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BURINIŲ LAIVFIR KARALIŲ 

DIENOS
Burinių laivų parado ir Anglijos karalienės sutikimo 

iškilmių žiūrėjo šimtai tūkstančių žmonių, kurių dalis jau 

iš vakaro nakvojo pajūryje, norėdami užsitikrinti gerų 

stebėjimo vietų. Tai spauda vadina patriotizmo pakilimu.

Didžiausią JAV 200 me- pradėjo laukti jau iš vakaro, 
tų sukakties minėjimo ilgos, įsitaisę pajūryje guolius ir 
grandies iškilmių įvyki nea-' apsirūpinę užkanda ir gėri- 
bejotinai sudarė draugiškų mais, nors karališkoji svita 
valstybių atsiųstų būrinių atplūduriavo tik sekmadie- 
laivų paradas ir Anglijos nio rytą 10:30 valandą, 
karalienės Elzbietos II lan-i KT
k.vmasis. Visa tai buvo ne; 4 Nepaprastai ilgas butų 
tik dipJcmatUas sveikini- į Anglas karalienes Emble
mas šiam kraštui sukakties08.11 ^.lmo aprašymas, 
proga, bet ir didžiulė pra.'kunam dĮidieji amenkiecių 
moga plačiajai amerikiečių "t
masei, kuri bent -kelias die ~

} Leidžiasi Olimpijos 

žaidynių žvaigždė
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nas nukreipė žmonių dėme
sį nuc kasdieninių rūpesčių, 
politikų priešrinkiminių var
žybų ir rasinių peštynių.

Apie 100 burinių laivų 
„flotilė“, susirinkusi Beri 
mudoj. nuo liepos 4 d. lan
kėsi New Yorke. Rhode II- 
land uoste Newport ir pra
eitą še,'tadienį Bostone. Šis 
laivų paradas 'buvo sutiktas 
tikrai amerikietišku mastu. 
Skaičiuojama, kad New 
Yorke jį stebėjo apie 8 mi- 
lionai žmonių, nes buvo už
gultos visos uosto krantinės 
ir Hudsono upės (pakrantės.

Nemažesnis dėmesys šiam 
„senoviškam“ laivynui buvo 
parodytas Rhode Island ir 
aplamai kelyje į Bostoną. 
Sakoma, kad apie 100,000

kelis lapus, o televizija iš
kilmes transliavo kone 11 
valandų. Trumpai čia gali
me tik paminėti, kad kara
lienė buvo sutikta 21 pa
trankos šūviu iš seno kariš
ko laivo, kuris 1812 m. buvo 
naudojamas kovoje prieš 
britus. 10:45 vai. aplankė 
isterinę Old North Church 
bažnyčią, kurioje vyko pa
maldos, dalyvaujant aukš
tiesiems svečiams ir kitų re
ligijų atstovams, aplankė 
buvusią gubematūrą, buvo 
priėmimas miesto valdybos

Liepcs 17 d. oficialiai 
Montrealy turi prasidėti O- 
(impijos žaidynės, bet iki 
šiol vis buvo neaišku, ar jos 
tikrai prasidės. Mat. Tanza
nija pareFkė nedalyvausian
ti, jei dalyvaus N. Zelandi- 
;os sportininkai, nes jų gros- 
by komanda žaidė negrus 
persekiojančioje P. Afrikoj

Dar svaigesnis faktas —
Kanados vyriausybės pa
reiškimas, kad Taiwano ko
manda negali žaisti Kinijos 
vaidu.

Pradžioje Olimpijos žai
dynių komiteto pirm. lordas 
Killanin aiškiai buvo pareiš
kęs, kad tik komitetas tegali 
nuspręsti, (kas kokiu vardu 
žaidynėse dalyvauja ir. jei 
Kanados vyriausybė varžys 
Taiwano sportininkus, tai 

’jis neatidarys žaidynių, ne
dalins medalių, žodžiu, tik
iu olimpinių žaidynių nebus. •—————---------

Bet Taiwano olimpinių 4^ skundžiasi 
žaidynių komiteto pirminin

Ona Ivaškienė, Bostono Lietuvių Tautinių šokių 

Sambūrio steigėja 1937 m. ir vadovė iki šių dienų. 
Pla&u auie sambūrį rašoma 3-jame puslapyje.

Nixonienę ištiko 

paralyžius

NEW YORKE JAU PRASIDĖJO 
DEMOKRATŲ KONVENCIJA

Tikimasi, kad ji praeis sklandžiau, negu būdavo 

ankstesniais laikais, nes Jimmy Carter — jau laimėjęs 

pirminius rinkimus prezidentinis kandidatas. Bet tasai 

Jimmy — net demokratams neatspėjama asmenybė.

; Praeito pirmadienio va
kare Madison Garden salė
je, New Yorke. prasidėjo 
demokratų partijos konven
cija. kurioje bus nominuotas 

' demokratų kandidatas į pre- 
■ zidento kėdę.
1 Tą vakarą po įvairių svei
kinimų pagrindines kalbas 
pasakė Ohio senatorius 
John Glenn ir Texaso kong- 

• resmanė Barbara Jordan.
' Konvencijoje yra 3,008 
delegatai ir 1,896 jų pava
duotojai. Be to, dalyvauja 
dar keli tūkstančiai kviestų 
svečių.

Nixonui neleido 

advokatautikas Ting pranešė spaudos 4„~*o4*a 
atstovams, kad Killanin pa- 
inforaiavęs, jog rekomen- Tt - A . 
duosiąs žaidynių komitetui Ugandos prez. Amin ge-
tntikti «u Kanadra vvrinnsv. ram MVO draugui Izraelio zidento Nixono žmoną Pat- prieš 1 sutiko su New Yor 

priėmimas miesto vaioypos pulkininkui Bar-Lev telefo- riciją ištiko paralyžius. Su- ko advokatų tarybos iškel-
ei”’iimas' tas sut*ks 811 savo preziden- teroristai, paralyžuota jos kairioji pu- tais 5 kaltinimais, susiju-

i as. Samuel A am, tarpu nežinome, bet į pribaigė*. kad jie sukę- sė — veidas, ranka, koja. be siais su Watengate byla, ku-
snėiame. kad sutiks ia jam didelių rūpesčių , ir i to, sunkiai gali kalbėti. i rie trukdo Nixonui „dera-

New , Yorko apeliacinis 
Liepos 9 d. buv. JAV pre- teismas keturiais balsais

čiojimas, Samuel Adams 
panke jo garbei paradas ir 
po kitų iškilmių — apie 5 prašo pulkininką pasiteirau-

i nuskriausta.žmonių jau iš vakaro buvo j Kadangi tai buvo pirmas' 
užgulę Cape Cod kanalo j po 200 metų Anglijos kara- Kita Olimpiada bus Mask- buvo draugiški, 
krantus, kur dalis to laivyno
turėjo praplaukti. Na, o Bos
tone burinių laivų parado 
sutikimas buvęs tiesiog mil
žiniškas, turint galvoje šio 
miesto dydį. Praeitos savai
tės penktadienio naktį tiktai 
Castle Island, So. Bostone, 
nakvojo apie 10.000 žiūro
vų. kad šeštadienio rytą ga
lėtų iš tos vietovės geriau 
stebėti paradą, o šeštadienį 
čia susigrūdo tokia šimta
tūkstantinė minia, kad kiek 

ūgio žmogelis,

liaus apsilankymas Bostone voje. Jau (šiandien galima Taigi, Amin, ieškodamas! . .
(šis vizitas ir aplamai pir- įsivaizduoti, kokius reikalą- naudos, lyg ir norėtų už-, *^OmuniStūS 
mas Amerikoje), tai jamįvimus tada ims statyti so- miršti Izraelio smogikų žygį
buvo teikta nepaprastai di- vietų valdžia, 
dėlės istorinės reikšmės. At
seit, buvo lyg ir buvo grą
žinta tikroji taikos dvasia Socialdemokratų 
tarp Anglijos ir *-----

Ugandą įkaitų išlaisvinti. i pirmininkas

seimo

New Yorke demokratų 
konvencijos nėra buvę nuo 
1924 metų.

Ši konvencija, atrodo, jau 
nebus toks cirko spektaklis, 
kokie būdavo anksčiau, nes 
yra aiškus pirminiuose rinki
muose laimėjęs kandidatas 
— Jimmy Carter, suverba- 
vęs iš anksto daugiau negu 
1.505 nomimavimui reikalin
gų delegatų.

Deja, tas nepaprastai stai
giai į aukščiausią politinį 
laiptą įkopęs Jimmy Carter 
ir patiems demokratams at
rodo kažkdks magikas. Jis, 
žemės riešutų plantatorius ir 
buvęs Georgijos mažai žino
mas gubernatorius, pirminių 
rinkimų akcijoje toli už sa
vęs paliko išgarsėjusius se
natorius ir kitus politikus, 
savo šyjrsena, draugišku ir 
net „liaudišku“ elgesiu pa
traukė minias ir partijos de
legatus, nors iš tikrųjų ir 
nežinia, kokia tai asmenybė 
ir ką jis žada tautai.

Tiesa, jis „žada“ daug, 
beveik viską, ko tik kas nori. 
Kaip jo įvairiose vietose pa
sakytas kalbas išanalizavu
sieji ipastebi, Carteris vienur 
pasisako prieš priverstinį 
vaikų vežiojimą rasiniam 
balansui pasiekti, o kitur už 
„businimą“, vienur už aboit 
tus, o kitur prieš juos, jis žan

Europa kenčia dėl nepa-Ida grąžinti Panamai kana- 
prastos sausras. Yra vietų, lą, bet čia pat ryžtasi ’jį ir
kur lietaus nebuvo 5 mėne pasilikti JAV kontrolėje, 

ryžtasi 7 bilionais dolerių 
sumažinti krašto apsaugos 
išlaidas, o tuo pat metu ir

sius.

Aėv. Steponas Briedis.

Italijos atstovų rūmų pir-

Amerikos
po anos .prieš 200 metų įvy- i konvencija 
kusios revoliucijos. Ta min- *
tis pakartotinai buvo pa-1 Ucpos I7.18 dienomis
brėžta karalienes ir jos svei-. Americana viešbutyje (53id 
kintojų kalbose, ypač įske- St ir 7th Ave New Yoik 
liant angliškai kalbančios cit , JAV so-

„ . . . _ . taut« bendruomenes gimi- ,.jaHemokratų konferenci-
stambesmųjų suspaustas ir, „ystės rysius. Karalienės ap- ja Pradžia 9:30 val. 
visiškai nieko nemate. Lai- sdankymą nietine spauda *
mingesni buvo, kurie turėjo | aprašė ne tik palankiai, bet Konferencijoj kalbės Syd- 
uosto dangoraižiuose gyve- • net ir „saldžiai“... neY Hook, Daniel Moyni-
nančių pažįstamų ar buvo . .. . . han. John P. Roche, Bayard
išsinuomoję tenai langus. » Bet ir sį kartą neapsieita Rustin, Albert Shanker.

be „nrotestantų“. Airių gru- .. , o , , , .
Iš viso laivų paradą stebė- pė ifkihnių metu nešiojo pi- . 18JJ'

jo apie 600,000 žmonių. į keto plakatus, kuriose buvo « ri^inkas^A New Yorko HŽ nuope|-
Pažymėtiną, kad du di- ^Įkalaujarna laisvės Šiaurės p & ' nuo lietuvių ir lenkų visuomenei

džiuliai sovietų buriniai lai-! A11?^1;0’ to* ir?a^aKal'-, ' apdovanojo garbės diplomu. St.
vai dalyvavę New Yorko siai sukav0 renkalavi- Pastebėtina, kad sovialde- Briedis vra gimęs 1900 m. rug-
paradę ir ten juos apsupu- Tenk.a mokra*V . jaUnvim° ?ekcf^ <«• Yorke mišrioje
siu mažų pramoginių laive- toje srmtatukstantmeje generalinis sekretorius yra ieinojc — tėvas lieisvis, moti
nų piketuoti, j Bostonų jau galima buvo pama- Povilas Landsbergis.
neatvyko. Jie iš New Yorko I1*’ labai maža! juodų yei- 
-šplaukė namo. i *»• ° 8°- ?“?one - tur būt,nebuvo ne vieno... NūUJOS UekSlkOS
,. Jr 1)1 *e v*°S PTai?og<?1 Laivai ir karaliai išplaukė, ,
^‘da’r’ antra ri bX rodo8’ proga "eIik° ni P^entM

žemesnio

. . . . .. Sausros nuostoliai didžiu-
mininku 488 balsais yra is- ,iai Vien Prancūzijoje der- 
rinktas komunistas advoka- jjaus nuostoijs siekia $4.5 sustiprinti apsiginklavimą ir 
tas Pietro Ingrao, o senato brliono. ir ūkininkai sako pana<dai. Dar dažniau jis iš- 
pii mininku bus krikščionis reįkės 5 metų, kol bus:venl^a aiškaus atsakymo, 
demokratas Amintore Fan- pasiekta vėl normaiaus gyJTaigal ir būdingi gero poli-

1 vuiių skaičiaus. tfko bruožai, bet taip pat
.. ........................ , gali būti būdingi ir gabaus
Šveicarijoje uz vandens demagogo.

1 Tad belieka palaukti, ką

fani.
Priminsime, kad krikščio-

nys demokratai atstovų ru- eikvojimų' baudžiama 
muose turi 262 balsus, o ko- $8t0(>0.
munistai — 228.

Fordas vėl vetavo 

įstatymą

m : pasakys ateitis.Tokios sausros palietė ir J 
V. Vokietiją, (kur dar kilo j
milžiniški miškų gaisrai, su-
naikinę daug turto. AUKSC. teismas

už mirties bausmę

m lenkė. Advokato praktiką jis 
pradėjo 1926 Jis turi didelių 
auopelaų įvairiose liet«rię« or
ganizacijose. Jam pasiūlius, 
1952 m. Amerikos Lietuvių Ta
ryba kreipėsi į kongresą, prašy
dama iitirti boUevikinės Rusi

Net popiežius paragino 
melstis, prašant lietaus.

JAV aukščiausias teismas 
7 balsais prie*? du išaiškino, 
kad mirties bausmės negali
ma laikyti priešingos kons
titucijai, kaip žiaurios ir ne
paprastos bausmės.

JAV kalėjimuose sėdi 
T’JšiLCZ 1582 nuteisti mirtimi, jų tar-balsųiprieir ^ bet preziden- drebljim^ Žmonių Pe moterų, bet nuo 1967

tas ir s, Įstatymų vetavo. auR jau a ;* metų ne vienas mirties
motyvuodamas, kad, tokių 1Q faet gjama kadHjų sprendimas nebuvo Įvykdy-

Fordas jau vasario mėne
sį vetavo kongreso pnmfy TukstanČioi ŽUVO, 
įstatymą skirti viešiesiems t
darbams $6 bil Kongresas sudrebėjus
vėliau tą sumą sumažino iki, *
$3.96 biliono. Tą s«pią at-( New Guinea salos dalyje, i T
stovų ramai pneme 328 bai- kurf ik|aus0 Indonerij,i, Į 
sais pnes 83 ir senatas 70 H ivVk„ 682

sumą išleidžiant viešiesiem „ žv’miai dairiau’ tas.
JAV visuomenė vis labiau 

darosi palanki mirties baus-

eiucjv vai j oursbviiij vieno ir spsuds __ — — -__  _
atplaukė Anglijos karalienė; tuQg vadina patrio- Naujuoju Meksikos pre- jon įvykdytą smurtą Lietuvoj*. ^a,*baTP; bus tik paskatinta
Elzbieta II su savo vyru E- tizm0 demonstracija. Gal ir zidentu išrinktas 56 metų JAV kongresas nutarė tokį ty- į infliacija. i ,

ninDurgo KunigaiKsciu rily- taip... Ypač. kad šiuo atveju amžiaus advokatas Jose Lo- rimą vykdyti ir tai atlikti pave-! Pažymėtina, kad mažųjų New Yorke streikuoja 35 mei. Galluų viešosios nuo-
pU. : _»_i____ ______ a.xi_ „x _____ k— Ir*.1 minoti, moiAro,' mani iki i Vn_ li«nniniu i>* mnnėg fvrimn inatltlltrk dilo-

Karalienės jachtos „Bri
tannia“ taip pat daugelis



Puslapi: aitras aJSfc&iViS, 2>V. flUaiUii Ni. 2», 1976 Ui. liepos 13 4,

PONAS X SU PONU Y TURĖJO
ILGESNI PASIKALBĖJIMĄ...

Rodos, tikrai nebūtų galima peikti, kad mūsų orga* 
nizacijų vadovybės ar jų informacijos biurai bei paakiri 
pareigūnai stengiasi kuo plačiausiai painformuoti 9paudą 
ir per ją visuomenę apie savo institucijų veiklą.

Taigi — apie veiklą.

. okupacijoje. Antanas Saba*
• lis diibo komisijoje, kuri at- 
I liko konferencijos paruošia, 
muosius darbus. *

«
Daibetvarkėje buvęs Vii-' 

ko organizacijos klausimas 
atidėtas svarstyti kitam kar-; 
tui.

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

PARALELĖS 
arba

C’EST TOJOURS LE MEME MERDE

TRYS KOMUNISTŲ PARTIJŲ 
GRUPES

Apie komunistų partijų suvažiavimą Rytų Ber
lyne ir jų „naujos taktikos“ gvildenimus ir jos 
reklamą esame jau rašę praeitame numeryje, bet 
dėl to klausimo svarbos spausdiname dar ir šj 
mūsų bendradarbio straipsnį.

Red.

I

Prieš kurį laiką šioje skil- Pagaliau, Jei kas pamany- 
tyje citavome Prancūzijos ir tų, kad tai tik gražūs žo- 
Italijos kompartijų bendro džiai, tokiems Vilniaus ”de- 

vis nutęsiamas, pagaliau Rytų Berlyne buvo sd aūktas ir žodžius, kuriais ^kratiniai komunistai". ši-
(vyto komunistų partijų suvažiavimas. Sovietų vada. vm. demo. ir ;rivilegijos V!a ne tik

norėjo tokio suvažiavimo, kuriame visos partijos pasisa- kratijos“ teises bei laisves, skelbiamos, bet ir užtikri- 
kytų už Maskvos liniją, bet tokios dienos nesulaukė. O jų išsaugojimą ir net praplė- narnos...“ O kas jas “užtik- 
kad tas suvažiavimas nebuvo dar atidėtas, tai esama viso- timą. Neseniai teko ir vėl rina“? Ogi “socialistinėj 
kių spėliojimų. Kai kas net tvirtino, kad Maskva dėl eko- skaityti visai panašią dek- valstybės santvarka ir aukš- 
nominių savo sunkumų nebegalėjusi laukti. laraciją, bet išleistą jau ki- tas Lietuves ūkinio bei kul-

’tos komunistinės stovyklos, tūrinio gyvenimo lygis“!
Suvažiavimas, į kurį buvo pakviesti ir tokie nepaklus- Norėčiau ją pacituoti ištisai, Tuo tarpu Italijos gyven- 

nūs nukrypėliai, kaip Jugoslavijos Tito ir Rumunijos j tuo tarpu taškiukais už- tojaj vj?gj sav0 energingai 
Geausescu, vieningumo neparodė. Priešingai, jame pasi- • slėpdamas tik skelbėjo ta- švariai, darbščiai ir, visų
refckė trys komunistų partijos grupės. Viena jų —sovie- . patjbę: pirma/__ “demokrati kai*
tinė, vadovaujama Brežnevo. Brežnevas savo kalboje iš- “...pripažįsta visiems pi- kompartijai ir vėl sudėjo 
kėlė savo vadovaujamojo komunizmo pranašumus prieš liečiaims civilines teises ir mažiau balsų, negu “išsikvė- 
kapitalizmą, ir jam pritarė Bulgarijos. Rytų Vokietijos, demokratines laisves, su- pušiai, korupcijoje besken- 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos vadai, kuriems, tur . tampančias su Jungtinių dinčiai, nepajėgiai“ krikde- 

• būt, gera valdyti,
Idojančią. bet stiprią_____ _____________ , ___ v______

. . . I 4.__ i • *• - i • - Ja. Pagrindinės teisės ir lais- etžion neatsisėstu KaipJame nurodoma, kad rusai’ gan» vijose tuose kraštuose yra sovietines kariuomenes yr! tokios: teisė j darbą tie žmoeaus laisvių ”Jžtik. 
dabar Londone turi 354 tar, didžiules įgulostai tie variai, net ir nenorėdami, negalėtų ir atlyg!nimą> atitinkanti lintojai“...
nautojus. Iš jų 87 diplomatai ir net nedrįstų džiaugsmingai nekartoti tų pačių minčių, Įkalbo kiekybę bei kokybę, * * *
ar ambasados tarnautojai, 56* kurias skelbia Brežnevas. } teisė į poilsį ir laisvalaikį. c. v • •• -• •
prekybos delegacijos nariai/ T , .. . « .. , . Iteisė į aprūpinimą senatvėje a ?1!!a.s.J)‘le>in/*aiI
. ... . .. . Kita CTUDė vra Jucoslaviios ir Rumuniios vadai Ju- • • r v. • i , . yra, kalbtiimas atvirkščiai,102 pusiau oficialių organiza- , mu , JU*osiaviJos Jįjimunijos vaaai. ju ,r hgos bel nedarbingumo į ’ • ;humoro nriemo-

įjos Tito laiko salve, savo partiją ir savo santvarką . rtveia:s tGįsė ; išsimokslini- y- « ™ , . / Pr}en™

Posėdžiui sekretoriavo V. 
Vaitiekūnas, Lietuvių Krikš
čionių Darbininkų Sąjungos 
atstovas.

(ELTA)

Juk visi norime kuo skubiausiai ir kuo daugiausia 
sužinoti, ką ten per ilgesnį ar trumpesnį laiką nuveikė 
Vlikas, Altą, Lietuvių Bendruomenė ar kuri kita mus do
minanti organizacija. Nebūtinai mes laukiame kažkokių 
jų sensacingų žygių, — kad, štai. mums miegant ar pagi- 
riojant. vienas pirmininkas ėmė ir išlaisvino Lietuvą. Bet 
vis dėlto, jeigu jau spaudai ir visuomenei oficialiai teikia
ma žinia, tai norėtųsi tikėti, kad turima ką nors velto dė
mesio pasakyti, o ne tik šiaip sau td’čiai pavapėti ir ta pro- i kad sovietai nori pesistatyti 
ga palinksniuoti meilinę eilę veikėjų pavaldžių, idant t°Je bent dvejus rūmus, atsi- 
neužmiištume, kad jie dar gyvena tarpe mūsų. rado būkštavimų, kad ”mili-

jonierių alėja“ gali pasidaryti
O kaltais, va. ir sulaukiame žinios. Pavyzdžiui, kad “šnipų alėja“. Ta proga britų 

ir tokios ”extra telegramos“:

Sov. Sąjungos partijos vadų labai pa"eMau+a?is ir

SVETIMOS AKYS 
AKGLIIOIE

Spaudoje paskelbus žinią,

“Per paskutinių dviejų mėnesių laikotarpį Vliko va
dovybė — dr. Kęstutis Valiūnas, dr. Bronius Nemickas ir 
Jurgis Valaitis — turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su Altos 
yadovybe — dr. Kaziu Bobeliu. Teodoru Blinstrubu ir 
kun. Alfonsu Stašiu, kurie gegužės 29 d. buvo atvykę į 
New Yorką ir dalyvavo Tautos Fondo metiniame narių 
suvažiavime. Be to, dr. B. Nemickas ir B. Bieliukas New 
Yorke turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su JAV LB krašto va
dovybe — Juozu Gaila, Algiu Gėčių. Rimu Česoniu, Auš
ra Zerr, Daiva Keziene, R. Genčium“.

žurnalistų grupė, vadovauja
ma N. Kirkliam ir T. Davies, 
paskelbė įdomų straipsnį, pa
vadintą “Svetimos akys Bri
tanijoje“ (Sund. Telegraph, 
gegužės 9 d.)

Na. dabar sakykite, koks gi čia nepaprastas ar tegul ciiu tarnautoiai. 71 fabriku Soslav^Jos

laiko 87 tarnautojus). glaustis prie Jugoslavijos, Dėt lito jo nepriima i sąjungą, laisve, gatves procesijų ir burbului sr pyškinti dažnai 
nes Rumunija priklauso kariniam Varšuvos pakto blokui, demonstracijų laisvė, teisė ( pakanka tik __ stipresnio

Nei mes žinome, kokių reikalų ar aplinkybių suvesti 
tie ponai susitiko, nei apie ką jie ten kalbėjo. ,

Kadangi didelė jų dalis yra kuris nėra visiškai nepriklausomas..
'KGB agentai, tai britų sau-
| gurnui sudaro daug rūpesčių, Šiame suvažiavime stipriausiu balsu reiškėsi trečioji

Prileiskime. tasgaties, jeigu tie ponai būtų susitikę'nes vienam šnipui gerai pri- grupė, atstovaujanti vadinamajam eurokomunizmui. Tos 
su Tibeto egziliniu Dalai Lama ar bent su Baltųjų Rūmų žiūrėti reikia 18 patyrusių giupės lyg ir vadas būtų Italijos Berlimgueris, ir jo įrodi- 
sargu ir nežinia apie ką ilgiau pasikalbėję, tai vis dar būtų ! žmonių. Tuo tarpu prie ben- liejimai suvažiavime pralenkė stiprumu ir patrauklumu ir
šiokia tokia žinia, verta spėliojimų. O dar įdomiau, jeigu 
jie susitikę būtų turėję kiek “ilgesni patylėjimą“. Tada

drojo Sov. S-gos žmonių skai- Brežnevo bei Tito kalbų svorį. Be to, jis buvęs gerai pasi-
luošęs ir gerus ryšius palaikęs su suvažiavimo dalyviais, 

mes bent žinotume, kad per tą paitylėjimo laikotarpį sieįčiaus dar reikia pridėti apie Tai grupei esą galima priskirti Italijos, Prancūzijos, Ispa- 
garbingi ponai tikrai nesusipyko ir nesuardė jų atstoj au- 1500 satelitinių diplomatų, ku- nijoa jr Britanijos komunistų partijas, nors ne visos jos tu- 

x ---- rie gali keliauti kur nori po vienodą svorį savo kraštuose — italų komunistai gali
visą kraštą. (Sovietų diplo- pagrįstai didžiuotis didėjančiu savo populiarumu krašte, 
matai be leidimo gali keliauti jr ^aj par(Xiė paskutinieji rinkimai.
tik 35 mylias nuc Londono). .

I šitos giupės partijos skelbia, kad 'joms priimtina 
Šnipų pagavimas Anglijoje .pragmatizmas, asmens ir kolektyvinė laisvės, mišri kraš- 

žymiai sunkesnis, nes sovie- į0 ekonomija ir daugpartinė sistema. Turėdamas galvoje
tai nesisamdO- svetimų tar- ^as kitas Europos partijas. Berlingueris ir eurokomunizmo "nepriklausomu“ partijų at- 
nautojų. Net šoferiai, sargai aptarimą nukalė. Jis ir saivo kalboje Berlyne pasisakė dėl ‘ 
ir durininkai yra atsiųsti iš. jo krantas turįs likti toje taiptautinėje sąjun-

jamų oiganizacijų tarpusavio santykių. 

O kas dabar? Niekis!

Vadinasi. ar neatrodo, kad mūsuose kaltais lyg ir 
perdaug “aukštosios diplomatijos“ ir pompastiško stiliaus 
net ir santykiuose paprasto tautiečio Rapolo su Nikode
mu? Juk kaip jums atrodytų net ir daug aiškesnė žinutė, 
jeigu parašytume, kad .ponas Žiogas iš virtuvės nuvyko į 
miegamąjį, ten turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su savo žmo
na Marceliuke. ir abu priėjo vieningą nuomone?..

Dėl to atleiskite, jei kartais mes ne visas mūsų orga
nizacijų atsiunčiamas žinias spausdiname.

VLIKO TARYBOS POSĖDIS

Maskvos. Ir visi jie gali būti 
gerai apmokyti šnipai.

Didelį galvosūkį sudaro va
dinamieji fabrikų inspekto
riai, kurie gaudo ne kariškas, 
o pramonės paslaptis. Kiek
viena įmonė, gavusi iš Sov. 
Sąjungos užsakymą, įsiparei
goja priimti inspektorius 
tiems darbams tikrinti. Tokie 
stambūs fabrikai, kaip Vic- 
kers (tankai ir karo laivai),

| Roję, kuri esanti geriausias laidas prieš “svetimųjų kiši- 
Į rtiąsi“. Tos šių kraštų grupės oficialiai atmeta komunistinį 
bldką, kuriam vadovauja ir kurį nori išsaugoti ar net sie
kta -d«F-lebiaū išplėsti Šov. Sąjunga.

Birželio 26 d. Kultūros papildė. Pranešimuose buvo 
Židinyje Brooklyne įvyko pasakyta, kad valdyba susi- 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- tarė su PLB pasikeisti ryši- 
nimo Komiteto Tarvbos po- ninkais. Vilkas savo ryšinin- 
sėdis. Pradėdamas posėdį, ku prie PLB paskyrė prof.
tarybos pirmininkas Anta- dr. Joną Puziną. PLB savo I Swan Hunter (laivų statyba), 
nas Skėrys (Darbo Federa- ryšininko prie Vliko dar ne-’
cijos atstovas), dalyvavęs paskyrė. Valdyba susitarė į J°hn Broivn (metalo apdirbi- 
keliuose valdybei po3ė- su ALTa palaikyti informa- mas) ir kitų sričių pramonės 
džiuose. pabrėžė, kad val-’cjnį ryšį per savo atstovus.' įmonės turi “angelus sargus“, 
dyba dirbanti sutartinai irVliko valdyba paskirs iš sa-! Britų vyriausybė, norėda- 
kad buvo svarstomi į\airūs»vo narių tanpo vieną. Alta'ma išlaikyti gerus santykius, 
svarbūs klausimai. Juozas - savo kad jie vienas kitą dažnai užmerkia akis dėl 
Audėnas painfoimai o, kad (atitinkamai informuotų apie menkesnių prasižengimų
LTlTeo'^Td am-ko8;''^"08 ir ki‘°S <”*»«» Pvz.. pagavus Vengrijos karo 
JAV amb'a^ą Ankaroje ilįve.ikI’: “i?*1!0 22 d' V’iko atUche fotogrofuojant karo 
paprai ė pelitinio azvliaus į'ast,nė.P"CT"ė va9ar^ dar' P™mones Burghfieldo įren- 
teisių. Kartu jie pasisakė. bam.’’‘udent4 Alg) Avizie. gimus, jis nebuvo pasiųstas 
kad pasiliksią ambasadoje, n| Is ’-hlcaK°’- [namo. Saugumo organams
ko] galės išvykti iš Turkijos. ' Žadeikis pateikė savo j- sunku s“Prasti-koda « veik’
Ambasadoje azvliaus teisės spūdžius iš Tautos Fondo la buvo ignoruoja™8- Spėlio- 
jiems nebuvo suteiktos. Pb nari SuVažiavimo. Juozas Jama. kad sovietai tyčia pa-

Pažemėnas ir J. Valaitis pa-'P™^ TCn«ru. karininkus 
stovvkla. Karo ligi -įol. taip ...... ________  .•_ « fotografuoti Burahfieldo

jungtis j viešas orgamzao- himcr0 jausm0... 
jas. asmens neliečiamumas,: \ ..
piliečių gyvenamųjų vietų! Ypač. jei ta fantazija daf 
neliečiamumas, susirašinėji- 'Primygtinai pavadinama 
mo privatiškumas. Visi pi- ”Tiesos žodžiu“, 
liečiai turi teisę rinkti ir bū-Į Tuo vaidu būrelis lietuvių 
ti renkamiems.“ i bolše vikų Argentinoje leido

Kuiios gi šalies komunis- la£
tai Šitaip gražiai pasisakė? ° 3

Didžiosios Britanijos? lle a atl a'osl ne uenas

Į eurokomunizmo grupę, a2-ku, netiktų Jugoslavija 
ir Rumunija, kurios remiasi vienpartinėmis sąvokomis ir 
diktatūromis. *

Sovietiniam blokui, nors jo vadai ir labai gyrė savo 
santvarkos pranašumus, suvažiavimas vis dėlto pasitaikė' 
labai negeru lafku dėl riaušįų Lenkijoje, kurios toli ir pla
čiai nuskambėjo ir akivaizdžiai parodė santvaikos nei
giamybes. Sov. Sąjungos ekonominiai sunkumai taip pat 
turėjo būti neskanūs, kai juos būtina nutylėti pagyrūniš
kose kalbose.

Beje. Rytų Vokietijos laikraščiai spausdino visas su
važiavimo dalyvių kalbas, nepraleisdama ir netrumpin
dama tų. kuriose pasisakoma kitaip, negu sovietinių vadų. 
“Pravda“ spausdino tik tas kalbų ištraukas, kuriose giria
mas sovietinis blokas.

Gal Ispanijos?“ Gal'Tsiandi'- "pažangus“ spaudinys — 
jog? .bent du bolševikiniai laik-

! rašteliai šiame kontinente ir 
Kaip žinia, neseniai Rytų visa ju eilė Lietuvoje nuo 

Berlyne susitiko 29 Europos komunistų bruzdėjimo pra
šaliu kompartijų viršūnės ,' džios ligi dabarties, 
pasaulio spaudai reklamuo-į A d , rti)o3 ide0. 
jant Brežnevo nuolaidas i • ‘.T, • '
"nepriklausomu“-partijų at- ‘ z’ I-' • i -v’v . 7 L.7 pasiskaitęs tarybinio laik-žvilgiu Tai gal čia ištrauka, * „žfniag„ suabe-joj?8 
is sios konferencijos oficia-. • ,iksl { Jabc.
lauš komunikato? )^nių nusikl’.atyti> įtsfminęs>

Oi, ne, ne, ne! Šituos kad laikraščio pavadinimas 
žmogaus laisves skambiai,— “Tiesa“, 
išskaičiuojančius žodžius ta-Į ar tikrųjų skaityto-
rė ne koki® nuo Maskvos • juj, pajutusiam melo kvapą, 
atskilėliai“, o Vilniuje • pakanka tik didelėm raidėm 

(taip, Vilniuje) stropiai be- j>pausdintos “Tieses“ anU 
sidarbuojąs “Gintaro“ lei- raštės, kad tą kvapą užmuš- 
dyklos kolektyvas viename, tu? O gal tai tik nacių ideo* 
b savo paruoštų infonnaci- jogų desperacijos išraiška, 

. ^oidinehų. Taškelių pa^jy nepasitikima savo 
vietoje, žmoma yra z^ziai c^aea‘do^ itai if
Lietuvos konstitucija“. Ne norinia tai užmaskuoti pri-

"Tarybų Lietuvos“, o tie-1 mvgrtjnu „Tiesos“ žodžio 
siog “Lietuvos“, nes knygelė kišimu? 
parašyta angliškai ir skirta; TT_ ’ ........
skaitytojams, kuriems ge.| L ztat yra baisiai baisiai
riau nepriminti Lietuvos *ad.musV Sl)audo,s
"tarybiškumo“. (Yra išėju- Klubas Chicagoje, susitel-
si ir lietuviška tos knygelės, 'įlta ka]p svk
versfja, bet jos neteko ma-’n.a™? bojsevikų įtakos fe- 
tvti, todėl aukščiau duota demaskavimu!, ne
citata versta iš angliškojo tik Lietuvių Bendniomenes 
tej<sto) , leidžiamuose vadovėliuos^

, , .n?af?me« neJeJkia tų, kartais ir pranciškonų 
dairytis i jokius Marokais ir d -e tariamai

.....................r.___  _______ 1?er1,"!^.r’.!cad kančių prosovietinių, kola-
Šnipinėjimas šiandien yralk^ didžiai ir atvirai komu- boraciniu tendencijų atiden-

Pagaliau primena, kad tie tai nekreipiama dėmesio.
fabrikų inspektoriai, šoferiai . -./L nistai vertina žmogaus lais- . ... . ,virtęs beveik leistinu įpročiu, . . . 'TV. . gimui. savo savaitiniam sky

ir net reiškiamas pas.piktini- k -o jk nui "Naujienose“ pasmuko
mas, jei per daug įžūlias sve- ne kun kita. o komunistinio
timas akis pabandoma papra- Jaikraštpalaikio “Tiesos žo-syti užsimerkti. . 1^, ‘̂ '-dą!

, , 9 prancūzu kompartij’a dar Tad Vilniuje šiandien tu-
Prie to, ką čia rašo E. Lie- dėkojo Brežnevui už “so- 1 ime “Tiesą“, o Chicagoje 

tuvis“, galima pridėti, kad cializmo išgelbėjimą“, už — "Tiesos žodį“. Skirtumas 
tų santykiai buvo pasidarę tis Maskvoje negali rizikuoti didesnės ir geresnės sovieti-/')Tnpęrialistinio sąmokslo tas, kad Vilniuje tik tokią 
įtartinai glaudūs, tad gal rei- su užsieniečiais lankytis res- nių šnipų akys stebi JAV- sutrid’kinimą“ Čekoslova- ’tiesą“ tegalima skelbti, kai

bėse. kijoje. 1 (Nukelta į 3 puslapį)

ir sargai, besilankydami lais
vai kartu su darbinikais ba
ruose ir futbolo lenktynėse,

?aip pasakojo savo įspūdžius iš fotografuoti Burghfieldo pa- atlieka ir gana žymią ideolo-
»■ Vilka, ir Ralfa, ^ezužė, 20-23 dienomis Ko-,status- kuriM nuotraukos, d.-j.i~
■ i Vilka. Balta.. lumbijos universitete jvyku-,^“ » sovietinių satelitų,)

Valdybos vicepirmininkas sios mokslininkų konferen- seni* yra Maskvoje. Mat, pa- Neatsižvelgiant t Helsinkio
Jurgis Valaitis painformavo cijos. Konferencija buvo 
apie paskutinių dviejų mė- pasaulinio masto ir nagrinė- 
nesių valdybos veiklą. Sek- jo Pabaltijo valstybių ir

skutiniuoju metu vengrų-bri- susitarimus, sovietinis pilie-

retorius Bronius Bieliukas jį tautų problemas sovietinėje kėjo įtrinti truputį druskos... toranuose, tuo tarpu šičia į

t
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Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvot!

Patys apie savo valgyklas

Ne kas kitas, bet Vilniuje 
leidžiama "Tiesa“ gegužės 
7 d. rašo:

Kamerinis tarptautinėje 

šventėje

Lietuvos kamerinis orkes
tras liepos 2-4 dienomis da- 

’’Vidaus reikalų ministe- lyvavo tarptautiniame muzi- 
rijos duomenimis, Panevė- kos ir dailės festivalyje Ech- 
žio 8-sios valgyklos darbuo- ternacho mieste, Luxembur- 
tojai šių metų sausio 26 d. ge. Vilniaus filharmonijos 
nė pusės obuolių neįdėjo į kameriniam orkestrui vado- 
kompotą, nors, suprantama, vauja Saulius Sondeckis, 
ėmė pinigus kaip už gerą.
Kiaulienos vynlotiniui čia1 Kartu su orkestru daly va 
trūko trečdalio mėsos, dvie- vo smuikininkas R. Katilius 
jų trečdalių svogūnų, o kiau- įr filharmonijos direktorius 
šinių — tai vietoj 9 g rasta kompozitorius Rimvydas Zi- 
vos 0.5 g. Atsitiktinumas?

V-S1OS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

DALYVIAI Iš ARTI
I BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS

Kai daugelis tautinių šo- gramą Vasario šešiolikto- 
kių grupių įsisteigė penkias- sios minėjimuose Bostone;j 
dešimtaisiais ir šešiasdeėim- 1939 m. (paskutiniais mūsų: 
taisiais metais, kai tik kelios laimės metais tėvynėje!) i 
grupės - sambūriai - ansamb- jis šoko pasaulinėj parodoj! 
iai pernai ir šįmet minėjo New Yorke; nuo 1942 m. j 

savo sidabrines sukaktis, dalyvauja liaudies meno į 
Bostono Lietuvių Tautinių festivaliuose Bostone, Phila-; 
Šokių Sambūris (toliau va- delphijoje. Clevelande. Wa-| 
dinsime tik Sambūriu, arba shingtone ir kitur: Bostono! 
Bostono Sambūriu) šįmet meno festivaliuose dalvvau- 
užbaigs savo gyvavimo 39- ja kiekvienais metais; daž- 
sius įmetus.! Teisingai IV nai atlieka programas uni- 
Tautinių šokių šventės leidi- versitetuose; 1962 m. Bosto- 
nyje pastebėta, kad tai yra no Operoje, Fausto operos 
pats seniausias dar tebegy- spektakliuose, atliko karei- 
vuojąs tautinių šokių viene-lvių i>‘ studentų vaidmenis:

£ . ■
r.

J V V '
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r *
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Toks buvo Bostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūris prieš 39 metus, t. y. 

1937 m. (viduryje sėdi jo vedėja Ona Ivaškienė). Koks jis yra dabar, skaity

tojai matė jo dviejų grupių nuotraukose š. m. Keleivio nr. 21 ir nr. 23. Be tų 

dviejų grupių, sambūris dar turi ir trečiąją — vaikų grupę.

Tarkim. Bet tą dieną tikrin
tos ir kitos Panevėžio val
gyklos — 10-joje. 12-joje, 
18-tojoje skirtumas tik toks, 
kad kitur, pavyzdžiui, trūko 
ne šviežių, o džiovintų o- _

DARBO STOVYKLOS 

LATVIJOJE

Jau buvo rašyta, kad Pary
buolių, vyšnių ar razinų, žiū- žiuJe išeįnąs 5USU ^alba laik- 
rint, ką ivirė, 29-tojoje vai- raštis Russkaja Mysl pa
gynoje keptos kiaulienos skelbė dvylikos Latvijoje e- 
patiekalui vėlgi trūko treč- sančių darbo stovyklų sąrašą, 
dalio mėsos, beveik pusės Žemiau pateikiamas tų sto- 
agurkų, užtat užpilo, to tai vykių sąrašas ir kai kurių 
vietoj 15 g. buvo net 52 g. viršininkų pavardės.
Grietinė praskiesta.

LAURENCE HARVE Y — LIETUVIS? i Joniškietis filmų aktorius 
mirė vėžio liga 1973 m. lap- 

Mūsų spaudoje dažnai pa- buvo Joniškis. Svarbiausioje kričio 25 d. Londone. Jo pe-
Bostone gimusi. Lietuvoje j tėse Chicagoje. Papildyda-j sirodo straipsnių, kuriuose gatvėje buvo mūriniai ir me- lenai iš krematorijaus per-
užau-gusi ir išsimokslinusi. įima minėtame leidiny skelb-'bandoma įrodyti kai kurių diniai namai. Darže mes žais- kelti į Šv. Povilo bažnyčią,

pasižymėjusių žmonių lietu- davome futbolą ir aišku ei- Covent Garden, kur yra lat
višką kilmę. Bene daugiausia davome į sinagogą. Joniškis dojami pasižymėję aktoriai,
tokiu būdu rašoma apie pa- buvo daugiausia žydiškas. Į
šaulyje žinomus menininkus,: , »
poetus ir aktorius. Tarp ju. buvo

tas.

Bostono Sambūrį įsteigė

Ameriką 1928 metais vėl su
grįžusi Ona Ivaškienė.

nuo 1948 m. ne kartą pasi-, 
rodė televizijoje. Dalyvavo i 
ir visose keturiose T. š. šven- !

tas žinias. O. Ivaškienė pa
teikia tik 1975 m. Sambūrio 
dalyvavimų kalendorių.

Šiuo metu Sambūry tvar
kytis jai talkina Lina Šim-, Dvylika mėnesių — tryli

J. R.

kute ir Marytė Bizinkaus- ka pasirodymu. Jokių atos-į . .. . . . 1 • Ji- ‘ išstumta iš Lietuvos
kaitė. Administratoriai-Ri. tora’ Kas mrnm ta/isb,a,ncpaskutinioje vietoje mint- wialinSmikaitė. Administratoriai—Ri-|togų! Kas mėnuo tai įsipa 
mas Veitas ir Ged. Ivaška. 5 veigo ji mas, o rugsėjyje da-.
Akordeonistas —Aleksand- lyvauta du kartu. Nenorėda-P11^ a tonus 
ras Ivaška. Tiek "valdžios“, mas konkuruoti su V-sios T.

š. '-Ventės leidiniu, kurio pa-

mas ir prieš
ekono-

q minemis, socialinėmis ir po-3 metus miręs _ r
Laurence lltinemis sąlygomis. Mano 

tėvas išvyko į Pietų Afriką’ 
5 metais anksčiau už mus

Vienas iš įdomiausių ginčų Larry buvo vos vienerių me- 
tėvas apleido Lietu

1 .Jelgava — stipraus režimo 
Visose penkiese Panevė- stovykla.^ Geležies apdirbamo

j J V-ją Tautinių šokių šventę
J visi nevažiuos, tie, kurie 

lino. rasta arba mažiau įdė- 2 Valmicra — sustiprintas* penkerių ir arčiau penkerių,
tų, arba praskiestų pagt in-režim‘as Medžio apdirbįmo liks namie. Nebent j žiūrovų . . .............................

darb-,; suolus su tėveliais kai kurie nyti, kad per paskutiniuo-'lietuviu ir įrodinėjo savo lie-

darbai. Viršininkas 
miesto valgyklų, kurias tik- šers.
žio darbininkų ir vienoje

Harvey.

— Gel- Dar kartą grįžtant prie!ce narvey issisgyre, is kuu 
skaičių, tai iki IV T. š. šven-įlietuviškos kilmės _ žmonių, 
tės per Sambūrį buvo perėję nes Ps ne Gk gimė ir augo 
apie 600 dalyvių. Reikia ma-į Lietuvoje, bet pats save laikė

dinių patiekalo komponen
tų, ir dar už pačius patieka-. 1 patektų, šventėje dalyvaus i sius ketverius metus bus vėl.tuviškumą s
Ius kai kurios kasininkės ė-'3 Daugpilis — stiprus rėži- ”tik“ 27 mergaitės ir 25 vy-; netoli šimto prisidėję, nes! Be to, jis f i 
mė brangiau, nei dera“. mas. Metalo ir elektros dar- inkai, jaunių ir vyresnių^!) juk kas ketveri metai

Kas drįs sakyti, kad tokie ,bai . . . .«"»*» ***«•
dalykai dedasi tik Panevė- 4 Mintauja —• sustiprintas paverskime bent dalį sta-
žio valgyklose? .režimas. Avalynės gaminimo tistikos gyvais žmonėmis ir j Prieš mane keliolikos t. š,

‘darbai. Viršininkas — Ava- perbėkime per dviejų Sam-!grupių anketos. J 19 klausi-

tai
nauja universitetų karta ir 
dažniausiai nauji šokėjai.

mūsų

savo draugams 
finansiškai rėmęs 

politines institucijas

I
LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Žinoma, iš tokių "santau- naišvili.

Mazaj“ ™ »***•“
resnis aprėdas, baldas, auto-'vc stiprus režimas. Medžio Verutė Bizinkauskaitė,«nors daugelis klausimų iš

Vakaruose.
Įrodymams, kad taip buvo, 

G. Procuta naudoja savo bro
lio girdėtus pasakojimus, pa

, būrio grupių sąrašus. Štai; mų kviekvienos giupės va-' mestą laikraščio iškarpą ir

mobilrukas... Ką darysi.kai 
už algą tegali tik prasimai
tinti...

apdirbimas.

davė - vadovas kiekvienas kažkokio autoriaus knygą, 
savo stiliumi atsakinėja, kurią jis "cituoja iš atmin

ties“. Knygoje esą buvę para-

PARALELES

MieheHe Errati, Aleksand-į esmės ir panašūs ypač kur!iy,a; ntekuomet i^lė-
6 Ryga, Ilgeciema — papras- ras Ival-ika, Danutė Ivaškai- liečia statistiką. Man į akis; i 
tas režimas. tė. Vytautas Jurgėla, Regi- krinta ponios

• . .. ; na Kulbytė. Tadas Kulbis,; perdėm lakoniški ir perdėm
SAlf^tfva_V1fS1" Ramunė Kleinaitė, Richar-'optimistiški atsakymai. Grū

das Mileikis, Danielius Mi-’pės sėkmės r nesėkmės? At- 
ieikis, Kri<ina Mitkutė, Įsakymas: "Nesėkmių netu- 
Gailė Rastonytė, Lisa rime“. Ar 'šokėjų nuotaikos 
Skabeikaitė, Edvardas Ska-jgeros ir kodėl šventėje da-

ninkas A. Antanovs. Tai sto
vykla, kuri rodoma per anglų 
ir prancūzų televiziją. 

l8 Ryga, — griežtas režimas

įan i a s,. suprastjt kodėl būti lietu 
vas ienesjvju Laurence Harvey buvo 

taip svarbu, ypač kad jis vi
suomet galėjo būti kuo kitu“.

Pasirodo, kad lygiai tokiu 
pat būdu, kaip G. Procuta, 
nori padaryti pasižymėjusį(Atkelta iš 2-tro pusi.)

tuo tarnu Chieaanie džinu 'Drabužiu gamykla. Viršinin- be'kis Tomas Štuopąs Po-; lyyauja? Atsakymas: ”Nuo-|aktori ,ietuviu jo biografi; 
tuo tarpu Chicagoje dztau-,^ _ R-yl]as štuop.s. Danute Vas-.taikos geros“. Kitos apieĮjos a^oriaj> Mįami Bkitos
giasi laisve 
džiai...

♦

kitokie žo- kas Kuzmins.

12. Pitalova — drenažo prie
monių gamykla.

9 Daugpilis — sustiprintas 
režimas. Stalių darbai.

PS: Aukščiau paminėtos Liepoja — sustiprintas 
propagandinės knygutės !režirnas
Lietuvoje negalima gauti,;
lygiai, kaip ir sunku kur'11 Cėsis — jaunuolių kolo- 
nors rasti Sov. Sąjungos — (nija. 
ar "Tarybų Lietuvos“ — 
konstitucijos tekstą. Mat, 
ten skelbiamos "teisės ir
laisvės“ skiriamos daugiau1 Be šitų stovyklų, centrinia- 
tik užsienio propagandos me Rygos kalėjime (Mazaja 
eksportui. O "Gintaro“ lei- Matisa gatvė) yra pereinamo- 
dykla, anot neseniai ištrūku- ji stovykla, kurioje visada 
sio ir "Drauge“ rašiusio esama apie 5.000 kalinių, 
dail. VI. Žiliaus, yra tiesio- _ 
ginė KGB institucija.

Kitą savaitę: Šis tas iš a- 
merikiečių bolševikų spau
dos.

i

IMKITE
IR

SKAITYKITE
MES VALDYSIM PA* 

, ŠAULĮ, parašė L. Dovydė*

kelytė ir Paulius Vaškelis, grupę veiklos žinios? Atsa 

Ir štai vyresnieji:
Rymas: “Nieko naujo“. patriotaį nori ‘rodf ’’
pės vadovės pageidavimai? j^d Lauren« Ha™y

lietuviu nebuvo. O jo brolis, 
gyvenąs Amerikoje, 

tapęs didžiosios valstybės pa-

ta a ai * Atsakymas: "Neturi“ ( o , ,
Danute Austraite. Algis į kaj kurjų grupių vadovai pa- tlabar 

Baltūsis, Andrius Balta. Ma-^ gejdavjmų nemažai pareiš- 
31?. 1Vlzl".fua2ait.e’ kė). Net ir į klausimą, kas triotu ir pakeitęs savo pavar-
Baciulis, Nida Beržinskaitė,.s^ntbūrį globoja, remia ir'd? ! Robert Sinai, stebisi, ko- 
Vida Čepkauskaitė, Vytau-Įkokju būdu, atsakymas nu- dėl Larry norėjo tapti lietu- 

skamba kietas, be ašarų Jviu. Jis klausia: "Ar galima 
"Niekas neremia — išsilai-į didžiuotis esant lietuviu?“ — 
kome patys — pats Sambū- Keturioliktame šimtmetyje 
ris“. (Lietuva buvusi mažytė kara-

. i lystė. Lietuviai esą niekas. 
Malonu tokią anketą į i»*q Larry bandė vaidinti lie- 

rankas paimti. Pajunti ko-!tuvį Tas rodo jo išsilavinimą
kiose silpnose rankose Bos. supratimą“,
tono Lietuvių Tautinių So-i
kių Sambūris tarpsta! Bus. Taip yra pasakyta Lauren- 
didelis džiaugsmas šį Sam-‘ce Harvey biografijoje "The 
būrį rugsėjo 5 d. Chicagos Prince. The Public and Priv- 
Tarptautiniame Amfiteatre:ate Life of Laurence Har- 
ręgėti.

Alfonsas Nakas

tas Čepkauskas, Rita Čereš
kaitė, Juozas Dapėys. Jūratė 
Dambrauskaitė. Audrė Eiki
naitė. Edmundas Gavelis, 
Nijolė Ivaškaitė, Darius I- 
vaška, Vytautas Ivanauskas, 
Nijolė Ivanauskaitė, Rasa 
Jauniškytė, Ramunė Jauniš
kytė, Antanas Kulbis. Ed
mundas Leveokis, Tomas’ 
Leveckis. Liucija Mickūnai- 
tė, Rimas Nenortas. Audro
nė Rastonytė, Danguolė 
čpakevičiūtė, Lina Šimkutė, 
Arūnas Šimkus, Aida Šuky
tė, Daiva Veitaitė, Rimas 
Veitas, Raimundas Bačiulis 
ir Brigita špakevičiūtė.GERA DOVANA , nas, I tomas 268 psU n to* 

i mas 248 psl. Kiekvieno tome 
The Lithuanians in Ame- kaina $4.00.

rica 1651-1975, kurią paruo- STEPONO KAIRIO ATSI* 
šė Algirdas M. Budreckis. Ji MINIMŲ PIRMASIS TO. 
labai tinkama dovanoti ne- MAS "LIETUVA BUDO“ 
lietuviams. Joje yra labai JAU IŠPARDUOTAS, BET'jaučio odos. IV t. s. šventes5 iliustruotas dailininko Vik- 
daug žinių apie šio kramto ANTROJO TOMO—"TAU, leidinyje paminėtos stamb- toro Vizgirdos* Didelio for- 
lietuvius. Ir kiekvienas lie LIETUVA“ DAR YRA NE- menos. Jas dar persijojęs, mato, drobiniai viršeliai, la. 
tuvis ras joje daug įdomiu.- DIDELIS KIEKIS. čia tik keliaa kaiiosiu. Nuo bai tinka Kalėdų davanorns.
medžiagos. Kaina $7.00 j Kaina $2 00, _____1938 m kasmet atlieka pro* Kaina $7.00. _________

"SAULES ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistasKiek kartų Bostono Sam

būris yra šokęs saviems ir i Antano Gustaičio satyrinės 
svetimtaučiams — tur būt. Į ir humoristinės poezijos rin- 
nesurašytume nė ant didelėst kinys, įdomiai ir gausiai
• J » ____ . - _' m.--  vril.

tvey", kurią parašė Dės Hic- 
key ir Gus Smith. (Išleista 
Leslie Frevin Publishers 
iLtd., London, 1975.) Knygoje 
yra surašyti atsiminimai, ku
riuos papasakojo mirusio ak
toriaus tėvai, broliai, giminės 
ir bendradarbiai.

Apie Laurence Harvey kil
mę pasakojo jo brolis:

Aš prisimenu miebtelį, 
kur Larij, ab ii mano vyreb

Vienas mažas gyvenimas, 
Henrikas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

Lietuvos keliu, inž. Petras 
Lelis, 264 psl., kaina $6.00.

Gyvendamas Joniškyje,
Vilniaus g. 14, Larrio tėvąs 
Ber Skiknė vertėsi statybos 
darbais: taisydavo skardinius 
stogus, dažydavo namus. Jis 
nemokėjo jokio amato ir ban
dė visokius darbus. Kąi pri- Žvilgsnis atgal, Bronius 
truko darbo, pradėjo supte-Milašius,’171 psl., kaina $2X)0 
kinėti kiaušinius eksportui Atsiminimai apie Juoz^ 
į Angliją. (Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė,

t- v - • t> n t i. ei, i. 38 psl., kaina $1.00.Išvykusį į P. Afriką, Skik-
nės šeima apsigyveno Cape- prįsiminimq fragmentas, 
town mieste, žydų kvartale, Kazys Musteįkis, 126 psl., 
kur dauguma kaimynų buvo’kaina $2.50.
iš Lietuvos. Tai buvo 1934 
metai. Larry pradėjo lankyti 
mokyklą. Turėdamas 13 me
tų, jis įstojo į zionistų jauni
mo organizaciją, nors niekad 
tuo sąjūdžiu nebuvo susido
mėjęs.

Larrio tikras vardas buvo 
Hiršas, kuris Afrikoje pavir
to į Harry, o vėliau į Larry 
Skikne. "Vėliau jis bandė nu
slėpti savo žydiškumą, ir no
rėjo sudaryti įspūdį, kad jis 
yra lietuvis“. — pasakojo jo 
brolis.

Būdamas 4 metų, Hiršas 
Joniškyje lankė žydų vaikų 
darželį, kur kartą vaidino 
"Batuotą katiną“. Atitarna
vęs kariuomenėje ir pradėjęs 
filmų aktoriaus karjerą, Lar
ry Skikne turėjo pakeisti sa
vo pavardę. Filmų bendrovės 
savininkas nutarė, kad jo ti
kroji pavardė netinka filmui. 
Jam parinko Laurence Har
vey vardą, su kuriuo Larry 
Skikne turėjo nenoromis su
tikti. Apie tai jis rašė savo 
broliui Nahumui, tuo laiku 
gyvenančiam Izraelyje.

L. Harvey buvo vedęs tris 
kartus. Jo motina buvo labai 
nepatenkinta, kai jis vedė 
Margaret Leighton, krikščio
nę. Nusivylė ji sužinojusi, 
kad jo antroji žmona Joan 
Cohn turėjo žydišką pavardę

nte brolis Nahum gimė TaiILorence Harvey.

Mykolo
mai:

Vaitktus atsimini-

Su Minija į Baltiją, 210 psl. 
psl., kaina minkšt. virš. $1.50, 
kietais — $2.00.

Baltijos gražuolė, (Liepo
ja), 332 psl., kaina minkšt. 
virš. $3.00.

Per giedrą ir audrą, 272 
psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

Nepriklausomybės saulėje
(1918-1940) I dalis, 296 psl., 
kaina minkšt. virš. $2.50, II 
dalis — 278 psl., kaina mink
štais virš. $2.50, III dalis — 
264 psl., kaina minkšt. virš. 
$2.50, kiet. — $3.25.

Šiaurės žvaigždė, 297 psl., 
kaina minkšt. virš. $3.00, 
kietais — $4.00.

Milžinų rungtynės, Myko
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $8.00, 
kietais $3.50.

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės atsiminimai apis 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Balį Sruogą, Jurgi 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio ui» 
rašei, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127tik pagal pirmąjį vyrą. Jo 

trečioji žmom - Paulene!^
Stone paraše kitą biografinę; r 
knygą: "One tear is enough’, dalllų Juozo Kapa.
išleista Michael Joseph Ltd, čjnsko 1950-1973 m. atsimi- 
London, 1975, kur ji pasato - nimai, 295 psl., gausiai 
ja apie o«vu gyvenimą su iliustruotu, kieti viršeliai, 

kaina $7 00,
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Klubo gegužinė

lietuvių klubas birželio

PASITARIMAI SU 
UKRAINIEČIAIS

MASKVOS PLANAS 
JUGOSLAVIJAI UŽIMT Poezijos knygos

Ukrainiečių informacijos Kol Jugoslaviją valdo Tito, 
n^rOpesU^Tsutvi-kyta“ ^ntro direktorius dr. A. W. Maskva nebeturi vilties jč- 
me Lietuvių parke suruošė, 5ed"-1’ .a*įk.ndęs 18 ,N.ew ga ji nuversti ir Jugoslaviją 
šios vasaros pirmąją gegu-i Yo‘k? ! a*!lca«4’ 8U dvl«n paversti jai paklusnia vals- 
žinę. Svečiams regėjai pri-'Y1?“ “kraimecių veįke- j, jau turi
gamino visokių gaižių iai- £» * L —------- -------------—šusi planą, kaip savo tikslą

| Massachusetts 
_ ! tieji prie knygų kaino* pri-

deda 5% valstijos mokesčio. • Julįu* Janonis, poetas ir
i revoliucionierius, parašė —-

Baltas mėnulio 'miestas,!Jurgis Jašinskas. 265 psi.,
gių. buvo gera muzika, ■“'-'J^’^Amerikos^ietuviu'Ta* ivykdyt’ ■” Ti,° mirties- Ir 
mėjimų traukimą, I <?a!

Parkas vra nrie Connecti- aktualiais laisvinimo trukus’ nes Tlto jau pri^s ke- 
cut upės, todėTkas norėjo, negalais. Iš lietuvių pasės tus metus peržengė 80 me- 
galėjo labai maloniai pra- 8U >is kalbėjosi Altos piiro. tų slenksti ir, aišku, su sauk 
leisti laika ir paupiu pasi.-^. K. Bobelis, sekretorius negyvens. Koks tas Maskvos 

I kun. A. Stašys ir mform. di-
I rektorius kun. dr. J. Pruns-

laiką ir paupiu 
vaikščiodamas.

Lauksime kitos panč ios 
progos pasižmonėti.

Pagerbė tėvus

Birželio 20 d. Šv. Trejy
bės vyrų klubas, kuriam pir
mininkauja Grigas, suruošė 
savo nariams pagerbimą. 
Jam vadovavo teisėjas Pra
nas Mončiūnas (Monchun).

Jonas Bernotas

Aleksandro Radžiaus eilės, 
72 psl., kaina $3.00.

Plauk, mano laiveli, Petro 
šagato eilės, 111 psl., kaina 
52.00.

— Tegul bus pagarbintas, slaptai, kaip ir kiti tokie pat
Maiki! • čionykščiai tėvynainiai ir

— Laba diena, tėve! Ką musų vaigonizacijų virši-
frern nasakvsi? ninkai. As norėčiau, kad irgei 0 Pasaky§1; »toliau būtų taip, kaip saky-

— Aš, Maiki. visą naktį davo p er pamokslą, amži-
mislinau, mislinau ir dabar ną atsilsį. Plungės prabaštė- 
atėjau su tavim pasiroda- lis, irgi mėgdavęs išmesti 
voti. i gyvatinės burnelę: Klausyk,

NEW BRITAIN, CONN.

Paminėjo 1941 m. birželio 

trėmimus

New Rritaino lietuviai 
prieš 35 metus vykusį trė
mimą į Sibirą paminėjo bir
želio 20 d. Po pamaldų lie
tuvių parapijos bažnyčioje

kis.

Susitarta pavergtųjų tau
tų vardu išsiuntinėti pareiš
kimą artėjančiuose rinki
muose kandidatuojantiems 
į aukštus JAV valdžios pos
tus ir į kongresą. Prie šio 
plano vykdymo jungiasi 
JAV gyveną ukrainiečiai, 
vokiečiai, baltgudžiai, ru
munai, kubiečiai, bulgarai, 
kroatai, numatoma taip pat 
Įsijungimas vengrų, čekų, 
slovakų, armėnų ir kitų.

Ateityje planuojama šias
grupes apjungti, kad rinki
mų metu ir kitais atvejais
turėtų didesnį svorį, siekiant
Washing’tone paramos pa-» . • «• •• «•••*

planas?
Jugoslavija 1918 m. buvo 

sulipdyta iš buvusių nepri 
klausomų valstybių — (Ser
bijos ir Juodkalnijos) ir Kro
atijos, Slovėnijos, Bosnijos ii 
Hercegovinos, priklausiusių 
Austro-Vengrijai. Gyvento
jai labai skirtingi tautybe, 
tikėjimu, papročiais. Dau 
giausia yra serbų, bet ir jie 
tesudaro 42',. Kitos tautos, 
ypač kroatai, jaučiasi skriau
džiamos, ir mielai norėtų nu
sikratyti Belgrado jungo.

Tito kieta ranka sugeba pa
laikyti ”vienybę“. Jam mi
rus, numatyta kolektyvinė i1X11110 .VCi“” C1 
vadovybe. Maskva yra tikra, ka*na $4.00.
kad ta vadovybė nepajėgs iš-1 „ ... t>ii*. - Z- oui ! Burgohkos-georgikes, Pulaikyti vienybes. Serbai, kro-

— Na, visą naktį galvo- k^ šneku, bet nežiūrėk, ką; 
j----- ii.±----- darau!

Alijošiaus lapai, dr. S. 
kliūno humoristiniai eilėraš
čiai, 87 psl., kaina $2.25.

Lietuva, graži tėvynė, Ba- 
.ės Vaivorytės eilės, 42 psl., 
kaina $4.00.

Iš dūminės lūšnelės, K. B. 
Kraučiūno eilės, 124 psl., kai
na $1.00.

Toli nuo tėvynės, Petro j kaina $3.00 
Babicko eilėraščiai, 102 psl., 
kaina $3.00.

kaina $8.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta, kaina $15.00.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tos knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

j Romas Kalanta, paraše
j Vytautas Alantas, 116 pst, 
t b-otno <fci ftft

Raidės laiko griaučiuose, 
Rimo Vėžio eilėraščiai, 93

blijaus Vergilijaus, vertė dr.
vergtųjų laisvinimo akcijai. |atai’ slovėnai temps į sa™ Antanas Ruk^? 437 ^į., kai-

•pusę, ...valstybė pradės irti. na minkšt. virš. $6.50, kietais

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Mergaitė iš geto, romana?, 
parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, para-ė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.Pasitarimai tarp vadovau-j Tam momentui Maskva 

jančių ukrainiečių bei lietu-. jau turi išauginusi sąjūdį, 
kun. Edvardas Gradeckasj vių veikėjų jvyko ir New kuriam vadovauja buvęs „.-„.ii. t n„,-.
pasakė tai progai gerai pri-, Yorke. Numatoma plėsti šj pulk MiIeta Pirovič. jis jau ,'”aru'
taikytą pomokslą, visi nu. i bendradarbiavimą įvairiose turi 3 ar 4 tūkstančius akty- "«s8lleres<:ial' 24 P8*'' kama
vyko prie paminklo žuvu- srityse. Ivių narių užsienv ir ncžinia slau-
kos'la^t Ciak°lėbr kunT' Alt°* ‘Wek paŽi°j JuS°slavij°je- Tas Birutės rytas, J. Narūnės™kla n“°.191.71™^
GradedS sukalbėjo malda'i sąjūdis po Tito mirties kolek- eilėraščiai, 16 psl., kaina $1.00 slų dle™' Kalna $1- Jl

- Aš matau, kad tu, tėve. paXy^;h“sSfo'GoWlP<rierfs pataria ‘y™* vadovybei šlubuo-
”Apsaugdk, 'Atokščiausias“.jant’ P38*83“8 83 išganinga Su daina, dainų rinkinys,

' remti Fordu mintimi sudaryti, jam vado- surinko Gražina Šimukonie-
Iš ten klebonas pakvietė « vaujant, "Socialistinės vieny- nė, 351 psl., kaina $2.00.

.irisus į parapijos salę. kur’ Įtakingas respublikonų bės“ valdžią, į ją Įtraukiant
o-ovoi novme.nn .partijos dešiniųjų tarpe šen. ne tik komunistus, bet ir ki-

j Goklwateris, kuris iki šiol tas "demokratines ir patrio- 
i rėmė Reagano kandidatūrą tinęs jėgas“.
į JAV prezidentus, dabar Jei Maskvai nepavyktų 
pakeitė savo nuomonę ir ra- Jugoslavijos paversti visišku

jai, o iš ryto dar reikia pata
rimo! Koks gi tave rūpestis
dabar spaudžia? ! . . .. m .x . . jau nori veidmainiauti? Tai

— Juk tu žinai, kad vi- tikrai nepadoru, o dar šito- 
siems ateina vikeišeno lai- kio gilaus amžiaus sulau- 
kas, tai ir aš apie tai įpradė- kus!
jau rimtai mislyti. • „ - j _*• gerai pavaisino— Blet as noriu daryti tik 6 r

— Tai naujiena! Juk tau, tarp, kaip ir kiti daro. Kaip, Jonas Bernotą*
tėive. ir visiems tokiems kaip buvę sūdžios, apicieriai. pel-
tu pensininkas ištisus metus ceriai, muzikontai ir net tie i DIDŽIAUSIA ŠEIMA 
yra atostogos. Net amžinos patys, kurie paskui kitus to-s. „ f .1-~ > i •> • • a

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petrai Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos sksu-

gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

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

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, į

tai pasaulinės poezijos posmuok^ ^do^Lie^EncikS 
yra palikti lyg neutralia, bet se, sudarė Alfonsas TiniOuS. j

i tais, 238 pis., kaina —$6.00.
Spinduliai ir Šešėliai, —

* Arėjo Vitkausko eilėraščiai,

atostogos, tai ko tau dar rū-’kius pat (prakeikia gazieto-,Siuo metu didžiausią šeimą gina respublikonus remti savo satelitu, tai ji stengtųsi Nemarioji žemė, Lietuva
pintis? į se. (pasaulyje turi 58 metų brazi-. Kordą

— Bet aš, Maiki. dar prieš! —Nežiūrėk, tėve, į tokius Jį®?8 ^arnauba» ®rv®nan^ Mat, esą. tarptautinė pa- . iv* ecnn
smertį norėčiau nepaprasto j blogus (pavyzdžius. Turėk';Beemo mieste, y išguri 38 esany įtempta, prezi- visuomet palankią Maskvos 176 psl., kaina $5.00.

ją bent "findlandizuoti*

vikeišeno. i savo šviesią nuomonę ir gry- į vaikus. Jis vedė 15 metų ūento pakeitimas tokiu me-norams*
J y* a CO-*71T^O Cll 11 a— 1_ 1--- —------------ 12^.----I

- O kokių nepaprastų
atostogų tu norėtum?

Aš norėčiau... Aš, Mai 
ki. norėčiau...

— Ko gi dairaisi? Ar ko 
nors bijai? Sakyk!

— Ar čia, Maiki, mūsų 
niekas negirdi?

— Nagi, sakyk, tegu gir
di ! Kokia tu čia turi paslap
tį?

— Aš, Maiki. norėčiau...
— Na?
— Aš norėčiau slaptai 

nuvažiuoti Į krajų... J Lietu
vą...

— Kodėl tu norėtum nu
važiuoti slaptai, kai visi kiti 
važiuoja viešai?

— Ne. Maiki, tokiem pat
riotam kaip aš viėšai va
žiuoti netinka. Paskui dar ir 
gazietos parašys: žiūrėkite, 
net Maikio tėvas į Lietuvą 
išvažiavo! Kelerius metus

kurios balso ir,mergaitę, kuri su vienerių būtų kraštui nenaudingas.1
(metų protarpiu pagimdė 14 nes priešai pasinaudotų per-! ZūpūrackttS judina 

j — Kad, Malki, aplink muši “"M 24 einamuoju momentu.
'Į triukšmas toks didelis, o tąsi __muitu reikalą

‘ sąžinės balsas tolks tylus, ’ “ ”

stenkis klausyti. 164 psl., kaina $1.00.
Hiotory of Lithuania, by

dr. Joseph B. Končius, 142 
psl., kaina $3.00.

kad kartais visai negali jo 
išgirst. O, be to, aš dar ir ge
rokai prikurtęs... Tai geriau 
tu, Mai'ki. iman pasakyk aiš
kiai ir garsiai.

— Ką tau pasakyti?

— Nugi, ar man važiuoti 
Į krajų, ar ne? Aš labai no
rėčiau dar kartą pamatyti 
Plungę, gal rasčiau dar ir tą 
gaspadoriaus stdbą, kur pir 
mą sykį gyvenime pabučia- 
vau piemenę Mariutę, gal 
dar ir kamaroje ir mano ke 
purė kabo ant to paties cve- 
ko, kurią palikau gaspado
riaus ir jo šunų vedamas ligi 
pat rubežiaus... Aš dar labai 
norėčiau sugrįžti į tą gražią 
senovę, kurios tu, šiame 
kraite kripėm ir popkor- 
nais užaugės, niekad neturė
jai ir neturėsi.

CHICAGOJE "KELEIVJ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 60th St)

t

ant komunistų galvų vertė . . .
smalos viedrus. siuntė visą i ~ Jeigu taip nori ir dar 
jų bunčių į 'peklos dugną,»-un P,nl£iL tai važiuok.

— Bet kad aš labai bijau, 
Maiki...

Jeigu bijai, tai neva-

žadėjo iškarti ant sausu me
džio šakų ir dar mums liepė 
taip daiyti, o dabar ėmė ir 
pats nuvažiavo atsiklaupęs’.. , J 
pabučiuoti komunistui į ant'|Zluo ’ j
minkštos vietos F pieštą kū-’ — Velniop tavo šitoks pa- 
jį... Tada aš negalėčiau pa-įtarimas! Važiuok ir neva- 
sirodyti nė Zazinkos saliūno: žiuok, nevažiuok ir va- 
priemenėje. Dėl to, Maiki J žiuok! Tikras šunadvokatis! 
aš noriu nuvažiuoti visaiIPfu! Gut bai!.

Trans-Atlantic TraveI Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruaėianti* 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metų pavasarinių 
ekakursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

EKSKURSIJOMS į LIETUVĄ — dar yra vietų šiose 
grupėse:

RUGSĖJO 30 — $750.00 

GRUODŽIO 22 — $875.00

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

RIBOTAS!

1977 metų EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ prasideda 
balandžio 6 dieną.
Registracijas priimame dabar.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Suutb Boston, Mana. 02127
393 West Broaduray, P.O.Ron 116 

Telefonas: (017) 208-8704

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvon sutvarkomo 
rsikalaajamuB iikvistimo dokumentus.

Savininke: Aldona Adomonienė 
■sammoMOOMomoeooomooooomeMoeooooooNooooomeooooooomooo

Kandidatas į JAV kong
resą iš Michigano 18 distį- 
rikto inž. Algis Zaparackaš 
kreipėti į valst. sėk r. Kissin
gerį įytium su sovietų pakel
tais muitais dovanoms į Lie
tuvą.

Kissingerio vardu atsakė 
departamento pareigūnas 
sovietų reikalams, praneš
damas, kad sovietų ambasa
da buvusi painformuota a- 
pie JAV gyventojų neigia
mą reakciją dėl muitų pa
kėlimo ir kad departamen
tas prašo sovietų valdžią 
tuo reikalu paaiškinimo.

A. Zaparaekas ragina vi
sus rašyti laiškus valstybės 
departamentui, senatoriams 
ir kengresmanams, raginant 
veikti, kad tie muitai būtv 
sumažinti.

Mirė kunigaikštis 

St. Radziicill

B?»e<iiĮ*> R-*™ M- Martyna, Maivycta. VR-
JS ”“>• Juozo Kralikausko 

n 307

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metrai'tis, 389 pd., 
kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

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

Po Dievo antspaudais.,
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

VYNUOGES IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos dvabaitės ei
lėraščių rinkinys. 90 psl, 
kaina $2.00.

METŲ VINGIAI, Alf. Ty-
ruolis, 176 psl. kaina $3. į Lithuanians in

• parašė dr. Antanas Kučas, 
VAKARE BANGA, lyri-i iliustruota, 349 psl., kai-

ka, Gražina Tuiauskaitė,! na $g oo
127 psl., kaina $2.00. .. ..

Kinija — Azijos milžinas,
RUDENS SAPNAI, Kotiy Parašė 20 metų Kinijoje lė
nos Grigaitytėa eilėraščiai, Į gyvenęs Petras Urbaitis. To- 
oremijuota knyga. 80 pat. je knygoje ne tik daug įdo

miu informacijų apie Kini-kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI,
ją, bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 psl.,

Londone, nuvykęs pasi- 
į svečiuoti pas draugą, staiga 
mirė (kunigaikštis Stanislo
vas Radziwill, buvęs Ken- 
nedienės Onassienės sesers 
vyras, 62 m. amžiaus.

Jis buvo vedęs 3 kartus ir 
vis persiskyręs.

lyrika, Pranas Naujokaitis, į kaina $15.00.
64 psl., kaina $2.00. | Alijošiaus lapei, humorfe-

ŠERKŠNO SIDABRAS. M
Vaitkus, 86 psU 
$1.60.

kaina nėm temom su Antano Gus
taičio eiliuotu įvadu, 87 pri.,

EIJ^RASCIŲ RINKINYS* Išmarginta dmbė, Vladės 
Steponas Strazdas, 159'Butkienės - čekonytės eilė- 
psl., kaina $2.60. raščiai, 94 psl., kaina $3.60.
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Vietines žinios koncertas, kurj rengia N.
; Anglijos Baltų d-ja. 
į Lapkričio 21 d. So. Bos- 
' tono Lietuvių Piliečių d-jos 

w i salėje LVS Ramovės Bosto
no skyriaus ruošiamas Lie- l

Ona Girulienė ligoninėje t Nepatvirtino susitarimo Į tuvos kariuomenės atkūrimo
' , , , • . •: 58 m. minėjimas.

Žinoma tautinių juostų' Kasėme, kad Massacnu- 
audėja ir moterų draugijos setts valstijos tarnautojų u- 
veikėja Ona Girulienė pa- nija susitarė su valstijos ad- 
guldyta Massachusetts Ge- ministracija dėl 3 metų su- 
neral ligoninėje. Linkime tarties, laimėdama gerų 
jai kuo greičiausiai pasveik- priedu, kurie mokesčių mo
ti ir vėl grižti mūsų tarpan. kėtojams atsieitų $200 mil. mėsos muštinius, kepkite ant

i Bet unijos nariai didele mažos ugnies, nes anglis ap- 
Alė ir Stasy. Santvarai i dauguma tą unijos vadovy- traukusl sta,eiai suskrudust 

išvyko atostogų

Alė ir Stasys Santv 
praeitą šeštadieni išv 
atostogų Jie atostogauja 
Maine valstijoje. *

Linkime gero poilsio.

PATARIMAI NE TIK 
ŠEIMININKĖMS

Jei norite greitai iškepti

EKSKURSIJA 1 ŠOKIŲ ŠVENTE CHICAGO J
ORGANIZUOJAMA GRUPE SKRISTI J CHICAGOJ RUOŠIAMĄ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ PAPIGINTA KAINA.
Norintieji prisidėti prie šios grupės, ku ri išskris iš Bostono penktadienį, rug
sėjo 3 d., arba šeštadienį, rugsėjo 4 d., prašomi skambinti:

ALGIRDUI MITKUI 
Telefonas: (617) 969-1190

AR TURITE ŠIUOS 

Lituanistikos Instituto

veikalus?

Lituanistikos darbai, 111

KALENDORIUS
vidury muštinio

A Lituanistikos Instituto 

Pusryčiaudami jau ketina- 1973 metų suvažiavimo dar*
Rugpiūčio 8 d. Romuvos te Įsipilti grietinėlės i kavą. bai, 2(52 p>l., kaina $5.00. 

parke Brocktone Minkų ra-š bet suskamba telefonas. Ar , ^lo-i knjgoj via išspaus-
.lijo gegužinė. Skubiai supilsite grietinėlę. “ Pa*a““;: k“™s

Musu buvę kaimynai Emi-■ n _. c . ^‘-rnniiV«iMn«i.niita įmina ^uvo skaitytos minėtamev • ą m i ą. Rūg ėjo 26 d. So. Bostono ^r paliksite nesupiltą, kol pa-i v. .
Ina ir Antanas Aleknos at- T • . • jtvi- -• i • *- i n.- -..ir , > , . .-uvaziav įme... vi .• i . - Lietuvių Piliečių d-jos saie-; kalbėsite telefonu, kad kava
Sllf? V“ „ .01K os ? :\U.’ je Tautos Šventės minėji-; ne taip greitai atauštu? P ori 7nrlvnai

mas — koncertas, kurį ren-į Supilkite. Pagal Newtono 7
gia LB apylinkės valdyba. į dėsnį, aušimo greitis yra pro-! Anglų-iietuvių kalbų žo 

Spalio lo d. So. Bostono'porcingas auštančio kūno iri dynas, y. Bpravykas. nauja 
Lietuvių Piliečių d-jos IIIi jo aplinkos temperatūrų skir- (laida. apie J?

/aukšto salėje Laisvės Varpe tumui. Kitaip tariant, kuo', 590 ps'. kaii.a 30 
Praeitą savaitę mūsų Į-; rudens koncertas. 'karštesnis skystis, tuo grei- lietuvių-anglų kalbų žo

staigoje lankėsi Vaclovas J Lapkričio 7 d. So. Bosto- [čiau jis aušta. Grietinė štai- dynas, redagavo Karsavi 
Butkys i> ^evv A oi ko, kuris,, Q Lietuvių Piliečių d-jos giai praaušina kavą, bet pas- 
dalyvavo saulių sąskndyje; sa]eje Sandaros banketas ir kui ji aušta lėčiau.
Kennebunkporte. j našlių karalienės rinkimai. • _

=========== j Lapkričio 14 d. 3 vai. po į
Į pietų First & Second Church i 

Pajuokos bijo net tas, ku- salėje, 66 Marlborough St.. |

Atvažiavo Aleknos

Bostone žada pabūti mėnesi 
ar ilgiau.

Lankėsi V. Butkys

Ar skaitytos?

naitė ir šlaponersk's. api< 
i >7ooe ?ndžių 511 psl., kai
; na $8.00.i

Massachusetts gyvenan* 
! tieji prie knygų kainos pri-

ris jau nieko nebijo pasauly.; pianisto Vytauto Smetonos '

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6.—
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 VV. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282 2759

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS 1 LIETUVĄ

RADUO PROGRAMA
Beniamia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ti* 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie* 
nūūs nuo 1 iki J .30 vai. die* 
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

|; r komentarai, muzika, dai-
' i ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florista gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN v0499. Ten gauna* 
’*»» ir K«.i«tsia

. IMI ALv—
’.t

R.::r-ėjo 16—24 ........... $779
Spalio 14—22

V1ENOS SAVAITES 

KELIONĖ J LIETUVĄ

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

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

Rugsėjo 30—Spalio 8 .. $ 779 
............ $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 White Oak Road nr
Newton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

OoMMMnonooa
”G A R S O BANGŲ* 

PROGRAMA

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

I

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko _r viduje.
Lipdau popierius ir taisai, 

vilką, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

mediisri
JONAS STARINSKAS 

Z20 Savin Hill Ava. 
IKrebester, Misa.
TsL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atiteka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu t

BRONIS KONTRIM 
598 Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tai AN 8-1761

’ r
h

••< I <> :: 
ii< I< I

JUK NETURITE?
Užkandis, pasakojimai, 

j pai ašė Jurgis Jankus, 216 
‘.psl., kain a$4.50. ...... _
I’ Ošiančios pušys. Halinoe i . Ugme. z,rg.y 7 pasakos
1 Did-iulytfc - Mošinskienės!’aunlm?1’J mariene, didelio formato.

ši radijo programa trans*, 
deda 5% valstijos mokesčio.j liuojama sekmadieniais iii 

stoties WBUR 90.9 FM

KNYGOS JAUNIMUI

17 trumpų vaizdelių -apy- „illj<rn#^ J94 , kaina
| braižų, 1 <6 psl., Kama $2.o0. 1

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

PARDUODAMI DU ŽEMES 
SKLYPAI

Turime parduoti du sklypus į
Draugas don Caimllo, į t po 80X120 pėdų. Vieta labai pui-

Įdomūs klebono ir vietinės * Gyvenimo keliu, mintys ki, lygi, švari, aplink ežerai, ne- 
komunistų partijos sekreto-! jaunimui, parašė B. Zume- toli ir jūra. Abiejų sklypų kaina 
riaus pasikalbėjimai, 216 ri-, premijuotas veikalas, $9,000. Nuo tevertiem (Florido.

212 psl., kaina $3.00. je) tik 2 mylios, yra 3 prekybos

Pelytė Geležytė, parašė "n,rai ir dar <,u s‘atomi- Mes
Sonė Tomarienė. iliustruota. <ia «’'enamc ’ ”«'>»•

dar nėra buvę. Norėtume turėti 
savo tautybės kaimyną.

’ psl., kaina $3.
Be namų, premijuota a 

pysaka. parašė Andrius No

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota skaitytojus apie pasaulinius fr liet u v išk uosius 
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA** yra dinamiška., mūsų ik* 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėiu. 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

rimas, 200 psl., kaina $3.50. į 24 psl.. kaina $2.00.
I Kvartetas, 4 dramos. au.{ CI , . . _ ..
torius Kostas Ostrauskas, j \nc?

BALTIC INSURANCE AGENCY $ 

Vėdė ja: Reda M. Veitas
Tet 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingu 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus. g

170 psl.. kaina $5.00.
Išdžiūvusi lanka, 18 nove

lių. parašė Aloyzas Baronas. 
224 psl., kaina $4.50.

Lemtingos dienos, Jono 
Jaškausko apysaka, kaina 
$2.50.

Aižvydo pasakos, parašė 
Antanas Giedrius, 140 psl.J 
kaina $3.00.

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė 
Parašė. Pranas Naumiestii- 

: kis. Kaina................. $3 50

eilėraščiai, 70 psl., kaina — -vfi.
Susidomėjusieji prašomi ra-

Ekelevich, Rt. 5, 
Elementorius, autorius Ig- 311 Oneida St., Hglds., W. In- 

nas Malėnas, 110 psl., kai- verness, Fla. 32650. 
na $3.00. i (29)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų glOO.OO
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšio vandens nr šilto 

oro pažeminto šildymo (basebonrd) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūlymas baigiasi 1976 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.imc.
Ofisas ir qį| gurner$ CITGO Heating Oils 
Parodos ą7q Adams St. Ouincy, MA 02169
kambarys <364204 So. Shore 773-4949

Atidaryta 24 valandas

SLA—jau M metą caraapja ttstoųlg vtaaooMBei ir 1 
jo daugiaa uup Sta*TYl<IS MILIUKUS 
nariams.

SLA—didžiausia Hetuvlą frttemalhiš orgaaiseeija — 
duoda gyvyMa apdraadą Ir Ilgoje pašaipą, kuri yta 
pigi, nee SUSIVIENUlM A£ seleške peise, o teikia 
patarnavimus aavitarp*nša pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria au puae mSaaa dalarig 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir aaugL Kirk vienas 
Hetavia dia gali gauti Įvairią klasių
apdraudae nuo $10ū.W flU $10.000.00

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąjį
doirmest laauraaea, kdd jkunuoHs gautų įtaigus 
auUtojo mokslo studijoms lr gyvenimo pradMaL

SLA—duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: ui $1,000.00 apdnmdoa tik 00.00:

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA

klubų ir draugijų uariaam. DB $1,000.00 
Ha apdraudos amkmtM 0&001 ambra

BLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipaltš* 
, BWPQ TVnjilBų V JN pMclM PMUMuM BpM

007 W«at $Otk Slruot, Hmr Verk, M.T. 10001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTORINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para-, "ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, 1 fcuotojq. Kaina $6.00. 
ka:na $12.00. » . .

Baly* Sruof. mu., .U.-;30 met Lietuvos laisvž< ko. 
minimuose, spaudai paruo.
šė dr. Vanda Sruogienė, 600
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

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

TAU, LIETUVA, Stepo*
• ino Kairio, 480 ^1., kai

na $2.00. į
DIENOJANT, Kipro Bie* 

rinio, 464 pal.. kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip 

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................ $2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
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 Micheisonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

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

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

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip pat Kelei
vyje.

Melagingas Mikasės lafil* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $l-&0.



Puglapu ięštaa KELEIVIS, SO. BOSTON

Svečiai ii Australijos

Jie rinks gražuolę Svarbus susirinkimas

mus

Nr. 28,1976 m. liepos 13 d.

Seniausių lietuviškų radi
jo programų N. Anglijoje
metiniame piknike rugpiū- ... , .. , K ,
čio 8 d. -Romuvos parke ūkimas bus si ketvirtadie-. 

(Brocktone N. Anglijos gra- nl» liepos 15 d. Jis žvarbus 
. . . , . . : žuolę ir geriausius šokėjus dėl to, kad jame bus svars-1

Naujas Keleivio skai ytojas komisija: Ona tomą praeitų metų finansinė(
Pečiulis iš Wolpo- Ivaškienė, Mary Ann Vo4ke- apyskaita. Jame turėtų daly-!

vičiūtė-Truczinskienė (1966 vauy kuo daugiau narių, 
m. N. Anglijos grazuoče).
Juozas Kasperas. Henrikas . Susirinkimo pradžia 8 vai. 
Čepas ir Aleksandras Čajrii- vakare> 
kas.

So. Bostono Lietuvių Pi-' 
liečiu d-jos mėnesinis susi-1

J. M.Praeitą trečiadienį |es> Mass> užprenumeravo
aplankė Max Lyle ir jo zmo- metams Keleivį Victor J.
na Irena Bratanavičiūtė-Ly-. Coolidge iš Atholio, Mass.
le. kuriuos atlydėjo Povilas, j M Pečiulis ,laiške Ke.
Nikolskis ir Jurgis JaL-ins- ieįviui rašo:
ka^ į .

į ”Ten yra gerai veikiantis
M. Lyle yra skulptorius ir’ lietuviukas klubas. Gal atsi- 

dėsto prof. asist. teisėmos' >as 5 dauB>a“ Keleivį mėgs-
So. Austi allan Schoo o jau į^ragįau antrą Keleivio 
Art Adelaidėje. Jis yra ga- skaitytoją. Pirmas buvo ma- 
vęs vienerius metus atosto-ino duktė Ne\vton Highlan- 
gų, kurių metu nori susipa- de. Mat. reikia pratinti mū 
žinti su JAV meno mokyklų sų jaunuolius skaityti lietu- 
sistema. Jis dalyvavo kaip viekai. Jus gerbiantis 
Australijos atstovas skulp-’ J. M. Pečiulis“
torių konferencijoje New j Ačiū J. M. Pečiuliui už to- 
Orleane. j ki didelį dėmesį mūsų Ke-

* leiviui.
Max Lyle ir jo simpatinga ( 

žmona Irena iki šiol jau yra:

Tad, lietuvaitės, tarkitės
su savo draugėmis, sesutė-1 Aukos Skautybės Fondui i 
mis ir giminaitėmis dalyvau-' ‘
ti gražuolių varžybose, tuoj S A. a. Vlado Mickūno at-i 
užsiregistruokite pas Valen-t minimui įamžinti šie asme-! 
tiną Minkienę, 502 Broad-inys savo aukomis įjungė jį’* 
way. So. Boston, Ma. 02127, į j Lietuviškosios Skautybės >
ir praneškite savo vardą, 
pavardę, amžių ir adresą. 

Taip pat tarkitės su ge-;

Fondą:
Dana ir Vytas Eikinai —

l’ais Šokėjais, kad galėtume-i $25, Steponas Kiliulis $ Prel. Pranciškus Juras, birželio 21 d. užsklendęs 85 metu vartų duris. Jis yra didelis lietuviškos
te dalyvauti, Haberek or-' 
kestiui grojant, šokių varžy
bose. Miesto tarybos narė 
adv. Louise Hicks už ge
riausiai pašokusius mamės 
ir patpės polką, jaunimo pol
ką, valsą, tango ir tvistą pa
skyrė dovanas.

Lis ar snigs, rugpiūčio 8

10, Česlovas Kiliulis — $10 
ir Romas Bričkus — $15.

apkeliavę daug Amerikos j KĄ TIK GAVOME
vietovių ir šiuo metu buvo;neseniai mirusio įžymaus)
stabtelėję pas Nikolskius, su (aktoriaus Leono Barausko' d. susitiksime Romuvos par 
kuriais Irena yra pažįstama į įkalbėtą plokštelę. Kaina —; ke.
nuo Vokietijos laikų. • S6. Paštu nesiunčiame. Valentina Minkienė

knygos mecenatas, savo lėšomis išleidęs apie 40 knygų, sukūręs Alkos muziejų Putname, jame 

sutelkęs Rausius mūsų dvasinės kultūros lobius ir juos atidavę LKM Akademijai, šiuo metu gy- 

Velionis ilgą laiką labai • vena Matulaičio senelių namuose Putname ir tvar ko Alkos muziejų.
nuoširdžiai rėmė skautų irj
kitų jaunimo organizacijų’ 1 '
ve*klų. I Argi sunku butų surasti

Aukotojams —skautiškas vieną naują Keleivio prenu- 
ačiū. į meratorių? O juk kiekvie

L.S.F. Bostono sk. vedėjas na» naujas prenumeratorius

Naujas Lituanistikos 

Instituto prezidiumas

Dukteriai išrašė Keleivį

Dailininkė Jadvyga Paukš-

Romas Bričkus stiprina laikraštį.

Birželio 25 d. 
toks Lituanistikos 
prezidiumas :

pirmininkas di

išrinktas1??6 Plaė6.. K?lei,\i.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868

yra yienintelė oficiali įstai
ga tyorcestery. mari siunčia 
•kantinius tiesiog iš VVorcee-

torio j Lietuvą ir lutas Rusk 
jos valdomas sritis* Čia kai*

greitai v sąžiningai. 
Siuntiniai oueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau* 
•k) importuotų ir vietini 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

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

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

Flood Sąuare 
Hardware Co.

Sar^aiakM M. J. ALDkMA 
EAST BBOAU-VA?

SGUTV flCSTOM. MASS. 
TELFK0NA8 AM S-414S

Bunjiuaiii Mrora Datai 
Pvptorun 8ianoiM

Stiklas Laai 
Vttftkfe reikmenys

pta

Peter Maksvytis
Carpmrtsr A BaSMer
<9 Choreli Street 

E. Miltea,
Stifcku
to ir proJaktanno darbo* tt

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062

TeL 762-6732

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

Paštu nesiunčiame.

dukrai Gražinai 
Providence. R.I.

Ačiū J. Paukštienei už
... , a naują prenumeratorę. Svei-Gimbutas. Arhngton, Jlass., kjname ir nauj akait^oj 
vicepirm. Simas Suziedehs,; '
Birockton. Mass. (jie abu Lietuvių Darbininkų d-jos 
peninkti), prof. dr. Ina Už-į ....

susirinkimas

Instituto' Kulawas,

Jurgis

girienė, Worcester, 
prof. dr. Romas Misiūnas, į 
Williamstown, Mass, Vincas

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP8 DINIS 
OPTOMETR1STA9

Valandos:
noo 9 tai. ryto iki & vai. vak 

Trečiadieniai* nepriimama
447 BROADWAY 

South Boatoa, Maaa

TEL. AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(BUDOKIUTft) 

OPTOMKTRISTft

noo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

I

Sekmadieniais 11*12 vaL 

AM 1,430 KC 14 WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
LIETUVIU RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriaasias žmogaus draūgasĮ

1 he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytoją rs 
suptas Ir tarime visas gatavas vaistas.

Jai nik vaistą — eikit i Uetaviiką vatatiną*
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. SL, Beg. Phsrm.

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

Tetefeam. AN 8-46M
Nas 9 vsL ryte iki 8 vaL rw išskyros ivsatadienina Ir šoka.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 West Broadvray, South Boston, Mass. 92127 
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYUR

SatificMneiOOOi

M&T OIL CO.,Ine. 208MSAYIAR

LDD susirinkimas kviečia-
Trumpa. \Vashington, D.C įm.aa lįpos 25 d. 1 vai. po 

1 • pietų So. Bostono Lietuvių
Pažymėtina, kad dabar 4 ’ Piliečių d-jos patalpose. Vi- •’ - - - - 

nariai vus iš
valstijos.

Massachusetts ,si nariai turėtli dalyvauti.
Valdyba

aoGOsocyae- _ > ^^saosocosoeoo
Kitue mokyti — visi mėg- ■ Šeima yra tautos gyvybė, 

štame, bet save pamokyti — • Lietuvis kuria tik lietuvišką 
tik retas susipranta. ; šeimą.

<jį v/ . vyrvzx\o>-\ą/

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

B Krosnies'aptarnavimas 
O Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Sk.abi.kit.

268-4662

5.4^5‘e
entiftasto tands provMsd rsu of inursst en amount 
vritMrsnn k rsduesd ttf thspsebook rsu (IKtteysu) 
•ndSOdsytinfsrutisforlsiud. __ i

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi noo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draodiams

Bankas veikia jaa lOS-tasatas metas

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigaloa.

Reikale sa tarnautojais galiam susi
kalbėti ir Hetuviikal 

Tartas (Assets) yra virš 8274,000,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja »

Globė Parcel Service, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 We«t Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mase. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798*3347

Tiesiai iš Worcesterio stua* 
Čita įvairias siantiaiaa i Lieta, 
vą ir kitos Rusijos valdomus 
plotas! Siuatiniai sudaromi iš 
vietinėa gamyboa medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami* 
alų. Turime vietoje įvairią via 
tinta gamybos ir importaotą 
prekią iš kitą kraštą visai še* 
amais kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite aš* 
sakyti ją gamyboa prekes, čis 
sasmkėnite pinigas, o giminės 
tea vietoje galės pasirinkti už- 
mkrtas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
taa tikras įstaigas atsikviesti 
gimiaea čta pas save | svečias 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Pataraaviams atliekamas, grei
tai Ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kiasita. Vedėjas A SckyriaaU i

(COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

U BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir

Pristatymas greitas R 
garantuotas

Prekės parduodamos nuita 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, autoasobilius, 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darko 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vai- 

o ieėtadteniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pu 
Kitomis valandoasb pagal 

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

Sa Boaton, Mase. 02127
T«l onaiUMa iai. aon^Rmn




