ir tautinis gvardi

jos. , i

Labai atsiprašome į

Neklysta tas. kuris nieko 
neveikia. Suklydome ir mes, 
nes perrašydami padėkos 
tekstą, kuris paskelbtas Ke
leivio nr. 26, praleidome so
listo Benedikto Povilavi- 
čiaus ir jam akompanavusio 
komp. Juliaus Gaidelio pa
vardes.

Svečias iš Brazilijos

Mes nuoširdžiai juos at
siprašome.

Bostono Šokių Stimburio 
Tėvų Komitetas

Atvyko dr. V. Vasyliūnas

Liepos 4 d. iš Europos j 
Bostoną atvyko dr. Vytenis 
Vasyliūnas. Jis ruošia naują 
programą su smuikininku 
Izidorium Vasyliūnų. Tai 
bus sonatų vakaras. Taip 
pat jie ruošiasi naujai atkur
ti kai kuriuos lietuviškus kū
rinius, pav. Gaidelio trio.

Liepos 31 d. dr. Vytenis 
Vasyliūnas Švykšta į Ang
liją.

j Praeitą savaitę mūsų jstai-
• goję lankėsi tekstilės inži
nierius Nai dis J. Antanaitis.

■ Jis prieš kelerius metus
• gyvenęs ir dirbęs Bedforde,
N.H.. i si kėlė į Braziliją, iš 
kur buvo atvykęs. Neseniai 
jis vėl sugrįžo į Bedfordą.

E. Vasyliūnienė vyks 
Europon

Elena Vasyliūnienė rug- 
i piūčio 19 dieną išvyksta į
• Europą, kur ji aplankys di-
• desniuosius muziejus. Ji taip 
ipat numato apsilaikyti Di- 
lingene. Vokietijoje, kur 
Vasyliūnai gyveno išvietin- 
tųjų stovykloje. Kelionėje 
išbus mėnesį laiko.

Dukteriai išrašė Keleivį

: Jadvyga Pakštienė iš Chi- 
, cagos užsakė Keleivį savo 
'dukteriai Gražinai Kulawas 
Providence. R.I.

! Ačiū J. Pakštienei, ir svei
kiname naująją skaitytoją.

■Steponas Janeliūnas lie
pos 4 d. baigė 84 metus. Tos j 
sukakties proga jis Keiei-Į 
viui paaukojo po $1 už kiek- 
vienerius metus ir dar pri
dėjo $16. taigi iš vivo $100.

Už tokią didelę auką Ke
leivis nuoširdžiai dėkoja ir 
linki dar ilgų laimingų me-! 
tų. Į

Steponas Janeliūnas yra1 
Piimojo pasaulinio karo ve
teranas. Nuo jaunystės iki 
šių dienų jis nepasitraukia j 
iš vietos lietuvių visuomeni
nio gyvenimo sūkurio. Jis ir 
šiandien yra veiklus S. B. 
Liet. Pil. d-jos, Stepono Da
riaus posto. Lietuvių darbi
ninkų d-jos. Sandaros naiys.

Išvyko į SLA seimą

Kiek pavyko sužinoti, iš 
Bostono į SLA seimą Chica-į 
goj išvyko Leonora ir Ailek-’ 
sandras Čaplikai ir Algirdas 
Budreckis, St. Budvitis, An
na Lane ir jos sesuo Lena; 
’š Brocktono išvyko Mikas 
Klimas, S? Worcesterio — 
Vytautas Mačys.

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly.

Ateinantį savaitgalį bos
toniečiai matys tokių įvykių, 
kokių dar nėra matę ir ka
žin ar kada begalės matyti.

Jau rašėme, kad šio penk
tadienio naktį į Bostono uos
tą atplauks 20-ties valstybių 
per 60 būrinių laivų, šešta
dienio rytą 10 vai. bus jų 
paradas. Jie pasiliks uoste 
iki liepos 14 dienos, ir bus 
galima juos apžiūrėti.

Liepos 11 d. 10:30 vad. 
ryto pirmą karią Bostono 
žemę palies Anglijos kara
liaus koja — tada čia iš sa
vo jachtos Britannia išlips 
Anglijos karalienė Elzbieta 
II ir pasiliks Bostone ištisą 
dieną. Ji lankys miesto is
torines vietas — Old-North 
bažnyčią, Old State House 
(iš čia pasakys kalbą) ir kt. 
Sam Adams Park (miesto 
rotušės užpakaly) priims 
karių paradą, o miesto rotu
šėje majoras jai suruoš iš
kilmingus pietus. Apie 3:20 
vai. popiet ji automobilių 
vilkstinėje keliu Beacon 
Hill. Arlington, Coromon- 
wealth, Memorial Drive su
grįš į saivo jachtą.

Tų įvykių pamatai su
plauks didžiulės minios. Ap
saugai bus pašaukta 4,000

Baltijos ir Žalgirio 
skautų dėmesiui!

Šių metų Atlanto rajo
no skautų stovykla Laisvės 
Marpas įvyks Resoluįe 
Scouts Reservation ameri
kiečių skautų stovyklavie
tėje, Bolton, Mass., nuo rug

pjūčio 15 d., sekmadienio, 
12:00 vai. iki rugpiūčio 22 
d., sekmadienio, 2:00 vai. 
po pietų.

Stovyklos mokestis $53.00. 
Registracijos — $10.00 — 
turi būti sumokėta iki liepos 
10 d. tuntininkams.

Skautės registruojasi pas 
L. Kiliulienę, 17 Tyler Rd., 
Lexington, Ma. 02173. 

i Skautai registruojasi pas 
L. Gražulį, 1073 Bay Rd., 
Sharon, Ma. 02067* 

Stovyklaujant iš šeimos 
daugiau nei vienam, sekan
tieji šeimos nariai moka po 
$2.50 mažiau. Atlanto rajo
no stovyklavietei aukojusios 
išeimos $100 ar daugiau gau
na dar $2.50 nuolaidą.

Čekius rašykite: Lithua
nian Scout Association. Ine.

Visi dalyvaukime, regist- 
ruokimės!

Nemoksiu iventė

Adolfas ir Kotryna Na- 
maksiai birželio 20 d. minė
jo savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį. Ta pro
ga jų dūkte Nancy ir sūnus 
— Pentagone dirbantis oro 
pajėgų majoras Adolfas su
rengė tėvams gražią puotą, 
kurioje dalyvavo nemažas 
giminių ir artimųjų draugų 
būrys.

A. Namaksis ilgą laiką tu
rėjo draudimo agentūrą, jis 
ir jo žmona daug veikė įvai
riose lietuvių organizacijo
se.

Linkiu Namaksiams svei
katos ir dar ilgų laimingų 
metų.

Senas draugas

Gražuolės, registruokitės!

Rugpiūčio 8 d. rengiamas 
tradicinis ”Miss Lithuania 
of N.E“ gražuolės rinkimas 
seniausių lietuviškų radijo 
programų N. Anglijoje 42 
metų sukaktuvių metiniame 
piknike Romuvos parke, 71

Olaremount Aive., Montello- 
Btrocktone.

Šių metų gražuolė bus ap
dovanota grožio ženklu, gra
žia statula, puokšte raudonų 
ložių ir gintariniu medalio
nu. kurį paskyrė Ketvirčio 
brangenybių krautuvė So. 
Bostone.

. Kviečiame visas netekėju
sias lietuvaites nuo 16 metų 
dalyvauti gražuolės kontes- 
te ir registruotis iš visų N. 
Anglijos miestelių. Tarkitės 
su savo draugėm, sesutėm ii* 
,giminaitėm dalyvauti rug
pjūčio 8 d. Romuvos parke, 
Brocktone, piknike.

Registruokitės dabar, pa- 
' siųsdamos savo vaidą; adre- 
•są ir amžių Valentinai Min- 
! kienei, 502 E. Broadway. S. 
J Boston, Mass. 02127, arba 
į telef onuokite 268-0489. 

Valentin* Minkienė

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra yienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces*

Mo j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis* Čia kai*

iieteviitaai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiais 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

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

Nerasi medžio be bluM, e E. KARDELIENCS DAINŲ

Plood Sąuare 
Hardware Co.

K. J. ALUMI 
s» kast koadva? 
•HUTU 9CSTON. MA88. 
TELECOMA8 AM 8-414S 

SsBjaaia AJcor. Datai 
Popfenm 8ianoma 

Stiklai Laitam 
Visokia reikmenys samana 

Saikmmiys plomtoriam 
Visokia calatias daiktai

Peter Maksvytis
CnttUt a 
«9 Church f 
«. MUtoa,ta

to ir projektavimo 
ko Ir * ‘
Msnfo

žmogaus — be ydoe.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

j 95 Rosemary Street 
Norvrood, Ma. 02062

TeL 762-6732

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainą ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Palte

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

ĮPC DINIS 
OPTOMSTRISTA?

Valandos:
nuo 9 vsL ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Senth Boston, Mase

TEL AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMBTBISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

»

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
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 PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

Knyga yra geriiBsias žmogaus drangas

Sekmadieniais 11-12 raL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Broekton, Mass. 02402. TsL 584-7201 

*****************************e**#sssssss**aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

1 he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, IipUdome gydytoją m 

esptus ir turime visus gatavus vaistus.

M Nik vaistą — eikit t Uotaviėhą vaistini.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. Sm Beg* Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
Metame AN 8-0020

Nm 0 vaL ryta U 8 vaL vw Išskyrai

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^
460 West Broadvray, South Boston, Mams. 92127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYIAR

mnificamSlOOO mMasde

M & T OIL CO.. Ine.
MmmitSIOOOi

AYIAR

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja f

641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

G Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis.ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambink itn

268-4662

6.81^6'y AVBAR

1-7%-vmr nesi 
mnifienmSIOOSi

600^5^’™.
5.47^ 5‘fc

te raas ef
« tfw psmtook ren (tttfteyssr)

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9060

Jis atidarytas nuo pirmadienis Iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryte fld 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nue 9 vai. ryto iki 12 vnL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nno idėjine 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

8ie banke direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais gaBmn susi
kalbėti ir Hetsviėkai 

Turtas (Assets) yra virė $274,000,000

Globė ParcelService, Ine.

C/O

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broadway, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. G2127

Telefonas: (617) 268-6764 
I Darbo valandos kasdien: 9—6

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

VVorcester, Mass. 01604 
Tet 7963347

Tįsotai iė tyorceoterio afam- 
čtaua (vairiM siuatiaius 1 Uite 
vą ir kitos Rusijos vaMomm 
pietm! Siuntiniai sudaromi iė 
vietinės gamyba* medžiagą, ap
avo, maiste ir pnunoaės gaml- 
aią. Turima vištoje įvairią via 
tinės gamybos ir importuotą 
prokią R kitą kraėtą visai ės- 
ąsomis kainomis. Bs to, siuačia 
mo maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čis 
semokisite piaigos, e giminės 
ton vietojo galės pastriakti aė* 
vakrtae prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimtame Ra pas sava | svotam 
or aaahttadam apoigyveaimaL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai tr sąžiniagai. Atsilankę įsiti
kinsit*. Vedėjas A. SchyrimU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO J LIETUVĄ 
ir Intas Rusijos

Pristatymas greitae Ir 
garantuotas

GaUma atsisakyti rublių

ialdytavus ir 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 VaL gtgu 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefe

I

386 W. Broadvray 
Sm Boston, Mass. 02127 

TeL 266*0066




