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SVEIKŲJŲ GYDYMAS PRARYJA 
BILIONUS DOLERIŲ

Senato komitetas, savo agentų pagalba atlikęs ty

rimus, nustatė, kad (gydytojai, gydydami“ Medieaid 

programos apmokamus sveikus žmones ir dar siuntinė

dami juos pas savo draugus „specialistus“, iš valdžios 

iždo kasmet ižmelžia apie* 7 bilionus dolerių.

Nenuostabu, kad valdžios: apmokamų bandymų.. Jie 
iždą melžia įvairūs nesąži- gavo 7 poras akinių, visai 
nišku būdu ir policinėmis, nepatikrinus akių,, buvo 
knm.nal.stai .r Pa-jęma.;
piofeoionaiai nusikaltėliai. specialistus, dantistus, chi- 
r.es tuo jie visame pasauly; repraktikus, okultistus. pe- 
verčiasi. Bet jau tenka susi-i diatius ir aku'eres. Taigi iš 
mąstyti dėl geriausiųjų tau-' sveiko „ligonio“ visi gerai

0K. LIETUVOS ANTIRELIGIN1NKŲ 
CHULIGANIZMAS

Iš antireliginio fanatizmo jie išniekino net lietuvio 

tarybinio kareivio laidotuves ir jo kapą.

Okup. Lietuvoje chuliga-'kartus reikalavo laidoti be 
nišų būdų ir policinėmis j bažnyčios. Neatsižvelgė nė 
priemonėmis vykdoma anti-Į į mano skausmą, netekus 
religinė propaganda istori- i dvide imt mečio sūnaus, 
joje paliks tokius pat tam- Kaj nenusileidau ir laido.
šių dienų liudijimus, kaip ir 
kadaise buvusi religinė priė jau su bažnytinėmis apeigi-

............... . . i mis, tuomet nuo manęs visi
varta. Policiniai ir ponuly- i atsitl.aukė. Nebuvo nei or-
vūs Lietuves antireliginiai 
propagandistai, „lazda va
rydami Dievą iš namų“, iki 
šiol jau supeckiojo -viešų

kestro, nei saliuto, neprisi
dėjo nei kolūkis, nors sūnus 
prieš kariuomenę čia dirbo 
traktoristu ir vairuotoju. O

,WJU ...... ___ .... mokytojų profesijos vardą' ,<yk,a buvusiam m0_
tos narių moralės, kai tokio-! uždirbo, sistemingai tuštin- 22-s‘« Kanados Lietuvi, Dienm Komitetu. Ii kairė. Į dešinę: sėdi _ vicepirm. K. Otto. kun. ir, neva kovodami su pneta- kiniuj tik trukdį Direkt0.
mis suktybėmis ima verstis i darni valdžios iždą. Per tuos J- Kubilius, s J., solistė Gina čapkauskienė, komi teto ir KLB Montrealio apyl. pirm. J. šiaučiulis. lais, nat.vs pademonstravo Hus mokiniams
gydytojai ir tokios įstaigos, | tyrimus tik vienas gydyto- sekr. A. Jonely tė ir narys baliaus reikalams A. Mylė; stovi nariai — nakvynių reikalams J. Ado- savo apgailėtiną tamsybę.
kurių paskirtis yra padėti li-1 jas ligos ieškantį sveiką pa- monis, reklamos — L. Stankevičius, koncerto —A. Kličius. iždo— P. Klezas, nakvynių —J. Dal- Štai, vieną jų tekių ”hero-
goniams, vargšams, nelai-į cientą i'vijo iŠ savo kabinę- motas, jaunimo — R. šiaučiulis, dailės parodos —G. Nagys ir sporto — J. fieltošius. Trūksta na- 

mingiesiems. Vienas
šio krašto sumurzintą 
vę vaizduojančių įvykių yra
ir paskutiniuoju metu išrys- liai sumaišytas vanduo su
kėjusios vadinamosios Me- muilu, laboratorijos pripa- Vyskupas neklauso : Olandijos princas 
dicaid suktybės. ' zuitas labai geras... ! i

Medieaid — tai federali-i Komitetas mano. kad iš popiežiaus SUSltepė
Tite valdžios finansuojama: $15 bilionų išmokamos su- j u* Po srai^ios kominiioBliclnns „.avatha «Jiica-,«08 gydytojai ir medicinos . T^JP,a?T22!J

įstaigos apie $7 bilonus įsi- ku’’as *larcel Lefebvre, 71 tjrrimy paaiškėjo, kad Olan- 
deda į savo k^enę, neva gy- "Į- am21aVs’.. nesutiko pa- d.jos karalienės vjjas pnn- 
dydarni sveikuosius ir tuos kiurti popiežiaus potvarkiu, cas Bemhard vis dėlto yra 

- laikyti misiąs ne lotynų, o prikišęs savo karališkus
bet kuria kita gyvąja kai- pirštus prie Lockheed avia-

i’škų žyerių“ tikrai skaudžiai

dalyvauti laidotuvėse, suva
rė mokinius į salę, o kurie 
nešė eisenoje vainikus, tuos

tokių i to. Bet užtat vienos senato rjy: laimėjimų reikalams J. Lukoševičienės, jaunimo — R. Lukoševičiui ės ir Lietuvių Dienos atskleidžia kad ir šis karei-1 išbėgusios iš mokyklos mo- 
doro-j komiteto agentės „šlapi- leidinio redaktoriaus J. Narbuto. ' vio motinos laiškas Tiesos j kytojos jį eisenos suvarė į
ų yra mas“, kur buvo tik specia- redakcijai, kurj mums pa-, Tain huvn „„5^

medicinos .pagalba 'Modlca 
re neapdraustiem seneliams, 
akliems, luo iems, sergan
tiems vargingų šeimų maža
mečiams ir panašiems nelai
mingiesiems. palaimos rei
kalingiems. '

Šios prieš 10 metų (pradė
tos programos išlaidos nuo j 
$1.5 bil. iki šiol išaugo iki 
$15 bilionų. Bet išlaidos ši
taip padidėjo ne dėl pagerė
jusios medicinos pagalbos 
jes reikalingiems piliečiams, 
o dėl
jų suktybės 
„Sveikųjų gydymo.“

Šį sukčiavimą tyręs sena
to komitetas šiomis dieno
mis paskelbė savo raportą, 
kuriame randame tikrai įdo
mių duomenų, kuriuos su
rinko specialiai „gydytis“ 
pasiųsti visiškai sveiki sena
to komiteto agentai.

Pavyzdžiui, labai geros

'naudingus“ pacientus siun
tinėdami dar pas savo drau
gus, kad ir tie uždirbtų. ba. Popiežius dėl to jam vi

siškai uždraudė laikyti mi
šias ir teikti sakramentus.

cijos bendrovės dalinamų 
ky lių. Dėl to jo žmona kara
lienė Juliana atleido jį iš vy
riausiojo kariuomenės in-

P. Afrikoje juodieji
žudo juoduosius

Pastaiuoju metu Pietų

Vyskupas, nekreipdamas . , . . . .x x .
dėmesio į šį popiežiaus įsa- į ‘endant.° f kI‘M ats
kyrių. praeit, sekmadienį P?™’™- to- J,s ,buv.° 
iotyni'kai laikė mišias savo dar„"' daugybes organ.zaci- 
gimtajame mieste LiHe ir!« garbes globėjas“, tad ir

ikalingiems piliečiams, FąSaruoju metu ttetą pasakž pamokslu kuriame įtenai Parado gaibę
gydytojų n .a orą oi - J juo(iu’ ii ir^bal smel'kė komunistus, libera- Buvo manoma, 1
rtybes. tiksliau - dėl ampa tarp juodimų n bai- išlikus ir Antro- šio skandalo turėta

teikia LKB Kronikos nr. 22-
„Vajosiškis
Tiesos redakcijai
Mano sūnus Vilius, tar

naudamas kariuomenėje,

salę. Taip buvo pareikšta 
neapykanta žuvusiam karei* 
viui. kadangi jis buvo laido
jamas su bažnytinėmis apei
gomis.

A. m. rugsėjo mėn. buvo 
1971 m. žuvo.'Dalinio vadas daužyta mano sūnaus ka- 
leido mano sūnaus palaikus1 P° t.v<?lee 11 nUo daugelio 
pasivežti Vajosiškinir kaip Į ginklų nuplėštos mūke- 
noriu palaidoti. Dar leidotP®1*8?1 mmtis, kad ir 
vieną karininką ir du kerei- C1? tebeseka laidotuvių nuo

taika — niekinti mano sū-

tųjų to kra'to gyventojų, 
bet kilo kruvinos piautynės 
ir tarpe pačių juodųjų.

Johannešburgo priemies
ty Soweto, kuriame gyvena 
tik negrai, buvo juodųjų pa
skelbtas streikas ir įmonių

kad dėl 
šio skandalo turės atsistaty
dinti ir karalienė Juliana. 
bet atrodo, kad ji pasiliks.

liuosius katalikus ir Antro 
jo Vatikano suvažiavimo ta- 
įybos (paskelbtas reformas.

Pamaldose dalyvavo ir 
vyskupui plojo apie 7,000 
maldininkų.

Vyskupas spėja, kad jis 3 amerikiečius 
bus ekskomunikuotas, bet1

Maskvoje nuteisė

boikotas. Deja, ne visi juo
dieji tam žygiui pritarė, ir nenusileidžia ir Paulių VI
Soweto miestas paskendo vadina netikruoju popiežių-

..u., ^'^anarchijoje. Gal baltųjų su- mi. sveikatos policininkui, New ...f -"pmtrn nor agltuotl> sl4 gyvenvietę uz-
. . , " j I i puolė negrų giminė zulusaiminutes buvo padarytos 1 .,,*7 Uf:w.te * - « ».r. ginkluoti ietimis, lazdom jįeme8 drėbėjunų 

ir ilgais peiliais, eme piauti *

Maskvos aerodrome buvo 
suimti 3 amerikiečiai, kurie 
iš Kinijos vežė 62 svarus 
narkotikų. Teismas nubau
dė vieną 8 metus, antrą 7 ir
trečią 5 metus darbo ^i* \amerikieciU8

Yorko Medicinos Centre per 
4
kelios Rentgeno nuotraukos,
pąimti ktaujo ir šlapimo pa-, vi kj d . .
vyzdžiai,, įsrasjl. ketun re- , OUKOS
ceptai ir pripažinta astma. Į
Už visa Ui tilt gydjlojas iš-! Gelbėdamiesi nuo mirties, jk. duomenimi šieinet 
melze $30. o kitos tvarios juodukai bego , policijos b stipreSnių žemės dre- 
suskaiciuotos dar žymiai dl- būstines ir is miesto. Po tn- Mj. . užregistiuo-
desnes- d‘,TtP-1 vT ta per paskutiniuos^ šeše-

Tenai pat nuvykusi visai kmespomlentai aP >ius metus. Yra žinoma, kad
sveika senato sekretorė, ku- ” 1976 metais nuo žemės dre-
ri tyčia pasiskundė, kad ser-: Nemaža žmonių žulvo ir hėjimų žuvo daugiau negu 
ganti sloga, per 3 minutes nuo riaušes malšinusios po- 30,000 žmonių. Iš to skai- 
pripažinta turinti plaučių licijos kulkų. , čiaus vasario 4 d. 23,000 žu-
infekciją ir, atlikusi daugy-į įvo Gvatemaloje, gegužės 6
bę testų ir gavusi receptų,: e 'd. 4.900 šiaurės Italijoje ir
tiktai gydytojui „uždirbo“ Argentinoje tęsiasi i apie 4,000 neseniai Filipi- 
$46. į i nuošė.

Ir taip per keturis mene- , ; Šiais metais taip pat stip-
sius senato pasiųsti sveiki' Argentinoje vis dar siau-' lūs žemės drebėjimai buvo1 f;
„ligoniai“, aplankę 85 gy- čia kairiųjų ir dešiniųjų par- Kinijoje ir Sovietų Są'jun-, 
dytojus, susirinko maišus tizanų teroras. Šiemet tenai ges Azijos teritorijose, bet Praeitą ’eštadienį sudužo 
receptų, daugiau nei 100 jau nužudyta apie 900 žmo- tenykščių aukų skaičius nuo‘du JAV karinio transporto 
Rentgeno nuotraukų ir dar nių. daugiau nei 660 po Pe- viešumos slepiamas. Ten žu-,lėktuvai — vienas Anglijoj, 
ant jų kailio buvo padaryta romėnės nuvertimo prieš 6 vusiųųjų žmonių gali būti; antras — Grenlandijoj. Žu- 
daugybė brangiai valdžios mėnesius. j taip ipat labai daug. Ivo 29 asmenys.

vius palydėti. Vietos tarytai- , , .... ..
niai ipareigūnai pradėjo ma- ^am Jls
ne versti laidoti sūnų be ka! 'Palaidotas nes kapus 
bažnytinių apeigų, kitaip aP'Plžsė Valos.sk» aituon-
teksi, gailėtfc. Net kelis ™e.tėa mokyklos mokiniai.

Tai liudija vienas is dalyvių 
— Vladas Saladžius“.

Toliau laiške išoma, kaip 
buvo kreiptasi į Zarasų ra’j. i miliciją, kuri isai'kino kapų

Galina Gobienė, Penktosios lie-Į •

tuviu tautinių šokių šventės, į- PŪVįįkO pagaminti 
vyksiančios rugsėjo 5 d. Chiea- į

goje. meno vadovė. Pirmoji to- geną ....................................
kia aokię Svenlė buvo 1957 m.. MIT mnlc«ltntnkam. navv t aP*P^sln,° baltininkus mi- 
aotroii - 1992 m trečioji . “JT mokslininkams pavy- ėt mokj*los mokinius,— X J'm.. kX:i. XJ2 bet jos Jaus kapo išnieki-

‘elĄ, nimo “kai nenu-

į vairias organizmo ypaty
bes — spalvą, foimą, suge-|

« ~ Jadvyga bėjimus ir kt. Dabar norima j „Kas man daryti? Ar
svetimą geną „įskiepyti“ pa-i man kreiptis į karinio dali- 
sirinktai bacijai ir patikrin- į nj0 vadą, kur tarnavo sū- 
ti, koks tai būsiąs tas nau-mus? Ar kur kitur, kad ma- 
jas žmogaus proto „sutveri- no sūnaus _ kareivio atmi
ntas“. Dėl to Cambridge ki- nįmas nebūtų niekinamas? 
io daug būkštavimų ir net,
visuomenės protestų, nes J Z. Šedinienė,

Irane „Islamo marksistų“ ■ niekas nežino, kokia ta „pa-į kareivio motina“

Visos jos buvo Chicagoje. Pir
mosios meno vadovas buvo Bru
no Šhotas. antrosios —- Juozas

likę
statyti. Motina laišką baigia 
klausimais:

Matulaitienė, ketvirtosios 

Genovaitė Breichmanienė.

Irane nužudė tris

Nuteistieji teisinęsi. kadi . ,
1A,r ... K. jie narkotikus vežę dėl to, P?'llzana! n“??d« J amel?
JAV statistikos biuro pa- kadangi kiniečių agentai J ^leclu?‘ ’*le U’rbo bendro, e- 

grarinę juos nužudyti.

tobulinta“ bacila būsianti. I

Dabar šie kaliniai guo
džiasi viltimi, kad gal būsią 
pataipinti į svetimšaliams 
skirtą stovyklą netoli Ma9k 
vos, kurioje režimas 
švelnesnis. Bet galima juos 
užtikrinti, kad nei steiko. 
nei spalvuotos televizijos 
tenai tikrai nebus.

je. kuri yra apsiėmuri Irano j —. . • a
vyriausvbei įrengti moder- įtink imam ISieiSta 
nią elektroninę priešo seki- ..
mo sistemą. mil. dolerių

□ak » t delbiamos žinios, kad, Demokratų partijos 14
!ra"? saVJJumo or£ana] kandidatų ir respublikonų 

’k?*.1al’ P agavę ir jie 2 kandidatai į prezidentus 
bus teisiami. , Nnkimų vajui jau i.:leido $

Sudužo 2 lėktuvai, 
žmonės

i 1975 m. gruodis. f

Vyriausybės krizė 
Prancūzijoje

Dėl nesutarimų su prezi
dentu atsistatydino Prancū
zijos ministrų kabinetas, 
kuriam vadovavo Jacųues

70 milionų. Iš tos sumos 
apie $24 milionus jie gavo, .
iš federalinės valdžios, o ki-5 t^hicac. Naujuoju premjeru 
tus sudėjo privatūs asmenys.) P^identas Valery Giscard 

r> , . 1. u j , • paskyrė Raymon-
Praeita šeštadieni laisvo- , »e^kratM kandldatal. d, Bone) buvusį jrekybos 

. r a.. a lal7’Y leido $40.4 mil., o respubli- ministrą,
sios Airijos sostinėje Dubli- k _ $29.3 mil. u -u a
ne ir Šiaurės Airijos mieste _ ........ ..... ’ Chirac buvo smarkus de-

Siaurės Airija nori 
taikos

Tckios didelės demonstraci- O kiek dar bus išleista iki įas nėra degolistas. Nede- 
jos ten dar nėra buvę. lapkričio 2 d. rinkimų! igclistas yra ir prezidentas.
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MOKSLO IR „PAMOKSLAVIMO 
METAMS PRIARTĖJUS

" . “Maišai“ pavirsta
’ kos išvaizdos žmogėnais. Į 
! Tai rudai pilka masė Kalku- 
!tos benamių. Jie keliasi,

Vasaros beliko, galima sakyti, viena savaitė. Norė-! ^,a^3sj 
tume tarti, kad mūsų kalbūs veikėjai per šiuos prasišildy-

BOSTONO LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
EKSKURSIJA J LIETUVĄ

sikuria savo lauželius ar
tus mėnesius ne tik pasididino paširdyje riebalų atsargų i Selhfd^
ir pnsrgimde naujų idėjų, bet ir pasipustė kulnis naujiems į darbas ”ūceipti blynus“ iš 
ir konkretiems žygiams. Ypač mūsų jaunimo lietuviškojo * karviu blynų, primalant su 
auklėjimo ir švietimo srityje, nes naudieji lituanistinių smėliu ar šiukšlėmis.. Tuš- 
mokyklų mokslo metai jau čia pat prieš nosį. Juk visi cįos vietos palei gatves ir 
kone kasdien i.kilmingai giedame: jaunimas — mūsų iš- aptrupėjusios griūvančių na- 
eivijos ir visos tautos ateitis, jaunimas — mūsų kovos mų sienos aplibdytos tokiais 
viltis, jaunimas— mūsų amžinosios kūrybinės ugnies kurs- blyneliais su piištų įspaudo- 
tjrtojas ir saugotojas ir dar gražiau. Tik iki šiol dar, regis, mis. Kai ’jie išdžiūsta, gerai

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VAUULAITIS

MEDALIAI HIPOKRIZIJOS ČEMPIONAMS

Mūsų ašarotų išdaigų per- straipsneliu apie ją (“Kultū- 
Birželio mėnesi giupė jaunų Bostono lietuvių nuva- pildytame išeivijos gyvenime, ros Barai 4, 1975 m. Nr. 5)

SKIRMANTĖ KONDRATIENĖ

Ekskursijos •istorija

žiavo f Lietu, ą susipažinti su tėvų kraštu. Apie šią eks- tam tikri reiškiniai bei įvy- 
kursiją jau pasirodė keliuose laikraščiuose pasisakymų, kiai sudaro tarsi savotišką 
daugiausia neigiamo pobūdžio, dėl vadinamo "bendra- kvailystės ir hipokrizijos 
daibiavimo“. Šis klausimas yra visai išeivijai opus ir dis
kutuotinas. Tačiau, ar tai iš piktos valios ar iš neapdairu- da“ nenutrūksta ir per vasa- 
mo apie šią mūsų išvyką yra prirašyta nemaža sugalvotų ros karščius.

’• v ~ ’ M- ~ v a r ♦ -v ; • dega Tam stoviu švento- “* nebūt^ dadyRų. Nė vienas išeivijos laikraštis nei Štai, ir šią vasarą buvo ne-
mek3s alvirai nepasidziauge. kad lietuviskasis jaunimas e?P « Jį “TokiaiŽUInaJistas nesikreipė ! mane, šios ekskursijos organiza- abejotinų "laimėtojų“ tose 
tebus tik musų rezidencijų ir banko knygučių paveldeto- maibosi Karves, iukios , informacini Atrodo kad liešiolei viskas v • •• - -j * kt a
ias Bet tai eali būti daucr arčiau tiekos Iramios’ Paterikintos. Kartais tor* 5 vadavę, inlormacijų Ati odo Kau ngsuMei visaas hipokrizijos žaidynėse. Norėjas... Bet tai gali būti daug aiciau tiesos. , sugalvoJ*a eiU tiesiai ’ parašyta remiantis vien1 tik komunistinio Gimtojo kras- tume §ios ir ateinančios sa-

Nors ir labai nemalonu, bet pne tų pesimistų ir mes . “trafiką“. supainioja miesto ^°“ duotomis informacijomis ir savotiškomis tų žinių in- vajtės “Atošvaisčių ir šešė- 
esame labiau prilinkę, nes. tiesiog, gyvi faktai prie‘juodos i susisiekimą. Keliauja j par- Į terpretacijomis. Todėl man, kaip ekskursijos vadovei, ijų“ skiltyje juos iškelti ir 

kus. skabo gėles. Niekas atitenka pareiga painformuoti visuomenę apie mūsų vieš- haip reikiant pažymėti meda 
joms nieko nedaro, niekas ’ ** A ’ A”
nemelžia. Ir jų buvimas už-

Keidošius — turbūt pastebė
jai “Akiračiuose44 skaityda
mas apie Trimonio lit. kritiką 

olimpiadą“. Toji “olimpia- — Lietuvoje vadinamas Pa
dugne Keidošium dėl savo 
intrigantiško būdo ar laiky
senos. Be to, Keidošius Kar-

minties stumia.
Ar tikrai mes viską ir visada taip ir darome, kad 

tasai jaunimas toks ir būtų, kaip čia užsimerkę dekla
muojame?

Štai šią vasarą jvyko pora svarių organizacijų suva
žiavimų, o palyginamai neseniai tokių “konvencijų“ būta

*. dar daugiau. Na, ir kas iš to ir po to?
O, sakysite, dideli dalykai! Vienur susiskaičiuoti 

stambūs pinigai, išrinkta ta pati valdyba ir j kairę, derinę, 
aukštyn bei žemyn visi pasveikinti. Visi —nuo JAV pre
zidento iki mūsiškio rikio ir eilinio ietininko. Ir net padė
kota už baliaus kugelį ir spirgius.

nagės Lietuvoje eigą, kad tolimesnės viešos diskusijos, iiaįs. Bronzos medalį, deja, 
lječiančios šitokios rūšies bendravimo problemą, būtų gauna pats šias eilutes rašan-, . . 

tikrina gerovę, kurios nėra. Į pagrįstos faktais ir gera valia, o ne fąktų iškraipymu ir tysis. Sidabro medalis eina C1 a 355 
Taip ryškiai tebematau ‘ perdėtų emocialumu.* « * ------

•ikšose damas su puipuriniu! . .. ... , . ~ v T- j • - •
taškeliu viduty kaktos ir Ekskursijos antroji vadove Dalia Lizdemene tr as 

blizgučiu, pervertu per so-

velytę matė tik vieną kartą, 
Leningrade 1969 m., o Karve
lytė Lietuvoje lankėsi 1972 
metais. Keidošius tada su ja 
net nebuvo susitikęs — fak
tas, kuris Railai buvo labai 
neparankus. Užtai “cituoda- 
damas“ pusės sakinio ilgumo 

Raila nutylėjo, kad
„*..... • - Keidošiui tik atrodo, jog Ug-P. 2. inicialais pasirašinejan- n- dar dldesn{ Tar Lje. 
čiam tautiečiui, skelbiančiam tuvos propaguotoja PaIygink 

ono | šią vietą su Railos citata. Darpraeityje' esame mokytojavusios Bostono lituanistinėje dienrašty
Ąies snei’ve apsisiautusias mokykloje,, bet jau keleri metai, kai mes ten nebemoky- ^inias • au su pe ty ai --viena smulkmena — Keido-
įalving^is TriRikto tojaujame. Mes esame profesionalės pedagogės, dirban. llnasl vlSas būrys veržlių č.-,
traukia sušilę, basi, susilen- čios amerikiečių mokyklose. Kadangi beveik visi
kę skeletėliaa. Jie bėga, ir lietuviukai, kurie bent kiek domisi Lietuva ir lietuvybe,
bėga, ir bėga, tarytum jų lanko Bostono lituanistinę mokyklą, tai ir pasitaikė, kad
motoriukai, (kaip žaislelių, iš Bostone organizuojamos moksleivių ekskursijos 14 iš 15

----------- .... . . .... „ ,šius apie Karvelytę rašo
Bostono kasečių kūne žaidžia reor-|i975 pragjus 3 me_

ganizuotos , registruotos , jos a ilankymo
reformuotos“ ir reorganuo- Į Lietuvo:e <

tos“ komandos, o taip pat*

Bet ta proga _  jokios stambios premijos bent ge- ' automatiškai prisukti. To- ekskursantų buvo tos mokyklos auklėtiniai. Tai vieninte- ’Spaudos klubo“ vardu.

riausiai lituanistinę mokyklą baigusiam jaunuoliui. k:as indų damas ir jų auk!.- Jis ryšis taip mokyklos ir ekskursijos, 
tosios kastos (vyrus teko su- Kodėl save laikau vertu

Joikio pažado apmokėti bent kokią jo išvyką ar sto- i sitikti privačiuose namuose. Pabrėžtina, kad mūsų ekskursija nebuvo išvyka Į pio- bronzos medalio už hipokri- 
1 Ten buvo daugiau tarnų ne- nierių stovyklą (tuo labiau Rumšiškėse, kaip kai kur pa- ziją?

gu svečių. Teko matyti fan- skelbta, nes Rumšiškėse nėra jokios stovyklos, o tik nuo- 
tastiškas indų ir aplamai stabus etnografinis muziejus po atviru dangum). Ekskur- Nepersenai 
crientalinio meno privačias sjja buvo paprasta turistinė kelionė, su skirtumu, kad ją ™šką laišką is viei 
kolekcijas, indžiu kraičio organizavome per “Tėviškės“ draugiją, o ne Inturistą. Čikagos gyvenančio s 
skiynias ar spintas, pilnas faturistas irgi yra “oficiali“ sovietų valdžios įstaiga, ne leB0S» inte igentis ai sekan-

vykios išlaidas.
Lietuviškasis jaunuolis — toji tautos ateitis — net 

neprisimintas rezoliucijose.
Kitos organizacijos — su tuščia kasa, tad nebūtų ko 

iš jų laukti, nors paskiri nariai turtingesni už visą orga
nizaciją. Bet lauktume bent kokio įsipareigojimo daibu 
jaunimo lietuvybei išlaikyti.

Nieko negirdėti. O ne, mes girdime labai gerai ir iš 
visų krūmų bei nuo vadų stogų šaukiant vis tą pat ir tą 
pat be galo:

“Ryžto, ištvermės, pasiaukojimo, ryžto, ištvermės, 
pasiaukojimo, ir dar kartą ryžto, ryžto, ryžto, ryžto!“

Ir tas organizacijų ir veikėjų balsas vis toks liepia
masis, įsakomasis, net grasinantis ir gąsdinantis. Tik vis

gavau asme- 
įš vieno prie 

savo ko-

nepaprastai gi aižiai mažiau saugumo ir Maskvos įtakoje, kaip ir minima žio spaudą ir savo
ims rastais, auksu ar sidab- draupja taip detalumo“ skirtumai tarp tų dviejų jstai- pastabas spausdinanč,o pa-
ru ataustų an* batik budu i 7 v t- - i J-i L ties su kitais redaguojama-dažvtu sari ?ra £al lahiau ftlosoflne praktiška problema. ,

. ’ .v . Kaip dažnai mūsų turistų nusiskundžiama, Inturistas la- _ ų..
lsvykstant iš Kalkutos į baj rjboja keliautojo galimybes: už viską per brangiai ^ame ais e I1S man P™81’ 

u™* P.. / r 1 5* r ” sumokama, reikia gyventi viešbutyje, galima būti tik 5-6 taria*
Reikėt tiVasi^nti ir dienas ir tL '"Tėviškės“ draugija dėl įvairių priežasčių, “Turbūt jau nujauti, kad 
lipti per tūkstančius naujai kiančių ir Sovietų Sąjungos vizų išdavimo vienu klausimu, man atrodo,

sistemą, turi galimybes sudalyti palankesnes sąlygas. Tu rašai perdaug pasikliau- 
(Tarp kitko, nors iš esmės nesvarbu, su kuo iš tos draugi- damas Bronio Railos skiltimi

atvykusių benamių kūnų. 
Tie bėdžiai, nežinodami,

sklindantis į tuščią erdvę ir tamsą, kurioje nematyti net I kur eiti ir kur dėtis, nu- jos susirašinėjau, tikslumo dėlei noriu pareikšti, kad su “Akiračiuose“. Dėl to ir Ugnė

Toliau kolega savo laiške 
aiškina, kad tame straipsny
je Keidošius neduodąs nei 
vieno konkretaus faktelio 
tam Ugnės “aistringam tary- 
biškumui44 įrodyti. Atseit, 
nepateikiąs nė vienos ”pro- 
tarybinės' citatos iš Ugnės 
lūpų, nenurodąs nė į vieną 
jos “protarybinį“ veiksmą. 
Pagaliau jis iškelia ir tokį 
idomų dalyką:

“Beje, “Kultūros Barai“ 
Karvelytės straipsnį apie Pa
blo Nerudą išsivertė iš vokie
čių kalbos ir persispausdino 
iš “Sinn und Form“ 1974 m. 
Nr. 5. Tua tarpu “Sinn und 
Form“ jos straipsnį buvo iš- 
sivertęs iš prancūzų kalbos ir 
persispausdinęs iš pranc. žur
nalo “Europe“ (1974 m. Nr. 1). 
Faktas, jog “Kult. Barai“ ne
drįso Karvelytės versti iš 
originalo irgi sukelia abejo
nes jos “prosovietiškumu“.

Karvelytė susilaukė kietokųsprendžia pasilikti stotyje, gen. Petroniu niekad nesusirašinėjau).
Kalkutos “stotis“ tikrai reiš
kia “stotį“. Nevisai lengva
kinioSkVei 8870 ^raU”i bendrabutyje, kur mūsų jaunimas turėjo nemaža progų Teisybė, birželio 27 d. ir

betarpiškai pabendrauti su tos mokyklos mokiniais. Vii- liepos 6 d. teko šioje vietoje 
Nois jau ir praėjo kelios niuje būdami, valgydavome Neringos viešbučio kavinėje, išdrožti Karvelytei pamokslą 

vaikus, kurie lituanistinių mokyklų nelanko ir jau tik kelis Kai ’važitwdavome už Vilniaus ribų, mus veždavo Intu- maždaug tokio turinio: kodėl
lietuviškus žodžius teveblena, sukrėsk jų tėvų sąžinę, / U 1?J?Uni1JJJ? tą patį Vakarą grąžindavo į Vilnių. Be Tu, Ugne, keiki fašistinius
idant patys atgautų tautinį amą. suorganizuok bent į jų
šeimas draugų moralinį spaudimą, pariėjk ir mažoje kojo. naktį, kai mus vežė B aero- ,. ' ,, ‘ . ,. ' ‘ ti™*™? Tr

uosto i viešbutį: vairuotojas stoi^mailksistulių ar kitokių, neklausė, jokių pamokų nl»™s tironams. Ir teisybe, 
stuktelėjo, vaiką bloškė į ša- ar apmokymų nelankė. Kadangi Lietuvoje buvomel6 die- medžiagos šiam Paryžiaus 
li. bet nesustojo, tik nusikei- nų, tai ir daugiau matėme, negu galima per 5 dienas, lietuvaitės apkaltinimui ė- 
kė. Vaikas buvo oborigenų Trumpai nupasakosiu, ką mes veikėme. ^iau tik iš Br. Railos skilties
kilmės, iš gatvės gyventojų. , Akiračių“ kovo mėn. nr.,
Nežinau, ar užmušė, ar su- Vilniuje i kur savo ruožtu remtasi tary-
^kasgalTokir^vykktoaSpaš: . Po nuouild,^ kelionės išvargę atvykome į Vilnių anoje "Akiračių“ skiltyje bu-
krikštyta, sekančią dieną pnmadienj, birželio^7 d., jau pavakary Buvome apgyven- ggpų“ nr susirasti, bet ne-tvo ne šiaip pasmerkti ir pa
norėjau įvažiuoti namo, tik dmtr kaip jau minėjau. Čiurlionio meno moky kloje, pa- pavyi^ nr> {jogą pabiriu* ra- šiepti Karvelytę (tai jau buvo 
dėl tos konferencijos pasili- valgėme vakarienę, po kurios vieni susitikinėjo su gimi- net jo egzempliorius mano rašinio intencija), o tik 
kau. Žodis “baisu“ čia nėra nėmis. kiti užmezgė pažintį su vietiniais mokiniais, o dar ("Keleivio“ rudakeijnje ir bi- iškelti tezę, kad mes su savo

zuikio ausies, kuri klausytų ir reaguotų.
Taigi, ką tu čia mums suoki, patriotine volungėle, tu

pėdama ant savo rezidencijos tvoros? Eik ir parodyk tą 
savo ryžtą šviesiu pavyzdžiu. Tegul ir ne tokį, kaip ka
daise anas neužmirštamas kunigas Sugintas, Vasario 16 
gimnazijai surinkęs šimtus tūkstančių. Surankiok bent

nijoje sutverti lietuvišką mokyklėlę ar bandyk patsai pri
vačiai savo bičiulių vaikus pamokyti, kad tiktai mažiau 
beliktų lietuviškų analfabetų.

Tada ir mūsų žodžiai “pasiaukojimas“, “ryžtas“ ir 
“ištvennė“ bus pilnaviduriai.

O kokia nauda iš to, kad Jokūbas rėkdamas įsaikinė- 
ja Nikodemui, Nikodemas Rapolui, o Rapolas vėl tam 
pirmajam Jokūbui ir visi toliau sėdi prie to paties baro 
stalo?

Mes jau turime pakankamai prisiraišę ir prisiskelbę 
visokių rezoliucijų — bendi-uomeninių, antibendruome- 
ninių, antikomunistinių ir net promindauginių. ' Bet nuo 
jų, tur būt, tik mišrių šeimų vislumas didėja. Ir ateinančių 
metų “tremties derlius“ greičiausiai tetbus ir vėl tik tos 
pačios tautinės dirsės, varnalėšos ir kiauliapienės...

DR. M. GIMBUTIENĖ APIE INDIIA

Pasaulinio vardo archeo-; bėjimas su dr. M. Gimbutie- 
logė prof. d r. Marija Gim-'ne. Jame tarp kitko ji šitaip 
butienė mokslo reikalais yra' ^a^į® jal^f varR4» ^^7 j’ 
apkeliavusi visus žemynus.
Šiais metais ji lankėsi Indi-

matė Indijoje:

“Tebestovi virtinės vaiz- 
jeje, kur dalyvavo moksli- dų iš Kalkutos. Tikiu ir neti-
ninkų svarstybose ir skaitė 
paskaitą apie ankstyviausią- 
jį deivių panteoną Europo
je. prasidėjus žemdirbystei, 
t. y.. 7-^įame ir 6-jame tūks
tantmetyje prie- Kristų.

“Drauge“ gegužės 29 d. 
išspausdintas ilgas pasikal-

............................. T . . ., ., ,. -r. Tavo pastabų. Tik — kažinMusų jaunimas išbuvo Lietuvoj beveik 16 dienų. Visą 5i i • • jl* i* • iii 3r no Do reiK<iiO•laiką nakvojome Vilniuje Čiurlionio meno mokyklos

Pastudijavęs jo maloniai 
atsiųstą Keidošiaus straips
nio kopiją, nutariau, kad laiš
ko rašėjas nemaža dalimi tei
sus. Tik gal nepriduočiau di
desnės reikšmės tam Keido
šiaus panaudotam, o Railos 
išleistam žodelyčiui “atrodo“. 
Be to, nemanyčiau, kad Raila 
iš viso būtų ką nors negero 
padaręs. Juk jo intencija

per stipru pavartoti. Šį šiur- kiti nuėjo miegoti. Antradienio rytą matėme jau prieš hliotekoj), bet abiejuose eg- pasmerkimais esame gerokai 
pų vaigą ir socialinę nelygy- kelis metus susuktą meninį filmą “Herkus Mantas‘>apie zemplioriuose niekeno nepa-Įnekonsekventiški, kad jei 
bęyra baisu ir skaudu maty- garsųjį prūsų sukilėlį. Po pietų aplankėme Respublikinę gtfkinamu būdu Karvelytę' mūsų tarpe yra smerkiamas 
ti atvykusiem^ iš Š. Ameri- biblioteką; rodos, ji didžiausia ir pagrindinė dabartinės liečiantys dalykai buvo gra-ltoks St. Santvaras (kuriam 
kos ar iš Vakarų Europos“. Lietuvos biblioteka. Pats jos direktorius Baltušis mus žiai i5piauti. Todėl ir teko į prie durų dūlama grasinimo 

, apvedžiojo ir supažindino su įvairiais jos skyriais. Vaikų pasikliauti vien Br. Railos plyta), tai nuoseklumo dėlei 
______________________ i sektoriuje matėme jaukiai įrengtą lėlių teatrą, kurį biblio- atpasakojimu.

• tekininkėe naudoja kaip priemonę sudominti vaikus kny- i
į gomis, panašiai, kaip daroma ir amerikiečių bibliotekose,' Šiaip ar taip, galvojau,
! nore Vilniuje lėlės btfro kitokios: gi-ynai lietuviškos raga- ^do^s taiaĮų» *ad °ūsiu pri- 
' nos. zuikučiai ir kt Vakare matėme ciiką. taigi vaikai. *iupęs tipišką dvigubo stan- 
| turėjo progą atsileisti ir tuo pačiu apžiūrėti Sporto rūmus, dart0 atstovę» kurių pasauly- 

Praeitą Savaitę eismo ne- kuriuose cirkas vyko.
metab BraSlifos1 Birželio 9 d. i-yU buvo eilinė ekskursija po Vilnių,

zidentas Jušcelino Kubifek, to «Plankč«n universitetų, kuriame mus priėmė prarėk-; koks prievartautojo po- 
70 m nrildaiMfU torius J. Grigonis ir keli studentų atstovai. Po trumpo ofi- į litinis veidas) Tačiau čia1^^’ neturint tam pakan-Joctalis^sravei. P cialaus susitikimo upžiftrėjom patį universitetų, jo gražius' w»o vsndens man „ipyių karnai duomenų Ypač tai ne-

t -L istorinius kiemus ir sales, ’jo laikomas vertingas senas:wkaaiin« koleaa dėstyda-.tiktll 5ias edutes rašančia-
nauias^mie-uT11 BrasiliaJr ir ankraščius. Po pietų tą pačią dieną dar spėjome1 mas sekančiai: ’ jbandančiam (a) laikytis

' ten išRio dfjaneiro peikei- | JJ11^^UuTa^ verttoU

šaltinius, ypač sovietinius) ir 
(Nukelta į 3 puslapį)

ŽUVO BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

kiu, kad juos mačiau. Daug 
kartų norėjosi sušukti: nere
alybė, neteisybė, negali bū
ti...

Pro tirštą rūką ir smogą.. , .. .anksti rytą vos pastebi kau-]ta sa^,es 80811 nė. 

bulius “maišų“ ant šaligat-' Dabar Braarlia turi 
vių. bet jie pradeda judėti. 000 gyventojų.

300,

je žymiai per daug (ir kurie, 
prieš pasmerkdami žmogaus 
išprievartavimą, pirma pasi-

nografųoe muziejų, kuriame etnografijos skyrius ypatin-lmą Karvelytės “eskapadomis
gai įdomus. Vakaras buvo laisvas.

(Nukelta į 3 puslapį)
pas okupantą“ grindUa vienu 
vieninteliu Petro Keidošiaus

reikėtų pasmerkti ir Karve
lytę (apie kurią ligi Railos 
str. pasirodymo mūsų patrio
tinėje spaudoje nesigirdėjo 
nė mur-mur). Su šita teze, 
berods, reikėtų pilniausiai 

’ sutikti.
Kitas dalykas tačiau yra 

besąlyginiai pasmerkti Kar*
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Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

pademonstravo jojimo techniką ir, mūsiškiams prašant, 
leido mums truputį pajodinėti ir pasivažinėti vežimu. (Ka
dangi daugelis mūsų jaunimo nemokėjo joti, tai buvo ga
na juokinga pramoga).

Po pietų įvyko atmintinas susitikimas Lietuvos Teat- 
j ro draugijoje. Mes tenai susipažinome su baleto veterane 
* Ruzgaite. teatro kritike Aleksaite, aktoriais Rasteikaite, 

Sekančią dieną išvykome į Trakus, apžiūrėjome pilį, Veisėta ir L. Noreika, taipogi su dviem jaunais šokėjais, 
pasakojimus apie pilies istoriją, apie įneseniai baigusiais Čiurlionio meno mokyklą. Po susipa

BOSTONO LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

(, Atkelta ir 2 puslapio)

Mirė jauna architektė

Rugpiūčio 16 d. Vilniuje 
mirė architektė Birutė Kas
peravičienė, gimusi 1926 m. 
Liudvinavo miestelyje. 1950 

; metais jį baigė Kauno uni
versiteto architektūros sky
rių. Jį baigusi, pradėjo dirbti 
Miestų statybos projektavi- 

Įmo institute, paskutiniuoju

Trakuose

99-Kaip Šiaulių ugniagesiai 

gesina gaisrą
M , Toliau stovintiems geriau įmetu buvo projektų vyriau-
”Siaul iai. 1976. III. 17d. !matėsį liepsnos veržimasis’sįo j į architektė. Per 26 me-į

nos: LIZ 34-13: LII 4-50:
, 19: 99-29: 27-82.
!

išklausėme gidės 
Kęstučio ir Vytauto laikus. Laivu nuplaukėme per Gelvės 
ežerą į Trakų miestelį papietauti. Ten valgėme Trakų ka
raimų tradicinį patiekalą kibinus, kurie mūsų ’picos‘ ir ki-

20:30 vai. buvo pastebėtas; prie didžiojo bokšto. Tuomet
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios 
priekiniame bokšte gaisras. 
Buvo iškviesta Šiaulių m.

žmonėms prašant užkirsti ke
lią gaisrui toliau plėstis, gais
rininkai pasiūlė prašančius

žinimo žodžių Rasteikaite paskaitė ištraukas iš Vyt. Pet
kevičiaus "Kodėlčiaus“, Veisėta iš Baltušio "Parduotų 
vasarų“ ir Baranausko "Anykščių šilelio“, o Noreika — 
iš Maironio ir Adomo Mickevičiaus poezijos. Maža salė 
sudarė jaukią atmosferą, kurioje jautėmės šiltai ir nuo- 
širdžiai priimti. Iš ten tuoj pat važiavome į Vilniaus prie
miestį Jeiuzalę, kur mums buvo privačia iniciatyva suor
ganizuota gegužinė pas dailininkus V. ir M. Vildžiūnus. 
Ten dainavom ir šokom ratelius su Vilniaus universiteto 
etnografinio ansamblio studentais, apie laužą sėdėdami 
kalbėjomės ir vėl dainaivom, kepėnn šašlikus. Tai buvo 
nepakartojamas vakaras.

Penktadienį turėjome važiuoti į gamtą Ignalinos apy
linkėse. bet pasitaikė, kad kaip tik tą dieną smarkiai lijo. 
tai nutarėm nevažiuoti, šiek tiek gailėjomės, kad Ignali
nos apylinkių neteks pamatyti, bet, iš kitos pusės, džiau
gėmės, kad vėl turėsime laisvą dieną Vilniuje.

... _ A , tų amerikietišku patiekalų i*snlgusiems jaunuoliams labaitus velione parengė stambių1 ... - » - \ • • irir ° patiko dėl savo tpipinngos mėsos. Po pietų grįžome į Vil
nių. kui- apžiūrėjome "Lėlės“ teatrą. įsikūrusį gražiai res
tauruotame senamiesčio pastate. Vakare moksleiviai vėl 

, , • • * * u susitikinėjo su giminėmis ir draugais, kaip kam patiko.
Už Vilniaus Žirmūnų gyve- Pazymetma, kad jie po vieną ar po du dažnai nusum- 

davo“ nuo oficialios musų programos, kaltais visai die
nai, kad galėtų ilgesnį laiką praleisti su giminėmis, ypa
tingai iš toliau atfrykusiais.

išplanavimo ir užstatymo 
projektų: kolchozų gyvenvie
čių, miestų ir rajonų kvarta-

gaisrinė ir milicija. Kai kurie perduoti milicijai.
gaisrininkai buvo neblaivūs,’ _ . .
j. . Gaisrui plačiau apėmusdirbo nenoriai, neorganizuo- , „ .. ........... . baznvcia, 21 vai. buvo iškviestai: i tikinčiųjų prasvmus at-» , . . , . . k. _

.. . . . Ita karinio dalinio gaisrinesilepdavo pašaipomis ir ne-t, , A._ ... : . J.. . į komanda. Šiaulių m. gaisn-cenzuriskais žodžiais. I . , . . , .ninkai, nieko neveikdami,
Bokštui liepsnojant, van-1 nenorėjo užleisti kariškiams premija. Vienas paskutiniųjų 

denį pylė šalia liepsnos, o j gesinti gaisro ir įsakė kari- velionės darbu nroiektas.

namojo rajono išplanavimą 
ir užstatymą 1968 m. velionei 
kartu su autorių kolektyvui 
buvo paskirta respublikinė Druskininkuose

šalia
žmonėms maldaujant lieti į j niam daliniui atsitraukti 200 
liepsną, gaisrininkai tyčioda-’m. nuo bažnyčios. Tik tikin- 
miesi paaiškino: j tiesiems primygtinai prašant,

— Negalima lieti ant bokš-! kariniam daliniui pavyko 
to vandens, kad neištirptų
varpai.

Buvo galima girdėti jų pa
šaipas, kad greitai kris var
pai, o mažajam bokštui nu-; 
virtus, greit nuvirs ir didysis l 
bokštas. Nors gaisrininkų, Šiaulių m. laikraštyje bu- 
mašinų buvo atvažiavę daug, |vo paskelbta, kad bažnyčia 

į užsidegė iš netvarkingų kros-

velionės darbų — projektas, Birželio 11d. aplankėme Druskininkus, apžiūrėjome 
pagal kurį statomas Vilniaus1, miestelį, gydomuosius šaltinius. Saulės taką. Čiurlionio 
Viršuliškių gyvenamasis ra- ’ namus-muziejų, naują V. Vildžiūno sukurtą Čiurlionię

1 miesto gaisrininkus pašalinti 
ir pradėti istikrųjų gesinti 
gaisrą. Jų dėka ugnis buvo 
užgesinta, liko sveiki visi al
toriai ir išgelbėtas didysis 
bokštas.

jonas. paminklą. Iš Druskininkų važiuodami, sustojome prie įdo
miai įrengto miško namelio "Girios aidas“ ir prie origi
naliai atrodančios miške pasislėpusios Alkos kavinės. Pa- 

V. Siškaitės laimėjimas j jej kelią tarp Varėnos ir Druskininkų Čiurlionio garbei 
i pastatyta 15 grupių liaudies meistrų sukurtų medinių 
stulpų, labai panašių į koplytstulpius, tik, žinoma, šie 
stulpai atlikti ne religinėmos, o čiurlioniškomis temomis. 
Dar buvome sustoję ir Perlojoje, kur yra įdomi bažnyčia 
su gražiom kapinaitėm.

Liepos 17 d. numeryje 
Tiesa praneša apie Vitalijos 
Siškaitės pasisekimą Vl-me 
Tarptautiniame jaunųjų ope
ros solistų konkurse, Sofijoj. 
Siais metais atvyko 70 operos 
dainininkų iš visų pasaulio

Kaune
šeštadienį mus nuvežė į Kauną. Po ekskursijos po mies

tą papietavome "Baltijos“ restorane, ir jaunuoliai, turin
tys giminių Kaune, išsiskirstė su giminėmis ir pas juos ga
lėjo pernakvoti. Kas rieturėjo giminių, po pietų tęsė eks- 
kursiją ir vakare grįžo į Vilnių. Kaune, tarp kitko, buvo 
aplankyti Čiurlionio ir Žmaidzinavičiaus muziejai.

bet dirbo tik viena mašina, Į „ - , _ _ . , A _
kurios štangos buvo kiauros i nors dieni» bažnyčioje, kraštų. Lietuvos Valstybines 
ir vanduo daugiau tekėjo autkrosnys nebuv° kūrentos.!filharmonijos soliste Siskaite 
X—=_ =: b d b . 'Žmonės neabejoja, kad baž-.tapo konkurso diplomante.

gaisrininku maŠ!-^ buvo uždegta piktos! Vietinė spauda šiltai atsilie-| kiečių kaimai irv, 
.valios žmonių.“ j pe apie jos gabumus. i taiciu etnaerafmisvėjo šios

Piionierių stovykloje

I Birželio 20 d., sekmadienį, apie vidudienį suvažia- 
Sekančią dieną, šeštadienį, išvykome į Rumšiškių1 vome> vieni iš Vilniaus, kiti iš Kauno, į Amerikoje dabar 

buities muziejų (netoli Kauno), kur atstatyti ar pervežti ’ jau garsią Kauno marių pionierių stovyklą. (Beje, tik 
ištisi senoviško tipo dzūkų, aukštaičių, žemaičių ir suval- (1(K11 jaunuolių ir viena vadovė — aš .pati — ten buvome, 

vienkiemiai. Prie žemaičių sodybos Ma-' Kiti praleido dieną Vilniuj^ su giminėmis).
taičių etnografinis ansamblis atliko programą su liaudies, -

Buities muziejuje

MEDALIAI HIPOKRIZIJOS 

ČEMPIONAMS

Taip rašo Lietuvos Kata-Į 
likų Bažnyčios Kronika nr 22.

Didelė eismo nelaimė

(ELTA)

Nauji lėktuvų maršrutai

(Atkelta iš 2 puslapio) 

(b) smarkiai kritikavusiam ir

šokiais, dainomis, anekdotais ir kitom įvairybėm, ši pro- į Stovykla yra gražiame Ir kvapiame pušyne ant Kau- 
grama mūsų jaunimui labai patiko* ’ ’ no mari* Atrodo^ kad tuo metu ten stovyklavo

’ jauneli pionieriai —. spaliukai (nuo 7-10 m.), bent iš įš- 
* i ii .' r; Šv. Petro ir fyvilp bažnyčioje , i vaijįės puunįs tąip htiod^. Šiaip ar taip< jie buvo ditfg

o . ,. . . . .. . . mažesni ir j kimesni negu mūsų grupės jaunuoliai. Bet
.. .... * ., . r, . . . - .. . Vis vien ne mus pneme su didelni entuziazmu, vaikiškaiBOTėjo eiti j pamaldas, j Sv. Prtiotr Povilo baątyaą, be- Kadangi vėl pasitaikė ly.

veik skersai gatves nuo musų bendrabučio. Bažnyčia bu- . .. . , , . ...__  * ••i a-,- u • v • *• •• u nota diena.'gamta nelabai*galėjome džiaugtis. Bet vai-vo pilnutėlė, nors beveik visi besimeldziantieji buvo vy-: .... , . J . ...
. - t • - ; , 7 1 kuciai mums buvo paruošę programą: saleje suvaidinoresmo amžiaus. Jaunesnių žmonių beveik nebuvo matyti, „T. x. ... . ., 7. . , ,,. i- i , i • i» n. v,. l Katinehsirgaidelis“sulelemis,kehvaikuciaipadeikla-dėl to ir musų grupele daug kam knto i aki. Dvyliktą va- ... * , .... . n , • a- • • „, , • v* • v. i . . a a- a- v • mavo eilerastukus, dar kiti pašoko. Pakviesti irgi pasi-landą naujame Operos ir baleto teatre mateme Čiurlionio . ... . . . v . -r j •i n u • i u- , i=a- • rodyti , musų jaunimas padainavo vieną lietuvišką dainąmokyklos choreografijos specialybes auklėtinių . . f . ... .J o j i -z Jr jgmofcmo stovyklautojus vieną anglišką dainą, kūną

visi kartu ir sudainavo. Po to dar truputį kartu pašokom, 
pabendravom ir grįžom į Vilnių. Taigi, pionierių stovyk-

............... . . loję ne visi buvome; tie, kurie buvome, atvykome kaip
Birželio 14 d. po pusryčių išvažiavome į Šakių rajono turistai, ne stovyklautojai; ten išbuvome tik 4-5 valandas 

Švyturio kolūkį. (Kadangi tai vienintelis kolūkis, kurį maždaug 372 valandų, praleistų Lietuvoje. Niekaip ne
matėme, tai netikslinga sakyti, kad mus vežiojo po kol-i jgįvaizduoju. kaip toks apsilankymas galėtų ką nors ide- 
chozus*). Mes visi labai džiaugėmės proga pamatyti ir j oJogjgięaį paveikti. Įdomu, ar mūsų išmokinta ameriko- 
pasigėrėti tokiu gražiu Suvalkijos kampeliu. Kolūkis yra

Nuo rugpiūčio 16 d. atida
ryti du nauji oro maršrutai: 
Vilnius — Šiauliai ir Palan-

"Tiesa“ rugpiūčio 19 d.
„_______________________ pausdino pranešimą apie

ateity dar smarkiau kritikuo- eismo nelaimėje Vilniaus u- Sa “ Šiauliai, 
siančiam kitus už per uolų niversiteto administracijos Įrengus Šiaulių aerodrome 

ir mokslinės bibliotekos rejkįamus pastatus, maršru 
bendradarbių Romua do Ui numatyti | Maskvą, 
Domanto, Bronės Kausylie- ninfTrada ir kt 
nės ir Alberto Kaušylos žu- g ą 
vimą. j Lėktuvas iš Vilniaus į Pa-

; langą skrenda 30 minučių.

žmonių įtarinėjimą "kolabo
rantais“, "bendradarbiaute- 
jais“, "okupanto padlaižiais“ 
ir kitokiais niekšais.

Tuo tarpu padėtis yra to
kia, kad mes nežinome, koks 
iš tiesų Ugnės nusistatymas 
sovietinės santvarkos ir da
bartinės Lietuvos valdžios

i ssr

meno
koncertą, o po to buvome visą dieną laisvi.

"Švyturio“ kolūkyje

Pradėjo statyti, bet negali ! Palangos aerodrome per 
pabaigti ■ Par3 nusileidžia ir pakyla po

Užsienio turizmo valdybos 50 lėktuvų, atskridusių iš
atžvilciu-Keidošiaus straios- v^r- inž- Algirdas Bačkulis, 1Vllniaus, Kauno, Maskvos, 
atžvilgiu. Keidošiaus straips ”Swturio“.Leningrado, Kišeniovo ir kt.
nis apie tai neleidžia spręsti. KalDeaamas18 su švyturio &
Bet iš kitos pusės, tvirtai ži- žurnal° bendradarbiu (Žiūr. "Tiesos“ " ‘

nekenčia deši- "Švyturio“ nr. 9) plačiai pa ’nome, jog ji . .
niųjų, atžagareivišku, fašisti- Pasak°j° apie prieš, 10 metų 
nių diktatūrų. ‘ Pradėt£* VilniuJe statyti 22

aukštų "Lietuvos“ viešbut.į. 
Vis tik Keidošiaus straips- j^j §joj nebaigtą ir dar neaiš- 

nelyje yra ir viena nerami- ku> ar jjs bus baigtas net 1978 
nanti užuomina, kurios nepa-' metais.
komentuoja mano čikagiškis
kolega. Keidošius rašo. kad; Jo statytojai tikrai gali pa. 
Leningrade Karvelytė' jam įsi8irti 'Pažangia“ statyba, 
pasakojusi "apie susitikimus'
su Fideliu Kastro, kuris už Nusipelnę veikėjai 
nuopelnus populiarinant Ku-l
bos literatūrą apdovanojęs ją! vais*n8^ literatūrinę ir 
medaliu ar ordinu“. Jeigu i a^yvią visuomeninę veiklą 
Keidošius kalba teisybę ir ;Re8’nai Januškevičienei su- 
jeigu Karvelytė iš tikrųjų {teikus, nusipelniusios kultū- 
priėmė iš Kubos diktatoriaus ros veikėjos garbės vardas, 
medalį ar ordiną, tai reiškia j *^os vyras Mikalojus Januš-

zimomis, per pra
eitą pusmetį iš Palangos iš
skrido 84,300 žmonių.

KINAI KEIČIA SAVO 
RAŠTĄ

Kinų raštas yra labai pai
nus. Tik pradžios mokyklo
se jau naudojama apie 2,700 
ženklų, o dideli žodynai turi 
net iki 50,000 ženklų. Gali
ma įsivaizduoti, kaip sunku 
yra išmokti kiniškai rašyti.

niška dainelė ideologiškai paveikė pionierius? Tikriausiai 
tiek pat, kiek mūsiškius "Katinėlis ir gaidelis“.

Palangoje
Birželio 21 d.. 6 vai. ryto, autobusu išvažiavome į Pa

langą. Deja, Palangoje buvo labai šalta, nors ir saulėta, ir

kitoje pusėjo Nemuno nuo Seredžiaus miestelio. Pasitai
kė puikus oras, vaikai Nemune maudėsi, pievoje džiovi- 
nosi ir, kolūkio pirmininkui Juozui Basčiui akordeonu 
akompanuojant, dainavo lietuviškas liaudies dainas. Iš 
to kolūkio tai ir pasiliko moksleiviams giliausias įspūdis.
kartu su lietuvių kaimiečių tradiciniu vaišingumu Nes, .. ..... .. .. . . ,.. . , . . \. .. . I nuo juros pute šiurpus vejas. Tačiau puse musų ekskuršiaip — ką gi: mums, miestiečiams, karves kaip karvesl vi. «
ir kiaulės kaip kiaulės, ir iš to niekas iš mūsų grupės ne
pajėgtų ęlaifyti kokias ideologines išvadas.

Vilniaus televizijoje ir teatre

Antradienio rytą mus oficialiai priėmė ir pasveikino 
Čiurlionio meno mokyklos direktorius Sereika, lyg ir mū
sų šeimininkas, kadangi mes jo mokykloje buvome apsi
stoję. Jis papasakojo mums šiek tiek apie mokyklą, kaip 
ten vaikai priimami ir auklėjami, ir paskui aprodė pačią 
mokyklą. Tą pačią dieną aplankėme Jaunimo ir vaikų 

. į redakciją Vilniaus televizijoje, kur mus pavaišino ska-
Todėl jau prieš poią de-|njajg saldainiais ir parodė kelis neideologinius jaunimui

rimčių metų buvo nutartaI • . • _ • v«,* v«i . . .. . . . . paruoštus filmukus, kurie mūsų kai kuriais atžvilgiais per
ne tik tai, kad ji nekenčia !^e_vi^ius buvo paskutiniosios peš idfirė iu dide-idal^ ”sofistikuotam“ jaunimui tepadarė nedidelį įspūdį»ic uit vai, ivau ji nutvilk, ia. __ , . .. nutarimas oiKidnrp <4U didp- jaunimui icpauaic ircuiueų |mi/uui.
diimiųjų tironų, bet ir tai, jDumos darbiečių frakcijos bebuvo 1- Vakare matėm Operos teatre baleto spektaklį "Eglė žai-
kad ji gerbia bent vieną rau- j narys, grįžęs į nepriklausomą įuimk ir ne u o j karaųeng«J kur mus imponavo dail. R. Giba-
donųjų tironų. O jei ji gerbia į Lietuvą, dirbo Lietuvos 2inių 'vičiaus scenos dekoracijos.
bent vieną raudonųjų tironu, Akcijoje, vertė knygas,! Bet gyvenimas vis dėlto(
tai turime šiokio tokio pa- buv° “trus antikomunistas. verčia pne jo taikintis, to-, 
grindo (nesakau "pilno“, tik! Buvęs Sovietų S-gos am- <les-, P»g»l K,nW_*,niW »^|
"šiokio tokio“) pagrindo basados Washingtone antra- R^turos

dabar Vil-,^,11*™spręsti, kad ji gerbia ir kitus sls sekretorius, “ ijas, jotynu raidėmis parem-
— gal net visus - raudonuo- maus universiteto dėstyto-, aifabetas. Kol kas jis
sius tironus. J88, nuispe nęs u toros vd- nalKlojamas valdinėse įstai-

Todėl grįžtant prie "hioo kejaS ^P0^1118. J° jgose tik viename iš 29 admi-
.... ’ g*1 ; Pr e . P0 amžiaus 70 m. sukakties pro-1 nistraciniu raionu__Uizurs-krizijos rungtynių“, ir skiriu aa »*T ?,sl,ac,n,¥ rajonų— uigurs-
sau tik - bronzos medali. -1 k?. »<«<>"<>">“«*

kun sudaro visos Kim-

AnykŠčiuose

pranešimą, nuo- Sekančią dieną mūsų jaunimas išvyko į Anykščius. 
1 d. įvestas nau-' kur matė ir Puntuką, ir Biliūno kapą. ii- Anykščių šilelį.

ir Baranausko klėtelę, ir rašytojo Vienuolio muziejų, taip 
pat ir patį miestuką su apylinkėm. Tai neabejotinos reikš
mės vietovė mūsų kultūros istorijoje.

j santų su dideliu entuziazmu vis vien maudėsi jūroje, ži
nodami, kad antra tokia proga pasimaudyti Baltijoje ne
greit, jeigu iš viso. jiems pasitaikys. Pavaikščioję po Pa
langos panką, aplankėme Gintaro muziejų ir išvažiavome 
"namo“ — į Vilnių. Važiuodami per Žemaitiją, dar užsu
kome aplankyti Poštos baublius. Pavargę, bet patenkinti 
sugrįžome į Vilnių apie vidurnaktį.

Išvykstame
Sekančią dieną praleidome, kaip kas norėjome, at

sisveikinome su giminėmis ir draugais, o birželio 23 d. 
7 vai. ryto išskridome iš Vilniaus.

Išvada

Kai kas galvoja, kad šitokios ekskursijos turės neigia
mą ideologinę įtaką mūsų jaunimui. Aš taip negalvoju, ki
taip nebūčiau jaunuolių vežusi. O iš patyrimo tikrai žinau, 
kad apsilankymai Lietuvoje turi labai teigiamą įtaiką išei
vijos jaunimo tautiniam sąmoningumui. Be to. ir Lietuvos 
jaunimui labai smagu ir įdomu pabendrauti su mūsiškiais. 
Žodžiu, mano nuomone, teigiami rezultatai tokių kelionių 
mūsų itšeiviškam gyvenimui' svarbesni, negu galimos ar 
įsivaizduojamos neigiamos įtakos. Jeigu kiti galvoja ki
taip, tai jų reikalas ir jų teisė.

Žirgyne ir teatro draugijoje

nuiuK.mus.us.us *«ry- joje, nu.i sum«.v . .. -
Kitą savaitę paminėsime bus Prezidiumo Garbės ras- sestąją dalį ir turi apieį ' llniaus esantį Riešei zirgyi.ą kur turėjome progą apziu 

.sidabro ir aukso modnlistus tn“, Kl milionų gy'eiitojų

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
Ketvirtadienį, birželio 17 d., rytą Išvykome į netoli GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
Irėti garsiuosius žemaitukus ir kitu veislių žirgas. Mums NAUJAUSIU LIETUVIUKŲ KNYGŲ. _j
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KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Dvidešimt antroji Kanados Lietuvių diena rengiama 

IĮ spalio 9-10 dienomis Montrealyje. Tuo pačiu metu ten su-
I... • ir j t . . • n _ - ir__ ix_ x__ I_ •

RESPUBLIKONŲ
ATEITIS

Ką tik gavome
gražu moterys politikoje ne-j Mo.achu.ett. gyveni 
vaidina totuovaidmene. ku-jtieji prie knygų kaino.

Į Nors pažanga 'jau labai 
- didelė, bet vis viena dar toli j

44sirinks ir Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto taryba.' ^er paskutiniuosius galėtu .vaidinta nairal savo!—*' r"~ -------r~.~
Lietuvių dienos meninę programą atliks solistai Gina J^^eSekontr"^ skaia^^ moterys čia su-,dc<la5% vaUtij°#mokc**io-

Čapkauskienė ir Vaclovas Verikaitis, Hamiltono lietuvaičių PamJa UK 4 melus te. daro 52,2% ’------------- ' * 1
į "Aidai“, Montrealio Aušros Vartų bei šv. Kazimiero para-7?^° 1U*'
1 .. ....... n , .. . u -V* laika buvo jo mažumoje.pijų chorai, lietuvių jaunimo ansambliai — Hamiltono

Šiuo metu tš 50 guberna
torių tik 13 tėra respubliko
nų.

Gyvataras, Toronto Gintaras, Londono Baltija ir Montre
alio Gintaras.

Spalio 9 d. (šeštadieni) vyks krepšininkų varžybos — 
Hamiltono, Toronto ir Montrealio. Vakare puikioje James 
Lyng gimnazijos salėje įvyks visų dalyvių susipažinimo 
balius ir Kanados lietuvių dailininkų kūrinių paroda.

Spalio 10 d. (sekmadienį) iškilmingos pamaldos šv. 
Juozapo oratorijoje. Po koncerto jaunimo šokiai šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Lietuvių dienai pažymėti bus išleistas specialus lei
dinys, kuriam medžiagą telkia redaktorius J. Narbutas.

Baliaus metu bus galima laimėti vertingų dalykų. 
Tą reikalą tvarko J. Lukoševičienė.

Gausių svečių tarpe tikimasi turėti Kanados federa
linės ir provincijos atstovų.

Visi maloniai kviečiami jai ruoštis ir joje dalyvauti. 

22-sios Kanados Lietuvių Dienos Komitetas

. .. .visų gyventoji Lietuve. Steigiama.!. S«-
o ,varnose šalies noktose j ;6 dl. v. Dau^r.
pareigose moterų tėra vos, daitž^raogienė. Tai vienin- 
a1 (. Kaip minėta, tarp 435
atstovų rūmų narių moterų 
tėra tik 19, o tarp 100 sena
torių — nė vienos moters.

CHICAGO. ILL. KIPRUI BIELINIUI 
| STATO PAMINKLĄ

Žurnalistų pobūvis t
Lietuvių žurnalistų sąjun-1 Visuomenininkui Kiprui 

• gos centro valdyba rugsėjo Baliniui (mirė 1965 m. 
4 dieną 3 vai. popiet Menėje gruodžio 7 d. New Yorke)

— Helo, Maiki! Aš nore- — Maiki, kur tu mane vė
čiau kai ko tavęs sekretnai di už nosies? Man ne jauna 
paklausti. pelė. o sena nalšlė rūpi. Ir

— O ka tu norėtum suži- k? tu aPie l?8 .P®'4?
noti ir (lai' būtinai slaptai? m.otl?% P38^1’

j įsmislas, kuns tik bobų gal-
— Sakyk. Maiki, ar nega-. voje gali atsirasti, 

lėtų manęs kokie daktarai
pajauninti?

-— Nuostabu, kodėl tu da
bar taip staigiai užsigeidei 
jaunystės?

— Vaike, mano gaspadi

— Beveik teisingai pasa
kei, tėve. Tą atradimą pada
lė ne vyras, bet moteris — 
daktarė Beatriče Mintz. bu
vusi Chicagos universiteto 
mokslininkė, o dabar Vėžio

nė pradėjo piišti man tokią Instituto tyrinėtoja Filadel- 
savo frentką našlelę. Sako,Jojoje.
ženykitės, abu esate ant' — Tai kaip ji tą išmislą 
penšeno, tai smerties adyną padarė? 
viens kitam bent akis už- .
gpausite. o iki tol ta mote- , “ Daktar.e M.nte 'ĮT""“8 
riškė tau bent nugarą paka- ,lar° 8U. P'.^’P?8 .I1’
sys ant labo miego. Bet aš. TOS ce emi8' Takl08 1«8teleS 
Maiki. > ne tas. koks bu- Y/a vadinamos teratomomis. 
vau Pltmgėie. Tada prieš Atskyraa vieną tokią tera-
kiek.iena mergelę širdis iš cm« (lakta,;e »««*» 
karščio tin,davo. o dabar - » dienų peles gemalą. Ir Ji

telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Paskutinėje konvencijo
je, kurioje buvo renkamas 
prezidentinis kandidatas, 
partija pasirodė suskilusi 
pusiu. Žinoma, bus mėgina
ma vienybę sulipinti, bet 
dar nežinia, kiek tai pasi
seks.

Minėtoje konvencijoje net 
dabartinis viceprezidentas 
Reckefelleris pažymėjo fak
tą. kad respublikonų partija 
ne auga. bet mažėja.

Kai kas sako, kad jiems 
gana vadintis "didžiąja se
nąja partija“ ir reikia pasi 
tenkinti tik "senosios parti- Rūta, 205 psl., kaina $2.50. į tis, 579 psl., iliustruota, įriš-

ROMANAI Tolimų kraštų miražai,
Avos Saudargienės kelionės 

Kalnų giesmė, romanas, įspūdžiai, iliustruota, 342 
Vacys Kavaliūnas, 201 psl., psl., kaina minkštais virše-

liais $6.00, kietais —$7.00.
«

Julius Janonis, poetas ir
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas. 265 psl., 
kaina $8.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu- 

Prisikėlimas, romanas, Alė i lio 1942-1945 m. dienoraš-

kaina $2.50.
Pulkim ant kelių, romanas, 

Kazys Plačenis, 200 psl., kai
na $2.00.

Pavasario lietus, romanas, 
Aloyzas, Baronas, 261 psl., 
kaina $3.75.

jos“ .vardu.

JAV MOTERYS 
POLITIKOJE

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis romą- 
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro. 
manas, parašė Vytautas

(2515 West 69th St.) ruošia' b.usstatomas paminklas, ku-, Nesenas metas, kai mote-j Alantas, 613 psl., minkšti 
spaudos žmonių pokalbi ir ™ vykdomąjį komitetą su- rims politika buvo visiškai į viršeliai, kaina $8.00.

įdaro: pirm. dr. Jonas Va- svetima sritis, o šiandien jos. „UiA
j Iaitis, sekr. G. J. Lazauskas, ir čia vis daugiau įsigali.! parašė Edvardas

Buvęs centro valdybos pir-, ižd. M. Pranevičius, J. Sko- Prieš kelias dešimtis metų; p:_ 1 nci irišta kai-
ininkas Vytautas Alantas rubskas. A. ir P. Venclovai būtų buvęs f-juoktas tas. ku-Į na ’

Pagaire, premijuotas ro-

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 
tes knygos pinnąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 psl., 
kaina $3.00.

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

Mergaitė iš geto, romanas,

pabendravimo popietę.

Buvęs centro vald 
mininkas Vytautas 
aptars dabarties išeivijos lie- • ir kt.
tuviškosios spaudos proble-l Paminklas staomas Chi- žentus, o neseniai vykdyti manaS narašė Jurgis Gliau- 
mas. Po paskaitos bus disku-' cagos Lieuvių Tauinėse ka- ^klausimai parodė, kad . 270 . kaina — $4 50
sijos. Vėliau kuklios vaišės, pinėse kartu su prof. Stepo-} balsuotų uz kvalifikuo-, N • • metu utoriia __

no Kairio naminklui motei7 Prezidentus. '
Dalyvauti kviečiami visi n Kaino pammKiui gauta-j _ „ .. . Birutes Pukeleviciutes nau

laikraščių redaktoriai ir 
spaudos bendradarbiai. At-' 
skirų pakvietimų nebus. Apie LIETUVOS 
dalyvavimą prašoma iš anks-'
to pranešti valdybos vice- jnatoreyra taip pat moteris kaina $4.50,
pirm. Jurgiui Janušaičiui,į pabaUijo valstybių _ Lie-' MalT Anne K™Psak- K «-i Sunki.miu keliu, ____
2534 W. 69th St, Chicago, tuvos Latvijos ir Estijos 80 viceguberaatorių moterų'nas parašė Jurgis Gliaudą, 

• k,ausl’mais _ apie jų netei- J yra 1251 psl., kieti viršeliai, kai-
{sėtą Sovietų Sąjungos pa- .. Valstijų sekretorių yra 11,' laida, parašė J. Gliaudą, 406
(glemžimą tragiškus gyven-‘iždininkių ta'l’ pat 11, na$5.00.

i cikivo uoi valstijų seimeliuose — 611, ’ Kiauros neilračios, romą
l1.1?.1 *. 1 , ..-t’ v * miestų majorų — 566, ap-1 nas, parašė Antanas Mustei-
Ismkio susitarimų kritiką bir-j ^^ vi4in£kiu _ kis< 259 psl.. kaina $4.50. 
zelio men. kalbėjo JAV sesi miest ta 1)U na‘ri _ net: D. Nendrė, AIDAS TARP 
senatoriai ir 49 atstovų rūmų 5 ‘ į DANGORAIŽIŲ, romanaa
nariai. Pavergtųjų tautų saJ JAV atgtoyų moj 365 psl kaina $5.
vaites proga kalbėjo 4 sena-jįery yra jg senate nėra! Atlaidų pavėsyje, 
toriai ir 54 atstovų rūmų nė vienos. Tik viena mote ’naa

ų buvęs f ’ juoktas 
ris būtų siūlęs moterį į pre-’

me abiem bendrame sklype šiandien Connecticut gu- jausias premijuotas romą-; parašė R. Spalis, 365 psl,
1 vtq Kilo Graesn v v • . m a i  a-Į beinatore yra Ella Grasso. nas lg2 g,, kaina j4.50.

TRACFniJA .^e™.at013 J-’ Ab«em« ir .ūm.., pre-
TRAGED1JA . A.V-se. O didžiausios New mijuotaa romanas, parašė 

KONGRESE 1Hįrko Aloyzas Baronas, 206 psl.,

romą-

III 60629.

KELEIVIO RĖMĖJAI

$100.00

kaina $5.00.

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

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

____  i ta bobą, kaip i me-' !’a"'?‘«-„k?J vėžio apimtoj S. Jeneliūnas, So. Boston Ma.
džio kulbę, ir tik nusispjauti j '«ste,e. 18v,"to » V18al 8Velk« $75.00ziunu

norisi. O sako, kad daktarai ikūno <1 alelę. J. Passick, Hoųuiam, Wash.

Po $10.00
B. Sviklienė, Worcester, 

žio ląstelė pradėjo dalintis Mass., A. Bartkaitė, Santa 
— Tėve, neverta tau da-! ir daugintis, kaip visos slvei-|Monica Cal A Alekna 

bar nė svatoti apie jaunystę, kos organizmo celės. Į Miami,’ Fla. ir J. Pečiulis’,

dabar padaro tokios medici-i 
nos, kao ir senam katinui j 
per morčiii uodegą užriečia.' -

— O kas toliau?

— Toliau toji buvusi vė-
nariai.

ELTA
ris tėra ir dabartiniame For- 467 psl. kaina $4.00.
do (kabinete.

— Nu. o žiūrėk, gramat- — Znočijas, ana lazdelė Cleveland, Ohio.

A. Butcherait, Terra Alta, 
W. Va., — $8.00.

Po $5.00

nas pensininkas Birbilas Za- pasigydė iš sveikųjų sylos?
eirkos saliūne apznaimino, _ Taip, tėve, ir buvo. Ir 
kad Amerikos mokslmcuu I tai ^tj^ pirmą kartą 
jau i ado spas.» ą, aip nu*ikame jr gyvame kūne. O iš
slogas sename kūne laz-ĮtQ atra(limo paaiškėjo dar', V. Selivončikas, Dorches- 
deles \el pamainyti stllPno-}yįsaj naujas vėžio li-jtcr, Mass., V. Butkys, New 
mis. Saxo. jau bus galima būdas pasiro_ Į York, N. Y., E. Reingoldas,.
pamacyti n iem>, unems i įskiepytai sergančiai vė- Worcester, Ma., J. Žemaitis/ 
netkreba, paslėpsnius graudu dalelytei apjink ’ G Ohio, L Baranaus?

v s esančios celės turi galia įsa-1 k enė, So. Boston Ma., A. Ne- 
kvti pasveikti. Štai ikame vi-}v;era, Brighton, Ma. ir E.;:

Cjpukas, Worcester, Ma.

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

Atspindžiai ūkanose, —• 
-x.__.-_ Vytauto Alanto novelės, ji-

Dara^Povila"Abelkis"'Ieistos Bostone 1976 metais, 
, paraše Povilas Abelkis. lw0 37g

Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, j

Dailininko žmona, roma
nas, parašė Juozas Tintais, 
kaina $5.00.

Rene Rasa, MEILE TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- į anglų kalba išvertė Miltoh 

3.50. !Stark, išleido Liet. Enciklo-

zia ir prieš cesą i mag, 
nuvaro.

sas atradimo svarbumas. 

— Bet, Maiki. a? norė
čiau. kad man įskiepyta jau
na lazdelė pajaunintų visas 
kitas mano lazdeles ir kad

S. Martišauskas, Brighton, 
Ma. — $4.00. iI

Po $3.00 i

H. Jankauskas, Gallpu, N. 
nuo to j mano vargonizmą Kexico jr A Lukas &st

Trans-Atlantic Travel Service I
Naudokitės mūsą rūpestingu patarnavimu, ruoūiantb i 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ t

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metą pavasarinią :$
ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.
EKSKCRSpOMS į LIETUVĄ — dar yra vietą šiose 
grupėse:

RUGSĖJO 30 — $750.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

Alpia, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Aidai ir ieiėiiai, premi
juotas romanas, parašė Va. 
cys Kavaliūnas, 234 psl.. 
kaina $5.00.

pedijos leidykla 1976 me
tais, 238 pis., kaina —$6.00.

History of Lithuania, by
dr. Joseph B. Končius, 142 
psl., kaina $3.00.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikauako 

307
Viena pasauly, romanas, 

oarasė Danutė Brazytė-Bin- į premijuotas romanas, 
dokienė, 241 psl., kaina —jpsl., kaina $6.00.
$5-00. į Devintoji pradalgė, lite-

Andrtas Valuckas. NE- Į 
MUNO S0N09, romanas ii; ratūros metrai’tis, 389 pd. 

kaina minkštais viršeliais

sugrįžtų vėl žemaitiška stip
rybė, — kad galėčiau vėl 
linksmesnėm akim žiūrėti į 
leidukes, kad nuo kvortos

— Tas klausimas dar nė
ra visiškai r spręstas. Ta
čiau mokslininkai jau seniai 
ieško būdų sergančio kūno 
celes arba ląsteles — tik ne 
lazdeles, kaip tu pasakei,— 
pakeisti sveikomis ar ‘jas pa
gydyti. Tai būtu nepapras
tos reikšmės išradimas.

— Nu. o koks pažičkas iš 
to būtų seniams?

— Tas išradimas būtų nc’gyvatinės nesisuktų galva ir
tik seniems, bet ir visiems. neparvirsčiau ant saidvoko, 
kitiems nepapratai naudm-j, . d b itajko. 
gas. Sako. kad mokslimn-j * 1
kams jau pasisekė "pagini-1 — To, tėve, tai dar joks
dyti“ pelę. kurios "tėvas“ ir mokslas negali tau prižh- 
"motina“ buvo vėžio ligos dėti.
ląstelės. Taigi, gal ateityje! .... . . ..
bus galima \ėžio ląsteles pa-- Vadinasi, tu mane vel
versti sveikomis be chirur-' nusmūtninai. ir iš tavo kre- 
gijos ar kenksmingų vaistų binės pelės tėra tiktai kati 
pagalbos. į nui nauda. Gut bai!

Chicago, Indiana. į

Po $2.00
J. Trucen, Barberton,Ohio, 

V. Leikus, Chicago, III., ir 
C. Paul, Centereach, N. Y. j

Po $1.00
J. Baltis, Maspeth, N. Y.,'

O. Songaila, Harrison, N. J.,
P. Laukaitis, Thorington, Ct. \ 
M. Geler, Willingfor, Ct. ir 
J. Lesčinskas, Vokietija. j

Visems aukotojams nuošir- i 
dus ačiū. į

Administracija |

Air fares subject to changes and governament approval. 
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS

. RIBOTAS!

1977 metą EKSKURSIJOS f LIETUVĄ prasideda 
balandžio 6 dieną.

Registracijas priimame dabar. •

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Rueten, Mam. 0kl27
393 Went Broaduay, P.0.Rox 110 

Telefonas: (817) 288-8784
Norintieau ataftvisati girnium ii Lietuvon autvarkome

suvaikiečių ūkininkų sukili- ro vu*o:Q ea gn mo 1935 m.. I tomu. 280i$' 50’ k,etals “_*8-50' 
mi.. kaina $3.00. Lietuviškasis

Andrį— Vai—kas, Nt| Henriko Tomo Tamašausko 
MURO SONOS. n tomas i Mažosios Lietuvos studija,
128 i*l, kaina $4.00. 

Nuskandintas žiedas. 15
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių

novelių, parašė Juozas Tini- j sąrašu ir žemėlapiu. Kal
nia, 200 psl.. kaina minkštais , na $6.00. 
viršeliais $3.00, kietais — *

Savininkė: Aldona Adomonienė

•A e/A 11 X > MM Lithuanians in
. * parašė dr. Antanas Kučas,

n,j511S^S^iniU?trUOta’ 349 P31" kjU-
amžiuje, parašė Petras Man- na nn 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00 a ’

Tautvilą, romanas, parašė ] -Kinija — Azijos milfiiia% 
’ Juozas Kralikauskas, 205 j parašė 20 metų Kini jojeJi- 
1 psL kaina $4.00. i gyvenęs Petras Urbattis.
I Nemunas teka per Atlan> je knygoje ne tik daug po- 
* tų, Vytauto Alanto 5 nove- niių informacijų apie Kini- 
lės, 268 psl.. kaina minkštais' ją. bet ir daug spalvotųirkl- 
viršeliais $8.00, kietais $3.50 j tokių iliustracijų, 362 pat, 
kis, 259 psl., kaina $4.50. kaina $15.00.



±*usiapii penk KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 33.1976 m. rugpjūčio 31

Vietines žinios Rugsėjo 26 d. 4 vai. po i KAIP DANGUJE, TAIP IR 
į pietų So. Bostono Lietuvių' 
į Piliečių d-jos 2 aukšto salė-!
J je Daliaus posto moterų'
. banketas

Išvažiavo į Angliją I Viešnia iš Lot Angeles I , . į ^o. Bostono
' Lietuvių Piliečių d-jos sale-

Bostoniškis skautininkas’ Danutė Tuminaitė, su Al- je Tautos Šventės minėji- 
Česlovas Kiliulis išvyko j giu Lapsiu vedanti Los An- mas — koncertas, kuri ren- 
Ar.gliją dalyvauti angių gėlės radijo valandėlę ir te- gia LB apylinkės valdyba, 
skautų gilveiistų suvažiavi- nykščio dramos sambūrio

narė, lankėsi Bostone.

! rinti. Jau minėtoji Kubos į

gimnastikos insti-ukorė Zu-l Seniausia Lietuvių Radijo
I e.a ez b?k°’- ka.c Programa Naujoj Anglijoj

Komunistai mėgsta prikiš- Neseniai pasibaigusios Į*11^ kiekvieną trenn-uotę <toties WLYN, 1360 ki
ti jiems nepavaldžiam pa- Montrealy Olimpiados pro- „ ® P1.1' . * minučių £ stoties FM,

ŽEMĖJE

APIE SOVIETŲ 

SPORTININKUS
RADUO PROGRAMA

šauliui, kad ten žmonės ”pa- ga spauda vėl daugiau rašė P°htmto švietimo 
sileidę“ — daug pavainikių, ir rišo apie nelygius varžė- ka- 
daug skyrybų. pilna prosti- vus. Olimpinės žaidynės tu
tučių. girtuoklių ir t.t., bet retų būti tik tarp sportinio- "SAUIĖS ŠERMENYS“ įbaaaulinių žinių santrauka 
jie nemėgsta prisipažinti, kų mėgėjų, bet taip nėra,! ... .... »r komentarai, muzika, daL

ę r ■» c o kad tų nelaimių ir pas juos nes kcimunistinių kraštų Tai visai neseniai išleistas • įos ir Magdutės pasaka.
: ’ iPhnin KHrffii j iiw ‘ li'l i ūksta. nors jau turi ne- sportininkai yra .profesiona- Antano Gurtaižio satyrinės Btenlo refka:al9 i^ipug i

T ..................... , . . Ta proga .pas Dangeruti & " m**i- ?^umor.stmės poezijos nn- |
Ta jjacia proga J.S turėsj ir Ja,atę Aukštikalnius, gyv’.,rudens koncertas ' i 3U',et«

pamo- 10^7 mc>( veikia aekmadie-
niais nuo 1 iki J .30 vai. die* 

Įtią. Perduodama: Vėliausių

me. kur jis atstovaus lietu
viams gilvelistams. Baltic Florista pelių ir dova-

Pa>ita! n™> >u Lietuviško- Quįncyf buvo šaunus jauni
sios Skautybės Fondo atsto
tais Europoje.

Auka Skautybės Fondui

Vita ir Juozas Hodges at
siuntė $15 auką, prašydami 
įamžinti a.a. Elžbietos Šim
kienės atminimą Lietuviško
sios Skautybės Fonde.

Fondas nuoširdžiai dėko
ja už auką.

i

Turėsime medicinos daktarę1 KALENDORIUS

mo pobūvis.

Aleknos grįžta į Floridą , ^vklo: 
Emilija ir Antanas Alek- ketas.

nes. Bostone paviešėję porą

U.S.A. & World, Spalio 16 d. So Bostono ben<į^arbis Jan" baliai žaid^**
_ Lietuvių Piliečių d-jos sale- ce rao, Sovietų Sąjun- 
l je Bostono Lituanistines mo- • dešimtoji dalis gimusių- 

Tėvų komiteto ban- vra paVainikiai, o mies
tuose jų yra net vienas iš tri-

Bet nekomunistinės šalys kinys. /domiai ir gausiai krautuvę. 502 Ė. Broad- 
Rpnort su tuo apsiprato’ ir • olim’ iliustruotas dailininko Vik- w5„ So Bostone.’ Teiefo* 

1 pinėse žaidynėse varžosi toro Vizgirdos- Didelio tor*:ni
profesionalai su mėgėjais. mato, drobiniai viršeliai, bu J „
Aišku, kad tokiose varžybo- bai tinka Kalėdų davanoms.; 
se gautų medalių skaičiumi Kaina $7.00. ,
vyrauja komunistiniai kraš-

varžosi toro Vizgirdos- Didelio tor.;nag s-0489. Ten gauna* 
ir

Dažau ir Taisau
Spalio 30 d. Brocktono j“0.

tai.
mėnesių, trečiadienį išski en- gan(jaros salėje Balfo 72 sk. 
da į Floridą, kur nuo-lat gy-; pG;būvis.
vena. j

• Lapkričio 7 d. So. Bosto-

Kad komunistinių kraštųLytiniai santykiai prieš .... , .
vedvbas vra pakastas dalv- ‘P.ortininkar yra profesiona 
kas.' Leningrado studentų lal-.d?r kartą patvrrtino ne-f

Lietuvio Piliečiu d ins '.'rimai rodo, kad daugiau 'cnla! ’,i*?e®usl Lietuvos ieiko savo pusbrolių.
, ,lėG U,n« h3..„ "v nei pusė studentų lytinius ’l^ninke Zulema Gutier- PHrortlfe Sereikaitės ir Ksa-
! našlių karalienės rinkimą? ^kins pradėĮo nesulau- ^2’ 11,183,0 • » “ vero-PraucBkaus Modestavi.

IEŠKO PUSBROLIŲ 

Filomena Fartuškeviėiūtė

r;o

kę 18 metų, o 65'; studen- sportininkai yra profesiona-! čians vaiką: Boleslovo, Edvar- 

Lapkričio 14 d. 3 vai. po čių— iki 21 metų. a1’ n^S 1 a ^Vai °laU’5do” Pranciskaus Modestaviėią,

Namus li lauko \r viduje. 
Lipdau popierius ir taisant

viską ka pataisyti reikia.
Naudotu tik geriausią 

medžiaga.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
TaL CO 5-5854

M**#*##**********#******####*### <;
pietų Firtt &Secdnd Chureh; Abortu Sovieti joje vra 8138 « uzslemunas •

bet kui kitur: Kitas (kubietis Heotor 
ocentu visų Cordoso. kuris buvo pasiųs- 
kvoje kiek- tas i Sovietų Sąjungą susi- 

vienam ‘gyvam vaikui tenka pažinti su fiziniu lavinimu

Tufts universitetas į savo! 
medicinos mokykla iš 1,

I
Rugsėjo 12 d“T i -■ • ▼ I/ m i

2:30 vai.
.s „...s,.s

Anglijos Baitų d-ja.Miltono.
Jos brolis Andrius, North; 

Eastern universiteto I kurso! 
studentą2. gavo 
bendrovės stipendiją.

; nėjimas.
Rugsėjo 19 d. So. Bosto- 

Edison no lietuvių Piliečių d-jos 2
aukšto salėje Sandaros 
kuopos banketas.

REode Island yra pirmoji 
kolonija, kuri uždraudė į-' Worcesterio) JAV LB Bos 
vežti vergus. Tai padarė ton .** apygaidos rengiama 
1774 metais. į Lietuvių diena.

Rugsėjo 19 d. Maironio| (vakarienė-), 
parke Shrewsbury (prie1,

Lapkričio 21 d. So. Bos

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. j 2 abortai.
.ak. Brocktono Sandaros! Skyrybos Sovietų Sąjun- 
salėje (30 Inteivale St.) — goję per paskutiniuosius 13 
Martyno Jankaus saulių metų patrigubėjo. Dabar 
kuopos rudeninis renginys: Maskvoje ir Leningrade iš

siskiria net pusė visu susi-

ir sportu. šitaip apibendrina 
saivo išvadas:

”Be klasių visuomenėje 
sovietų sportininkai ne tik 
naudojasi atskiros klasės

Onos Modestaviėiūtės - Finnan 
(jos duktė Gertrūda) ir Joanos 
Modestaviėiūtės.

Jie visi yra gimę tarp 1900 
ir 1910 m. Philadelphijos mies. 
te.

Jie patys arba apie juos ką 
nors žinantieji prašomi praneš
ti Keleivio redakcijai. j

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
SSS Broadvray

So. Bonton. Mass. 02127 
Tat AN 8-1701

!: < ► < >
' I

*ono Lietuvių Piliečių d-jos 
-alėje LVS Ramovės Bosto
no skyriaus ruošiamas Lie-

pnviiegijomis, bet yra su-; 
tuokusiųjų, o visame krašte skirstyti į kategorijas pagal. 
— trečdalis. varžybų laimėjimus. i

4 NAUJOS KNYGOS
* » <
, Angliškai:
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.— 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

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

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

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ " ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
335 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

Sovremenik žurnalo' ”Sovieų sportininkai, ku-Į 
darytais tyrimais, trečdalis rie laimėjo pasaulinės reikš-! 

. . . ,, _ . i siskiria. dar nepaminėję mės varžybose, kaip, pav.,į
. sutuoktuvių vienerių metų Olimpijos, yra pirmos kla-,

sukakties, o šeštoji daiis pa-.sės sportininkai ir gauna 
jėgia vedybinių gyvenimu 400 rublių mėnesinę stipen-‘ 
džiaugtis neilgiau kaip 3 j dfją ir. be jos, dar ikitų do-l 
mėnesius. Į vanų — automobilį, butą.'
6 ką 'jau sakyti apie gir-, keUon« » užsien'ir kt 1 

tavimą? Geriama visur. ”Už kiekvieną pasaulinį 
kiekviena proga ir be pro- rekordą sovietų sportinin- 
gos. kiekvieną darbo dieną! kas gauna 1.000 rublių ir ki- 
ir šventą dieną. O tų švenčių takių dovanų. Mažesni spor- 
ten yra daugybė: šiandien'tininkai taip pat nepamirš-

58 m. minėjimas.

RIMTAS HUMORISTO 
ATSAKYMAS

Vienas iš didžiųjų ameri- 
kiečių rašytojų ir pasaulio 

Ihumoristi; Mark Twain< 1835- švenčia staliai, i*yt — meta- tami — gauna tokių pinigi 
. 1910 m.) šitaip atsakė jo ta- Ųstai, poryt — kariai, užpo- nių ir kitokių dovanų, kakii 
lento gerbėjai, kuri klausė, 
kokias knygas jis laiko ver
tingiausiomis:

BALTIC INSURANCE AGENCY 
\ idėja: Reda M. Veitas

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšię nelaimingą 
{atsitikimą.
• Parūpna visu rūšią draudmus nekilnojamam tortui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

"Aš skiriu knygas Į keletą 
kategorijų. Knygos odiniais 

ĮĮ i viršeliais nepaprastai pra- 
I verčia, galandant skustuvus, 

į;Plonas brošiūras galima pa- 
i kišti po judančių stalų kojo
mis. Enciklopedijos ir žody 

Inai yra-puikiausias ginklą:- 
:— galima rėžti užpuolikui 
per galvą. Standūs -žemėla
piai iš didelių geografijos at
lasų jums pravers, jei bus 
išmuštas langas“.

kokių
rjl — prekybininkai ir t.t., paprastas darbininkas So- 
O kaip tu švenčių proga ne-, vietų Sąjungoje negauna“, 
.^gersi... j j(omunjstjnįse šalyse spor-į

---- ----------------------- Į tininkai lavinami ne tik fi-|
Lietuvos vandenyse yra ziškai. Ten stengiamasi juos 

epie 160 įvairių žuvų rūšių, ir ideologiškai gerai sustip-

S AVA1TR AST1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota aaauytojus apie pasaulinius fr lietuviškuosius 
įvykius, deda uaug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišku jkyrią, kuriame laukta* 
me abipusią pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ ym dtnamilfau, mūsą H> 
eivijos laikraštis. Ieškąs nauju bendradarbio bei irfė«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 ICt, CANADA

Į.OąS^A.A ef •

SLA
ŠIA—Jm m Mtą

jo daugiau asup

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
ja Hstavlą vtimouMMl Ir 
S£PTYRIS MHJONUI

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para., "ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j “Žurnalistikoje“ rašo 30 
za» Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai. tuotoJų. Kaina $6.00. 
m na $12.00. > .

Baly. Sruoąa minų .toi-Į30 mct Lietuvos laisvŽ5 ko. 
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų f 100.00
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminio šildymo (baseboard) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER S METUS! 
PaMlym Imigiml I97« ». ją ą.

FORTŪNA FUFL Co.wc.
Oil Burnom CITGO HoatinfOMs parojęs 470 A(Jams st Qujncy. MA 02i69 

kambarys Boston 436*1204 $o. Staro 7734949
Atidaryto 24 vahadaa

SLA—dkUiamrts Betuvlą
duoda ry vyMs apdraudą Ir Sieja puialpp, kuri jm 
pigi, oes SUSIvnanJddAfr srisškB pstoo, o toikto 
patarnavimus aavitarpmds pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sn 
kapitalą, tad jo apdmdt Ukra Ir 
tani vis «a gnU gauri (vairią klastą 
apdraadm noo 1100.00 Iki 610.00096

SLA—jaunimui duoda gurą
doirment InanransA kad jaunooHs gantą 
aukitejo mokslo stadijoms Ir

SLA—duoda V AULAMS ir jauimsMaa
apdraudą: ni S1A00.00 apdraudus tik 18.00

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
smilaus
klabą Ir draagtją nariai M
Ha apdraarim mol 

SLA—kuopos yra daugmaojo Bstnsfą koloniją. Krslpkltls 
• kuopą veBtljus, tr ris ptodlau paaRktos ap*s

I

paratysito: 
LMraaalaa A! 
897 Wsst38tb Nev Verk. N.Y. 18891

psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so. 
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina 810.

TAU, LIETUVA, Stepo* 
no Kairio, 480 ^«1., kai- 
na $2.00. į

DIENOJANT. Kipro Bw- 
rinio, 464 psl.. kaina....82.0b 

PENKTIEJI METAI, Kip 
rn

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustraciju, 500 psl., kaina 
810.00.

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 86.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas

CMinte, 692 puslapiai. I g’a“dal P?™08®. ,Vi"c“ 
<calna 82 00 Ritoms. 350 psl., kaina $10

Sukilimas Lietuvos save* Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
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- 
▼yj«.

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

rėmimui atstatyti, dokumen. 
Įtinė apžvalga, parašė buv. 
! Lietuvos nepapra-tas pa- 
I siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 

! Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Lietuvių išeivijt Amerikoj, 
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.
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Vietines žinios
šokėjai išvyksta

Onos Ivaškienės vado
vaujamas Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių sambūris (
(per 50 asmenų) šį ketvirta-' metų pradžios dėstys istori- 
dienį. rugsėjo 2 d., autobu- ją katalikų išlaikomoj Font-į 
su išvyksta į Penktąją Lie-!bonne akademijoje Miltone.; 
tuvių Tautinių Šokių ‘šven-: g Kcn(ll.atienė bakalauro1 
tę. kun bus rugsėjo o d. Chi-j gavo Harvardo uni-
cagoje. įversitete, o magistro—Bos-1

Bostono sambūris tarp į tono Universitete. j
dabar veikiančių panašių

Skirmante Kondratienė —' 
istorijos mokytoja

Skiimantė Makaitytė -‘ 
: Kondratienė nuo šių mokslo

Simpatinga viešnia

Rugpiūčio 20 d. mus ap- ’ 
lankė simpatinga viešnia! 
Nellie Weymauth iš Key;

NAUJOVĖ "LAISVĖS 

"VARPO“ KONCERTE

sambūrių yra seniausias. Jį 
įsteigė ir dabar jam tebeva
dovauja Ona Ivaškienė. Jis į į Bostoną buvo atvykusios 
yra dalyvavęs visose ketu- Į Lyda šlikienė su savo duk
nose tautinių -ekiu šventė-'ra Kristina. Jos nuolat gy- 
se. Linkime jam gražiai at-’vena N. Zelandijoje, į JAV, 
stovauti Bostonui ir šioje ' atvyko savo giminių, drau- 
šventėje. ’gų ir pažįstamų aplankyti.

! Iš Chicagos buvo nukeliavu-i
____________________ 1 sios į Kanadą, o iš ten nuvy- ’

!ko savo krikšto dukters ir 
jos tėvų Naruševičių Ando-

Viešnia iš N. Zelandijos

Valentinos ir Stepono Minkų radijo gegužinėje rugpiūčio 8 d. iš
rinktoji gražuolė "Miss Lithuania of N.E“ Lynn Jonaitytė (iš 
kairės antroji). Pirmoji iš kairės yra 1975 m. gražuolė Debbie 
Strazdaitė iš Melrose, trečioji — šių metų gražuolės palydovė 
Jane Valkavičiūtė iš Dorchesterio ir 1966 metų gražuolė Mary 
Ann Valkavičiūtė _ Truszinskienė iš Stougtono.

Padėka Bostono Moterų Federa-
Bostono Tautinių Šokių •c^)a ^^0.

Sambūrio Tėvų komitetas; Po $10: inž. R. Bričkus, 
nuoširdžiai dėkoja asmenim inž. R. Rasys, O. Vilėniškie- 
ir organizacijom, aukoju- nė, A. Andriuienė, A. Va
šiem šokių grupės kelionei į t kauzienė ir C. Kazakaitienė. 
V Tautinių šokių šventę!
ChicagoĮje paremti.

| Jų sutikimas atvykti į 
; Laisvės Varpo rudens kon- 
' certą ir atlikti jame progra- 

Laisvės, Vaipo vadovybė mą _ tai reta proga išgirsti 
West, Fla..’ir ta proga nu- ’ kiekvienam savo koncertui tokio aukšto lygio smuiki- 
pirko knygų net už 26 dole- parenka kokią nors atrakci- ninkus. Jau dabar jaučia- 

ją. Tradicinis rudens kon- mas didelis susidomėjimas 
certas spalio 10 d. So. Bos- koncertu. Ypač mūsų vidu- 
teno Lietuvių Piliečių d-jos ? inioji ir jaunoji karta, pasi- 
salėje bus jau 34-tas tos rū-į jlgusi aukšto lygio meninin- 
šies renginys. Jame atrakci-, kų. dėkinga už 'ios atrakci
ją sudaro programos atlikę-į jos sudarymą, iškviečiant 
jais pakviesti smuikininkai • smuikininkus. kurie nese- 
Dana Pomarancaitė ir jo»| niai dideliu pasisekimu kon- 
vyra* Jurgis Mazurkevičius. j certavo Lincoln Centre New 

Tai menininkai, pasiekę’Yorke.
tarptautinio pripažinimo. A- ‘ Koncerto proga leidžiama 
du jie išaugo ir subrendo už | knygutė. į kurią visi kiviečia- 
gelezinės uždangos. Danajmi pagal galimybę įsirašyti 
romarancaitė yra Kipro Į garbės rėmėjais, rėmėjais,

rius. Ji čia atvykusi į Brook
: liną. Mkss., pagloboti maža- 
i metės dukraitės.
Į Po 4 dienų ta šaunioji tau- 
j tietė vėl mus aplankė ir nu
pirko dar dvi knygas savo 
artimiesiems: broliui Bill 
Kizevich, Memphis, Tenn., 
— Introduction to Moderr 
Lithuanian, kad geriau pra
moktų lietuviškai, o giminai
tei Izabelei Slavėnaitei, i? 
Springfield, Ilk, -— Lithua
nian in America, d r. Antane 
Kučo. kad geriau pažintr 
lietuviu ateivių gyvenimą 
šiame krašte.

Petrausko augintinė ir auk-j talkininkais ar bičiuliais, 
iėtinė. Dabar ji su savo vy

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu- *įvery. Mass., aplankyti. Iš! 

• , - . «... iten atj»ažiavo į So. Bostoną
mer&tonų. O juk kiekvie j pasimatyti su savo pussese- 
nu nauja* prenumeratorius re Ona ir jos vyru Antanu 
stiprina laikraštį. i Andriulioniais.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

TaL SW 8-2868

yieninteiė oficiali Įstai
ga Worce*tery. «uri siunčia 
siuntiniu* tiesiog ii VVorces*

torio į Lietuvą ir kila* Rusi 
los valdone* sritis* Čia kai*

Sena* parvirsta ir negir
ta*.

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai oueina greitai ir 
tvarkingaL

O* galina gauti įvairiau- 
•ką importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai lemomis

Vedėja B.

Visiems nuoširdus ačiū.
Tėvų Komitetas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau ir 
visas Jūsų darbštusis štabe, 

Jus visus nuoširdžiai svei- 
įkinu. Tikiu, kad atostogas

i u gyvena Toronte, Kanado
je. Jie abu yra gana jauni, 
tesulaukę vos 33 metų. Jiem 
pavyko ii Sovietų Sąjungos 
vergijos pasprukti panašiu 
būdu. kaip Jurašams ir dail. 
VI. Žiliui. Kanados muzikai,

Visais koncerto reikalais 
kreiptis į Laisvės Varpo ve
dėją Petrą Viščinį.

’G A R S O BANGŲ“ 
PROGRAMA

Aukojo:
So. Bostono Lietuvių Pil 

d-ja — $200. j Tu e#i amžinas, kaip am.'lengviau keliauti po visą
Amerikos Lietuvių Inži-' žiną saulė, o lietuviška* žo- pasaulį,

nierių ir Architektų S-gos< di! • Su pagaUba
Bostono skyrius — $30. j St. Santvara*

i praleidote įdomiai ir malo-i konstatavo, kad jų atvyki-, §j radijo programa tram
dai bei'pailsėjote. įdedu $ mas atolešė Kanadai didelį j liuojama sekmadieniai* ii 
i20 Keleiviui, kad jam būtų’ lalėjimą, o Sovietų Sąjun-; stotie* WBUR 90.9 FM

gai nuostolį.

Flood Square 
Hardivare Co.
kriitiu 9. J. ALBMNA 
*W KAST BBOAOIVAT 
S«WT» 9CS7ŪN. MASS. 
TELFFONA8 AM 8-41OI

Benjaaiin Mror* Dalai 
PuptoroM Sianom*

. Stiklas Laa
TOantia reikmenys

Krikmenys piontariuna 
Vtookfe nlrffe <fe<kt*<

Telefonas: AM 8-2806

?r. Jos. J. bonovan
Br. J. Pašakarnio

of^roiPfiDINIS 
ME1R1STA9

Valandos:
nuo 9 caL ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

Seath Bostea, Mam

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

Ę J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamu tiktai raitom, iipildome gydytoją ra 
suptus Ir turime tisus gatavus raistas.

J«i rafk raistą — eikit 1 Uetuvišką rsktteą 
8sr. Emanuei L. Rosengard, B. Sm Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.
Telsf mm AM 84020

Mm 9 raL ryto Iki 8 raL rw lidijim šveatadieaim Ir eekm. 
maaooooMosommouaaooooooooooooooi

tik jaučiu*

Tekfi

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

; 95 Rosemary , Street 
Nonvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Peter Maksvyti*
Carpostar A
<9 Church 

«. Milton,
Atlieka visas
to ir proJektertmo darbas tt ko^vhjo^ l

TEL. AM 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto fld 9 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogau* — be ydoe.

Pirmasis jų koncertas Ka
nadoje bilvo pavadintas 

jūsų Ona Kovačevsky nepakartojamu triumfu, ku
ris atidarė jiems duris į pa
saulines scenas. Dabar jie 
dirba Kanados universite
tuose, vadovaudami smuiko 
meistrų klasei, o taip pat 
daug koncertuoja Kanado
je, JAV-se ir Europoje.

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotą dainą ir ark 
ją plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 raL

AM 1,430 KC fl WWEL 

Vedėjau PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brocktoa, Msas. 02402. TsL 580-7202 

*****************************a*M*eeeeeMeMiaMeMieeeMiMV*eMieM*Me*e

REIKALINGA VAIKO 
PRIŽIŪRĖTOJA

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

t

{ ATVIRAS DARŽOVIŲ IR

VAISIŲ TURGUS

Thomas Parke, So. Bosto-< 
ne, kiekvieną ketvirtadienį! 
nuo 6:30 vaL ryto iki 1 vaL 
po pietą vyksta atviras dar-J 
žovią ir vaisią turgus. Tai1 
vienintelė proga betarpiškai 
nusipirkti iš gamintoją įvai
rią daržovią ir vaisią. Visi! 
kviečiami ta proga pasinau
doti.

So. Bostone I gatvėje gyve-Į 
panti dirbanti motina ieško savoj 
7 metą amžiaus mokyklą lan-j 
kančiam vaikui prižiūrėtojos. ' neseniai mirusio įžymaus

Kreiptis: Mrs. Dolores And- aktoriaus Leono Barausko 
rewski, tel. 269-0049. įkalbėtą plokštelę. Kaina —

(32) S6. Paštu nesiunčiame.

KĄ TIK GAVOME

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja , I

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

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

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

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

AVtAR

AVtAR
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

M i T OIL CO.. Ina Z08M£
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Sk.aBiakil*

268-4662

AYSAR

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9080

Jis atidarytas nuo pirmadieido iki 
penktadienio nuo 10:30 raL ryto iU 
5:30 rai. rakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nus 9 rai. ryto iki 12 rsL

Nuošimčiai priskaitomi aso |dijinm 
dienos km minoo.

Pfldkš

Bankas reikia jau 109-tssslm

šis taške direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale sa tarnautojais gsRms snal-
kalbėti Ir Notariškai

Turtas (Assets) yra viri $274,909,000

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
W*orcester, Mass. 01804 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcsoterio siun

čiasi jvairias siuntinius į Liete 
rą ir kitus Rusijos raidomm 
plotus! Siuntiniai 
vietinis gsmyl
arsį maiste ir
šią. Turime vietoje įvairią ris. 
tinis gamybos ir importuotą 
prskią iš kitą kraštą visai ie- 
msmis kainomis. Be te, siunčia
me nudėtą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prskss. čia 
•umskšsite pinigus, e gimtais 
tęs ristoje galis pasirinkti al- 
rnkytas prskss.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras frtaigas atsikviesti 
gimtam čto pas sars | svečius 
ar anstottatam spuigyrenimuL 
Patarnavimas stlieksnum grei
tai ir sąriningaL Ataitoaką įeiti- 
ktafltm Vsdšjas A. 8ckyrtatoU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION :

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO j UETUVĄ 
ir Intos Rusijos

garantuotas 
Prslcės parduodamos

Galima užsisakyti rubttą 
certifikatus, automebiliuab 
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darko

nuo 8 vaL ryto fld 2 vaL 
Kitomis valandomis p 

susitarimą talofomb
388 W. Broadvray 

Sa Boston,. Mase. 02121
ToL
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