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JAP0N1J0N 'PABĖGO’ NAUJAUSIAS 
SOVIETŲ KOVOS LĖKTUVAS

Jis gali skristi 3.2 kartus greičiau už garsą ir pakilti 

23 mylias į aukštį. Šį "suvenyrą“ atskraidinąs lakūnas 

Viktor Ivanovič Belenko jau gavo JAV politinę globą 

ir skubiai atgabenamas 'Amerikon. Sakoma, kad tokio 

sovietų lėktuvo "pagavimas“ yra didelis Vakarų žval

gybos ir NATO planuotojų laimėjimas.

Praeitas sekmadienis bu-jgą, bet lakūnas nerodęs’jo- 
vc jucda diena sovietų gink. • kio noro su jais susitikti, 
lavinosi paslapčių saugoto-i Japonijos vyriausybė jau 
jams. Mat, visai netikėtaiį leidusi lakūnui emigructi
Japonijos Hakodate miesto 
aerodiome nutūpė pats nau
jausias ir tobuliausias sovie
tų kovas lėktuvas MIG25.

Lėktuvą vairavo lakūnas 
Viktors Ivanovič Belenko, 
29 metų amžiaus. Kadangi 
2,000 metrų nusileidimo ta
kas buvo per tiumpas, tai 
MIG25 lėktuvas už jo nu
sliuogė dar 700 metrų j lau
ką, nuversdamas ten įreng
tas antenas ir kitus aerodro
mo įtaisus. Nutūpęs lakūnas 
kelis kartus išaovė — ar bai
dydamas nuo lėtatūvo smal
suolius, ar dėl kpų priežas
čių. Vėliau jį perėmė savo 
gkjbon-atroidro'nio sargyba 
ir policija.

Kodėl šis nepaprastai 
saugojamas sovietų kovos 
lėktuvas nusileido Japonijos 
aerodrome, pradžioje sklido 
įvairių gandų, yipač buvo 
tvirtinama, kad pritrūkę ku
ro ir neturėjęs jėgų grįžti į 
bazę. Vėliau išaiškėjo, kad 
lakūnas sąmoningai pabė
gęs iš Sovietų Sąjungos ir 
jau paprašęs JAV politinės 
globos. Tuo reikalu paklaus
tas Valst. departamento sek-

JAV-bes, ir jis čia būsiąs 
skubiai atskraidintas, o lėk
tuvas tuo taipu pasiliksiąs 
Japonijoje.

Beveik neabejotina, kad 
MIG25 nėra atsitiktinė Va
karams dovana ”is dan
gaus“, o gudriai įvykdytas 
vakariečių žvalgybos pla
nas.

Tai vienas šokis Ketvirtojoje lietuvių tautinių tokių šventėje 1972 metais Chieagoje. O kaip mūsų jaunimas šoko praeitą sekmadienį 

Penktojoje lietuvių tautinėje šventėje Chieagoje, pamatysime vė lesniuose Keleivio numeriuose.

V-ji šokių šventė 
buvo sėkminga

Rugsėjo 5 d. įvykus Penk
toji lietusių tautinių šokių 

, šventė buvo labai sėkminga. 
Joje dalyvavo apie 2,000 šo
kėjų, buko pet 10,000 publi- 

H. Kissingeris 3 dienas kos, ir visi norintieji šekių
Šveicarijoje posėdžiavo su spektaklį matyti netilpo į 
Ketų Afrikos premjeru fcaię.

Kissingeris siekia
Afrikos taikos

Vorsteriu Rodezijos ir Na- 
mibijos reikalais.

Tuos kraštus valdo baltų
jų mažuma. Juodieji dėl to 
smarkiai bruzda, ir gali kil-

Šventėje dalyvavo ir pre
zidentienė Betty Ford.

Iš Bostono į šventę buvo 
suorganizuota ekskursija

Algį Gecį išrinko 
JAV LB pirmininku

JAV LB tarvbos sesijoje

Bražinskai gyvens 
Venecueloje

Balfo centro valdyba pra-

IR VIKING-2 
NUTŪPĖ MARSE

Amerikiečių eidvėlaiįvio 
Viking-1 liepos 20 d. lai
mingas nusileidimas Marse

, buvo 'didelė sensacija ir 
' amerikiečių technologijos 
mokslo laimėjimas, ypač,

; kad panašus sovietų bandy
mas pasibaigė niekais. Iki 
šiol Viking-l jau atsiuntė į 
JAV erdvės tyrimų centrą 

• Pasadenoje, Calif.. tūkstan
čius Marso nuotraukų ir ki
tokių informacijų apie šios 
planetos medžiagos sudėtį, 
atmosferą, temperatūrą ir 

; kitus duomenis.
Dabar, po 5 savaičių nuo 

Viking-l nutūpimo. Marso 
šiaurinėje dalyje taip pat 

Į labai sėkmingai nuleistas ir 
j Viking-2 erdvėlaivis. Jis nu-

Pirmos negrų riaušes 'tūpė rajone apie 4000 mylių 
; nuo Viking-l.

Londone | §įg erdvėlaivis taip pat
Londone piimą kaitą įvy-| nuskrido 220 milionų mylių 

atstumą, nuo žemės radaro

joje dalyvavo Julius Špake
vičius, Henrikas Čepas ir 
Donatas Jan^ąuskas. Be jų, 
dar dalyvavo apygardos val
dybos pirm. Povilas Jan
čauskas. Ketvirtasis narys 
— Elena Vasyliūnienė ne
galėjo dalyvauti, nes yra i - 
vykusi į Europą.

iš Tuikijos ir apsigyventi 
Venecueloje.

Apgyvendinti Bražinskus 
Venecueloje labai daug pa
dėjo nuošiidus lietuvių bi
čiulis dr. Felix Zubr, turįs 
artimus ryšius su vyriausy
be.

policininkai, ir išdaužyta ungais instrumentais Kap
ri augelio namų ir krautuvių' šulę, kuri ir nutūpė iš anks-

retorius IGssingeris pareiš-. buvo susiekę 5 Afrikos 
kė, kad tokia globa jam bu
sianti suteikta.

Savaime suprantama, kad 
sovietai dėl šio įvykio nepa
prastai susijaudino. Jie tuoj 
griežtai pareikalavo, kad 
lakūnas ir lėktuvas būtų kuo 
skubiausiai grąžinti į Sovie-

ti tikras rasinis karas. JAV Imtuvu, kuriojedalyvayo a- 
stengiasi tą klausimą iš
spręsti taikiu keliu. Pasita
rimai su Vorsteriu esą davę 
gerų vilčių, nors Vorsteris 
ir nepažadėjęs blokuoti Ro
dezijos ir P. Afrikos kažko
kių didesnių nuolaidų.

Tuo metu ir Tanzanijoj

pie 30 žmonių. Be to, vienas 
kitas važiavo ir automobi
liu.

Fordo - Carterio 
debatai

Abu prezidentiniai kan
didatai sutiko per televizijąvalstybių .prezidentai tuo diskutuoti vWa^ ir užsienio 

pačiu reikalu. Nore jie pra-1 jjtjkos oblemas. rasku. 
džioje ir nelabai buvo pa- sijos numatytos rugsėjo 23lankus Kissingerio tarpiniu- di vaj . * bati
kavimo misijai, bet atrodo,,, -flu 
kad Kissmgens vis dėlto
skris į Afriką, bandydamas' Kaip atsimename, pana- 
šį opų rasinės įtampos klau-'šiose diskusijose Nixono su 

tų Sąjungą, bet japonai ne- rimą spręsti taikiu būdu. J- Kennedžiu Nixonas gero- 
skuba tų reikalavimų klau-į kad į Afrikos problemas ne-; kai pralaimėjo, nes televizi- 
syti. Jie svarsto, kodėl šis jsimai ytų sovietai. kaip tai ’joje svarbu ne tik išmintis, 

bet ir "politinio aktoriaus“ 
; vaizda bei kalbėjimo me
nas.

kovos lėktuvas pažeidė Ja
ponijos teritoriją ir kitus 
įstatymų formalumus, o lėk
tuvą tuo metu jau nuodug
niai "tyrinėja“ Amerikos ir 
Japonijos specialistai...

Pasirodo, kad šis MIG25 
gali skristi 3.2 greičiau už

buvo Angoloje.

Staliną giria 
ir peikia

Neseniai išleistoje naujo-
Kolegijos bizniauja 
imigrantaiscm įcvi Kiviviau ui* • • . *7 i J** •gaisą ir pakilti net 23 my- P.*™*? enciklopedijoje,

lias j aukštį, tad esąs gėrės. ‘■t-Įe. talmą pat as\la be\ei , Ai kėja. kad Bostono, Co-
^^^t^^horado, Illinois, Tennessee

, ankstesnėse laidoje. Jo nuo-,. ,. .. ... ..i ir kitų vietovių kolegijos ir
nis už amerikiečių tos kate
gorijos lėktuvus. . zi * ,° * įtrauka yra vos pašto zenk-

Saikcma, kad tokio sdvie- lėlio dydžio.

bei jo nors ir laikinas apžiū-1 Cla .Stalinui .pnpazjstami 
įėjimas yra nepaiprastai di- Pu°peJiai karo metu ir kaip 
delis JAV žvalgybos laimė- komunizmo tecret.ko, jis ir 
jimas ir nuostolingas smū- kntikuoiamas beit nesmer- 
gis sovietams, siekiantiems klamas del Padar*V kla"!ų' 
ginklavimosi persvaros. ;nes„ **••. ,?al^; j1a-v.".

... ...................... yaųąlit ir pačiami Stalinui, l cbusetts valst i joje atsirado
vietų ambasados atstovai la- peš tik nuo kolektyvinio va-| ^auflau ™ 
bai veržęsi lakūną Viktorą dovavimo principu ir nradė- den^
Belenką pamatyti ir jį įkal- jęs pats perdaug vertinti sa- 
bėti grįžti į Sovietų Šąjun-, vo (laibus.

Bražinskus globos Jūratė 
JAV LB valdybos pirmi- Rosales , Statkutė. Juozas

ninku išrinktas Algis Gečys, Menkeliūnas 
buvęs vicepirmininkas vi-' Gavorskis. 
sucmeninims reikalams.

ir Henrikas

Kongr. IF. Hays 
pasitraukė

Atstovų rūmų naiys iš O-

Mirė dar vienas 
legionierius

Mirė dar vienas legionie
rius. dalyvavęs suvažiavime

hio Wayne pats pasitraukė; liepos mėnesį Philadelphijo- 
iiš kongresmano pareigų, j Je. Tuo būdu jau viso labo 
Dabar‘jis gaus metinės pen-,mi,ė 29 to suvažiavimo da
lijo® $30.000. | lyviai. Ligos priežasties gy.

Hays buvo įveltas į sekso i dytojai dar nepajėgė suras- 
skandalą. Jis savo sugulovę ti, nors jos ir labai intesy- 
pasamdė sekretore ir iš vals- viai įvairiais tyrimais ieško- 
tybės iždo jai mokėjo net ma.
$14,000 metinės algos. j 

Kongieso komitetas buvo į Moterys nori blltį
pradėjęs tą bylą tyrinėti,! / •
bet, Hays pasitraukus iš pa-l MironauiemiS
reigų, savo darbą nutraukė, j Apie 1.000 moterų įteikė

j pareiškimus Erdvės Tyrimo

to numatytoje vietoje—Utp- 
pia Plain.

Pažymėtina, kad ši kap
sulė i ■ apie 30 mylių aukščio 
į Maišą nusileido jau ne iš 
Žemės diriguojama, bet sa
vo "kompiuaterinhi protu“, 
kuris sekundžių dalimis ap
skaičiavo reikalingą greitį 
ir atstumą.

Viking-2 į'ugsė'j'o 4 d. ry
tą jau atsiuntė į Žemę spal
votų Marso nuotraukų. Jos 
rodo, kad ir ten Marso pa
viršius nusėtas stambiais 
vulkaninės kilmės akmeni
mis, kaip ir Viking-l aplin
koje. Marso temperatūra 
Viking-2 nutūpimo vietovė
je buvo 35 laipsniai Faren
heito žemiau nulio. Dabar 
kapsulės aparatai matuos 
Marso paviršiaus drebėji
mus. magnetizmą, vėjo stip-

langai.
Nukentėjo ir Lietuvių na

mai. Čia buvo išdaužyti raš
tinės, baro ir keli antrojo 
aukšto langai. Prie namų 
durų buvusi moteris sužeis
ta ir turėjo būti nuvežta į li
goninę. PKe namų durų su
žeistas ir -vienas klubo na
rys. Iš Lietuvių namuose ap
sistojusio Australijos lietu
vio F. Sodaičio atimti doku
mentai ir sudraskytas švar
kas.

Riaušės kilo negrų orga
nizuotoje šventėje Natting 
Hill rajono centre, kur yra 
ir Lietuvių namai. Ten susi
rinko daug ir visokių žmo
nių, tad triukšmui kilti ne
reikėjo svarbios priežastieš.
Prasidėjo gėrimų krautuvių 
plė'imas. Atvyko policija.
Anglų policininkai ginklų 
neturi, tai minią vaikė laz-!rumą ir kitus reiškinius. Bet 
domis. Tiik vakare jai tepa- svarbiausia — bus ieškoma,
vyko grąžinti tvarką. Buvo 
suimta apie 60 asmenų.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 68 žmonės

Prancūzija kaltina 
Kambodiją

Prancūzija, kuri dar sten
gėsi palaikyti santykius su 
Kambodijos komunistine 
vyriausvbe, šiuo metu ofici
aliai apkaltino tą režimą dėl

universitetai padėdavo ne- nežmoniško elgerio su savo
legaliai įvažiuoti įvairiems piliečiais ir buvusiais komu

istaikai, prašydamos priimti 
ias į astronautų ginpę, kurią Azorų salose sudužo V e- 
dabar sudaro vieni vvrai. necuelos lėktuvas, kuriuo 

Vadovvbė narei-,kė* kad skHdo * IaPani« universite-
ji džiaugiasi tokiu moterų; .t .
susidomėjimu čia reta pro-, lėktuvas užsidegė, me- 
fesija ir tinkamas tokiam 7inda.mas nusileisti JAV 
dai bui neatsisakys priimti. į kanmame aerodrome ura-

, ganui siaučiant. Žuvo visi
Kita nuomonė dabar vy-ilėktuve buvę žmonės.

rauja Sovietų Sąjungoje. ’
Ten moterų nebelavins skri-į
dimui į erdvę, nes astronau- Automobilių pramonės u- 
to pareigos perdaug pavo--nijos sutartis su Fordo b-ve

imigrantams, išduodant pa 
žymėjimus, kad jie čia stu-

nizmo priešais. Toje notoje 
pabrėžiamas komunistų bru-

kurie atitinkamus 
dokumentus nusipirko, mo
kėdami po $200 už blanką, žiauriai nužudyti.

i Sovietų astronautės Te-1 Jau įprasta. Kad kiekvie- 
Kaip žinome, po karo ko-’ reškovos vyras, pats astro-: ną kartą unija pasirenka tą 

munistai i tarė į džiungles; nautas, Nikolajevas sako. bendrovę, i- kurios tikisi iš- 
apie milioną žmonių, kurie'kad astronautas turi būti la- kovoti geresnes sąlygas, nes 
arba numirė badu ar buvo į kūnas, vadeivas, inžinierius j vėliau ir kitos bendrq. ės

I ir mokslininkas. pasirašo panašias sutartis.

ar ten yra kekių organinių 
medžiagų, kurios liudytų 
tenai gy vybės buvimą. Lig
šioliniai Viking-l pateikti 
duomenys lyg ir rodo. kad 
ten kokių gyvų organizmų ar 
bent augalinės gyvybės žy
mių, galį būti. Tai patvirtins 
ar paneigs tolimesni bandy
mai.

Apie žmogaus nuskraidi- 
nimą į Marsą kol kas dar 
nekalbama. Toks bandymas 
nepaprastai daug kainuotų, 
p anckflinėfi naud’r.i (būtų 
ne daugiau, kaip dabar.

Nors šie kaimyninių pla
netų tyrimai Žemės gyven
tojų duonos kąsnio ir nepa
didins, bet jie dar labiau ap
svies jo galvą, kuri yra svar
besnė už pilvą.

Nors mokslininkai ir nea
bejoja, kad visatoje yra bi- 

I b'onai planetų, kuriose rėp- 
1 lioja net gudresni gyviai už 
mu^. bet gyvybės daigai 
Marse būtų to tvirtinimo 
svarus argumentas.

i
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TRIUKŠMINGO AUTORITETO 
SPROGIMO PADARINIAI

Ką kiti rašo? ATOŠVAISOS IR ŠEŠĖLIAI‘

IR JUSTINAS PALECKIS, jos plenumuose ir suvažiavi-
Tyli Bostono lietuvių jaunimo ekskursija Į okupuotą1 

Lietuvą, kaip ir galima buvo laukti, čia vėl sukėlė didžiuli
griausmą. Deja, tik šį kaitą ne pačiame Bostone, o labai • Senesniosios kartos lietu- 
labai toli — Chicagoje. Vos apie tą išvyką iš sovietinių viams Justinas Paleckis ge-' ka? Juk jisgyveno Xl*Xam- 
šaltinių patyrusi, vadinamosios reorganizuotos bendruo- rai pažįstamas. Jis nepri-(žiaus pabaigoje, kai Rusijo-

NEPATAIKE | LINUĄ muose:
”Kieno atžvilgiu progre-t 

syvus rašytojas buvo Kudir-

niui. Eilę metų vesdamas 
slaptas derybas su Sov. Są
junga galų gale 1975 m. pa
laimino Helsinkio konferen
cijos baigminį aktą, kuriuo MEDALIAI HIPOKRIZJOSČEMPIONAl^yi 
Lietuva pripažįstama Sov.

M. VALUJLAITIS,

u-- • i -i • j . . .. klausomos Lietuvos laikais je jau pradėjo sklisti mark-nieties valdžia ir kai kuri Chieagos spauda tuoj pat iš savo , ... u . .. i,. . , „ . . , . . buvo pažangus“ zurnalis-; sistines idėjos, kai istorijos
aukštų minaretų paskelbė autoritetingus prakeikimus vi- tas, prįklausė liaudininkų1 arenoje ėmė reikštis dariu
siems į kairę ir į dešinę pavėjui stovėjusiems ir net prie- srovei. Komunistam užėmus(ninku klasė. Marksizmas ė- 
kaištus Keleiviui. kad jis kuo skubiausiai nepainformuoja Lietuvą, ‘jis Maskvos buvo i mė plisti ir Lietuvoje. Ku-
visuomenės apie tą sedomišką tautinį grieiką, įvykusį čia parinktas Lietuvos prezi-j d ii ka gyveno Šančiuose 1895 

. . . , ? dentu“, .vadovavo liaudies metais — tais pat metais,
pat pne jo durų. : teisio“ delegacijai, kuri pa- kai į Lietuvą bivo atvažia-

Taigi manome, kad dabar, popierinės petardos dū- prašė Lietuvą prijungti prie vęs Leninas. Algi smulkia- 
matns plečiantis ir mūsuose įprastiniam erzeliui gvvėjant. Sovietų Sąjungos, vėliau bu- buržuazinių pažiūrų Kudir-
turime teisę ir mes įsiterpti į tą kantičkmį chorą.' į v° S°viet4 Tautybių ka buvo progresyvus mark

tarybos pirmininkas, kaip 
Pirmiausia, gerbiamieji chicagiečiai gal jau bus pa- sovietinio parlamento atsto-

tenkinti, kad praeitame Keleivio numeryje paskelbėme vas dalyvaudavo parlamen- 
plačiausią anos išvykos į Lietuvą reportažą, pateiktą pa- tarų tarptautinėse -konferen- 
čios ekskursijos vadovės Skirmantės Kondratienės. Da- djose-

. bar jį bus galima išsamiai “gvildenti“ bent porą metų, Dabar jis užimtas atsimi- 
ar net ir ilgiau, negu elementorių “Tėvų nameliai bran- nimų rašymu. Maskvoje ru
gus

Bet. kad neliktume mums priekaištaujantiems reor
ganizuotos veiklos pirmūnams skolingi, mes plačiai su
rankiojome ir daugiau informacijų, ypač liečiančių ’jų 
tokios skubios ir grubios reakcijos padarinius.

O tos mūsų infoimacijcs jau pat pradžioje rodo. kad 
minėtos jaunimo ekskursijos priešininkai visiškai nesąži

sų kalba išleista jo knyga

sistų atžvilgiu? Kodėl jis be
sąlygiškai vadinamas prog
resyviu? Juk tokie teiginiai 
deziorientuoja. O juk Lietu
vos partinėje organizacijo
je jau buvo kalbama apie 
šiuo6 reikalus. Jie buvo 
svarstomi plenumuose, su-

7,7 --------- “7ST“ važiavimuose, buvo sufor-Li.iejuose pasauliuose“. Ir
štai, net toks buvęs aukštas 
komunistinės sovietų bažny
čios šulas — ėmė ir prasilen-

muluotas mokslinis požiūris 
Gal būt, pastarąjį reikia kai 
kur patikslinti, bet kam gi 
vėl kartoti vienpusiškus, ne-ke su partijos lmųa. savo tiksliug tefeinius, skaityto- 

atsinunimuose ir aiškini- juk „ susidalyti klai. 
niuose nepataikydamas 11 įiingas įspūdis?“

Tokia net Justo Paleckio

I Kokiuose gi posėdžiuo-
, , , , ........................se, kokiuose susirinkimuose
Į skundą dėl katalikų tikę- STnerkiama "vienbalsiai“,

Sąjungos dalimi. mesi RLB smerkejai, bet 
apsčiai grynai s»/o paeit 
sakytume, piktybine fantai

jimo varžymo ir persekioji- neišklausius, net neprągius, Jfįją^Kuo gi kitu būtų gal*
mų pavergtoje Lietuvoje ir smerkiamojo žodžio, oW 
į prašymus lietuvius užstotį pasirėmus kokio saugumie- 
Vatikanas iki šiol nieko ne- čio. partiečio, agitpropo spe- 
atsako — tyli. Ar ką nors ta cialisto sukirpta medžiaga? 
kryptimi daro, mes nieko ne-j "LTSR Aukščiausios Ta- 
žinome, nors pagal viešus rybos“ posėdžiuose? Be abe- 
mūsų vyskupų išeivijoje pa- jo. “liaudies geriausių at- 
’eiškimus Vatikanas tuo rei- stovų“, “darbininkų masių“ 
kalu esąs gerai informuotas.“ susirinkimuose? Irgi taip.

i Ęet, deja, ne tik ten.

ma j^aišlųnti jų nuolatines 
insinuacija^ ..kad bostonie
čių kelfenė išSsmės buvusi 
išvyka i *flwNwrių stovyk
las? To jie neskaitė “Gimta
jame Kra tė“, tą jie patys 
susigalvojo.

Kuo gi kitu paaiškinti ir 
“Laisvosios Lietuvos“ laik
raščio elgesį, šalia

A. LANDSBERGIS APIE 
J. JURAŠĄ

RLB re- 
įdedant 

nuotrauką su falšyvu para
Atsiverskite š. m. rugpiū- zoliucijos teksto

4 d. ir eilę vėlesnių 
Naujienų“ laidų, o taip pat

i “Laisvosios Lietuvos“ rug- ekskursijos mergaičių Ne- 
Rašytcjas dramaturgas piūčio 15 d. nr. ir rasite, kadi muno vėjelis draiko plaukus 

Algirdas Landsbergis Drau- lygiai tokiais pačiais smer-1— daugiau nieko. O “Lais- 
go kultūriniame priede rug- kinėjimais verčiasi ir RLB'voji Lietuva“, i peties me- 
piūčio 28 d. plačiai rašo api~ (“Registruotos“, “Reorga-! luodama, duoda štai kokį 
Jono Jurašo paruoštą Amai- nizacinės“. “Reformuotos“, t parašą: “Su kokia ekspresi- 
riko “Rytų-Vakarų“ spėk- vReorganuot)cs“ Lietuvių.ja viena iš vadovių pagerbia 
taklį Stamforde. i'Jkeldamas Bendruomenės) organai ir iškeliant pavergėju kruvina 
režisieriaus J. Jurašo talen- jų Spaudos Klubas savuose
tą. A. Landsbergis straipsnį posėdžiuose bei susirinki- 
baigia šitaip: muose.

CIO

“Stamfordo spektaklis Ana va, vos spėjo Ohicagą 
drauge yra ir pradžia. Jau Pasiekti liepos 8 d. Gimta

šu? Nuotraukoje vienai iš

pavergėjų Kruviną 
vėliava.“ Nuotraukoje ne
matyti ir jokios sovietinės 
vėliavos.

mngai ir su piktybine intencija linksniuoja Bostono litua. Prijos Talmudą... pa]eckio ankstyvą
nistinės mokyklos vardą, tarsi ir ji čia būtų nusikaltusi Va, kas apie tai rašoma > , kritika rodo kain piadės
kažkokiai “tautinei drausmei“. Iš tikrųjų mūsų mokykla “Akiračių“ nr. 7: ! orZ5oksinė komunistu narP fir°nės
iki šiol nėra jokių ekskursijų net ir į Cape Codo paplūdi- „Lietuvi ir ,Raibo-’»tija budi. kad tik niekasV
mius organizavusi. Be to. kritikų nusiminimui, Bostono mis leidžiamas "Komunis-’ ‘ ...............
lituanistinei mokyklai per 26 gyvavimo metus nepavyko to<- ŽUinajas paskelbė (1975
išauginti ne vieno komjaunuolio, o visi jos mokiniai vis m 10) ilgą ir, pagal te
būdavo arba skautai, arba ateitininkai, arba vėliau—san- nykščius standartus, gan ne-
tariečiai. Pagaliau net il tie grįžusieji iš ekskursijos į Lie- mandagią knygos recenziją, uranų, r euoją Dorinevicie- ~~kė“ ekskursijai vadovavu- 
tuvą, jų tėvų žiniomis, dar nėra komjaunuoliai, ir ateity Recenzija nepasirašyta. Vie- nę, dr Vincą Kudirką dr. R, ' J- vj' sias amerikiečių mokyklose 
gal vienas kuris jų redaguos net Naujienas ar Laisvąją nok tai nereiškia, jog tai Joną Basanavičių ir kitus ... K j . • * — ■ — - * - -
Lietuvą. “Komunisto“ redaktoriaus T 1-n

~ . ... , , .. A , A.. nucmonė apie minėtą kny-Pažymėtina, kad įgarsintoji nvyka tebuvo tik gry. Taj reiati jogpaieekio 
nai ekskursantų tėvų laisvo apsisprendimo reikalas. Tė- knyga krįtikuojama ex ca- rė
vų, kurių taipe randame nuo autoritetingų katalikų ir sai- tedra, partijos vardu. Tai y- 
kingų liberalų ligi voldemarinių polinkių žmonių. ,a daugiau negu kritika. Tai TfKANAS

Be to, ekskursijai vadovavusios Skirmantė Kondra- savotiškas neklaidingu-• 
tienė ir Dalia Lizdenienė tik seniau yra buvusios Bostono Į110? Jai^e pndengtas ideo- Buvęs Lietuvos prezidento', 
aukšt. lituanistinės mokyklos mokytojos. Ir. mūsų infor- pa‘ - Antano Smetonos adjutantas •
macijomis, jos buvo labai gercs ir čia pedagoginius moks- leckia* prtkįšama simpati-: Pulk- Vaclovas Šliogeris Aus-'

ruffsen Jurašas s*s Kraštas“ su gana pavir-jtai dar suprastume, bet ko-

Jei “Gimtasis Kraštas“ 
būtų padėjęs šitokį parašą.

Gimtasis Kraš-

VjiiniŲ, r ciKijd -DortKcvivic- # • a
nę, dr. Vincą Kudirką, dr. ‘ skeptikai ( Prasimu t j A-

merikos scena? Neįmano- ......................
Lietuvos ateimimo laikotar- ma!“). Stamforde prasidė- <ne Bostono lituanistinėje.) __
Lietuvos atgimimo įaiKotar tarntautinė scenos dėstančias lietuves mokyto- { ® h , 1 • „pio įžymiuosius veikėjus, o -10 tarptautine scenos »»v;ąn<1 vaiv,, tą. tuo tui ima galvoj tik
jis nepakankamai tai pada- karJera- į „a leivis“) per ilgai “tylėji

prcpokacinis pavyzdys, kaip ten jų mieste panašios eks- symą Jai partijai, bet jis . “Lietuvos istorija rodo, 
kursijos atveju buvęs valdiškai “pagraudentas“ tėvų ko- pasakoja apie savo dalyva-' kad Romos Katalikų Bažny- 
mitetas ar išvaikyti lituanistinės mokyklos mokytojai, vimą jes suvažiavimuose, a-'čia politine prasme Lietuvai 
Bostonui yra ne tik visiškai svetimas, bet tiesiai apveik- pie tai. kaip vienas iš šios' niekad nebuvo palanki. Po- 
tinas, nes mūsiškiai tėvų komitetai ir mokytojai yra pasi- partijos lyderių M. Sleževi- piežių skatinimu ir palaimi- 

- - - čius pakvietė jį į Lietuvą už
imti ELTOS direktoriaus 
postą, apie savo pokalbius 
su kita šios partijos lydere

gėrėtino- pasiaukojimo lietuviai ir sąmoningi 
bendruomenės nariai.

mūsų

Taigi toksai “reorganizuotųjų“ vapalas, ypač dar 
prieš pat lituanistinio mokslo metų piudžią, yra nuogas 
nusikaltimas lietuvybės reikalui.

F. Bortkevičiene, apie savo 
simpatijas K. Griniui“. 

Toliau, pacitavus iš Pa-Priedo — mūsų informacijos liudija, kad visi vadina
mosios reorganizuotos bendiuomenės valdžios iš aukšto leckio knygos vietą, aipra- 
nusmerktieji mokinių tėvai visiškai nusigrįžo nuo chica- šančią buv. prezidento K. 
giškių iškeltų kumščių ir nerodo ‘jokios baimės, nors čia Griniaus ir F. Bortkevicie- 
hūtų atsiųstas iš Chieagos “tautinės drausmės“ įvaryti ir n®s pergyvenimą, ikai po
•pats mikuckinio įapnvko komendantas. ^^6 m. giuodžio 17 d. per-

‘ versmo Lietuvoje buvo
Bet jau daug tragiškiau, kad tokie beatodairiniai panaikinama demokratija, 

puolimai sukėlė ir ekskursijoje dalyvavusių jaunuolių po "Komunisto“ kritikas piktai
Lietuvos pamatymo pasipiktinimą ir skaudų nusivylimą pastebi: 
čionykščiais mums vadovauti besiperšančiais “veiksniais“.
Vad.nas. , eo.gamzuotiejr padare tai. ko nepajėgė nu- atskiriems liaudininkams K. 
veikti ekskursijos metu jokie tarybiniai palydovai, tary- Griniui ir F. Bortkevičienei? 
biniai aktoriai, armonika grodami kolchozų pirmininkai p,et juk jje tada vadovavo 
bei “Katinėlio ir gaidelio“ vaidinimu spaliukai. partijai, ir simpatija jiems

Ar tikrai ir buvo toks -ių mūsų “grynosios lietuvybės“ re’’ kįa. J4U0 Pa* simpatiją 
saugotojų tikslas? į partijai.

Mums rodos, kad tokių jaunimo išvykų į okup. Lie- . T°liau Paleckiui priekaiš- 
tuvą klausimą derėtų išsamiai svarstyti be pabaidytos ^daįS^lnTdTu^

^nimu viduramžiais kryžiųo- 
Čtai ir&alavijuočiai, tariafnai 
skleisdami Kristaus mokslą, 

Jteriojo Lietuvą ir Prūsus iš
tisus 250 metų! Per ištisus 
šimtmečius, jau Lietuvai ap
sikrikštijus, popiežiai nerado 
nė vieno lietuvio, tinkamo į 
kardinolus.

Taip pat ir dvidešimtame 
šimtmetyje Vatikanas nepa
rodė didesnio Lietuvai prie
lankumo. Vatikanas buvo 
vienas iš paskutiniųjų, pri 
pažinusių Lietuvos valstybę 
de jure 1922 m. lapkričio 10 d 
(žiūr. Liet. Encikl., XV t., 148 
pusi.). Palankumo kiek paro
dyta karitatyvinėj srity, kai 
1917 m. vasario 17 d. šv. Sos
tas paskelbė maldų ir piniginį 
vajų šelpti Lietuvoje nuo ka 
ro nukentėjusiems. Mūsų by 
loję su lenkais dėl Vilniaus ir 
jo krašto Vatikanas nebuvo 
palankus Lietuvai. Vatikanas 
taip pat neprotestavo ir bol
ševikams Lietuvą užgrobus,

SOVIETIJOJE IR V£L 
STOKA MAISTO

S vus už tokį nelemtą okupan- 
j tui pasitarnavrmą“, už “smū- 
; gį į veidą pavergtosios Lie
tuvos herojiškiems ko vot o- 
i jams ir kankiniams“ ir t.t.

Keistai skamba mums ir 
kartais gii dimas teigimas, 
jog “Bostono spauda“ (o 

Ke- 
lėjusi“

dėl tes savo jaunimo kelio
nės.V

Visų pirma, jau prieš ke
lionę šioje skiltyje pradėtas

i Nei vienam Reorganizuo-į * Pa«rin<lų nagrinėti klau
tos Bendruomenės sultu nė 

Maisto trūkumas Sovietų neatėjo į galvą prieš tpiraną-

dabar esanti nugalėta ir so- į ko norėta ja atsiekti ir ko- 
vietinis pilietis jau “sotus“, j kie btf vo jos rezultatai. Ne-

' atėjo. į galvą pasiteirauti 
Tiesa, iki šiol gal žmones bent pas vieną iš 15-kos vai- 

ir geriau galėjo užkąsti, ne- kų koda sav0 jauni.
gu prie Stalino, tai galima į‘tokią ekskursiją leido
buvo pastebėti ir Lietuvoje, jr ar dabar patenkmtas, kad 
bet iiuo metu Vakaras pa- ]cid ,r koda NeaUj<) j 
siekia žinios, kad maisto

simas: Ar gali apsilanky- 
kytoją komunistinėmis ba
cilomis? Per tris “Keleivio“ 
numerius (birželio 8, 15, 22 
d.d.) čia buvo įrodinėjama, 
kad jomis užsikrėsti gali tik 
skystaprotis, gi normalių 
jausmų bei sveiko proto lie
tuvis pavergtoje tėvynėje 
ras tą patį, ką joje rado ir 
dėl ko ’ją su ašaromis paliko 
ū- Jura’ai, ir Žiliai, ir Juciū
tė. ir Kudirka, ir visi kiti 

j 5 RLB veikėju tik liežuviusieKia žinios, Kan maisto , pakvOtinėti net ir nė!'ei.Ke u Iezuviu
trūkumas Sovietų S-goje vėl vJen0 ekskw8ijoj dUyvavu-Įfer,b!.an?1. taulo? skausmo 
nepaprastai .padidėjo. gjj, jaunuolio. kokj poveikį u 3^°JaI-

Kaip U.S. News & World Į™. kekome.. P.adanua. 
Report žurnalas rašo, Vaka-’ kok,5 Jis is jos par-
rų turistai aiškiai pastebi, i k«kiom» nuotaiko-
kad miestuose trūksta mėsos
produktų, ypač dešrų ir kitų 
geresnių gaminių, o kartais 
net ir duonos. Tas maisto! atėjo į galvą p 
trūkumas pasireiškia ir pie- į kianfc sužinoti ir s m e r - 
tinėse Sovietijos provincijo- ūkiamojo nuomonę 

tuo klausimu. Visiškai neat
ėjo į galvą pirma tiesiai

Be to, tylėti kartais ge
riau, negu svaidytis išanks
tiniais pasmerkimais. Kai

mis gyvena‘jis, iš pavergtos kiti tokiu svaidymusi kaip 
šalies sugrįžęs. i syk užsiiminėjo, “Keleivio“

Vienu žodžiu, visiškai ne- štabas ir bendradarbiai ap
ėjo į galvą prieš smer- klausinėjo iš pavergtos tė

se. kurios visada būdaho 
kiek turtingesnės. Sakoma, 
kad ir maskviniai vasaroto
jai. leidę atostogas prie Juo
dosios jūros, dėl maisto trū- bostoniečių nusistatymą ir 
kūmo skubiai grįžta namo. j t i k tada, jeigu tas nusi-

vynes grįžusi jaunimą, rin
ko faktus (kaiji mėgsta sa
kyti, bet šiuo al ėjų nedarė 
“Naujienos“) ir nusprendė,

ir asmeniškai patyrinėti su kad ekskursijos dalyviai ir 
ta kelione reikalų turėjusių jv tėvai pasmerkimo... neuž- 

‘ sitamavo. Jei RLP. Spaudos 
Klubo. “Naujienų“ ir “Lais
vosios Lietuvos“ žmonės bū
tu taip pat patyrinėję iš šal
tinių, ir jie būtu sužinoję to
kiu dalyku, apie kuriuos vi
sai nenuvokė. Tuomet gal 
ir noras smerkti būtų praė
jęs.

£ Jfc ale
Tame tpačiame “Nauiie- 

nu“ n r., kuriame buvo Bos- 
tono tėvų ir ekskursijos va
dovių pasmerkimas. Jonas 
Vaičiūnas ra’o, jeg iis prisi
dėjęs prie Recrg. Bendruo
menės, “ieškodamas lietu
viškos tiesos“. Aplamai pa- 

(Nukelta į 3 puslapį)

Mėsos produktų trūkumas P^rod)™ n^riin>-
jau pastebimas ir Lietuvoje •>uos deramaI P”

TAMSUS ŠEŠĖLIS, 

LYDINTIS JAUNIMĄperekšlės vištos kaiščio ir kudakinimo. Lygiai sverti gali. tuvižkos divizijo8 Ramono, 
mą naudą ir nuostoli, jeigu toks būtų. Tai labai opus ir joje annijoje suformavinįo 
rimtas reikalas, kursai vėliau bus dar žymiai aktualesnis. < 1942 metais. Esą tai ne jo 
O taip pat norintieji vadovauti asmenys, regis, ’jau turė- į vieno, o visos partijos nuo- 
jo pakankamai duomenų įsitikinti, kad didelė mūsų vi- pelnas.
suomenės dalis, ypač jaunesnioji kaita, iki diafragmos; p,.ik&ima Paleckiui dar 
sprogimo piktai* rėkiančių autontetų“ įsakymų, grasini- jr kad apje netuvių 
mų ir net prakeikimų visiškai neklauso. Ji reikalauja ne tautini0 atgimimo vadus —IH rodos» 1951 m- atšaukęs amžiaus vaikų, kurie jau 
įsakymų, o rimtų ir logiškų įrodymų, nes kiekvienas kul-Į Vincą Kudirką ir Joną Ba-idiPlom«tinį statusą - pripa- padarę kokią žmogžudystę, 
turingas tautietis šiandien turi ir savo pakankamai imlų' sanavičių — rašė ne taip. iinimą Lietuvos ministeriui Vandalizmo nuostoliai 1975 
protą. ' kaip kad buvo nutarta parti- prie šv. Sosto St. Girdvai- metais siekė 1.5 bil. dolerių.

Surinkti duomenys rodo, 
kad tik šešiuose JAV did-o vokiečių naciams žudant |miesčiuose nusikaltėlių jau- 

žydus irgi neparodė artimoj nuoliu gen ges turi sukaupu-' 
meiles jų neužstojo. Vati-(}JjCj, apje £0,000 narių. Jų 
kanas buvo vienas iš pirmų- tarpe vra ]0 n ir 12 metų

smerkti, 
šitaip, kaip RLB organai

susidorojo su jų neišklausy
tais, jiems nepažįstamais ir 
jų iš anksto į sašlavyną 
nurašytais lietuviais, pa
prastai elgiamasi tik kengū
rų teismuose, tik “liaudies 
atstovu“ mitinguose, tik ten. 
kur teisybės ir žmoniškumo 
vardu viešpatauja melas ir 
neapykanta.

• •
Ne tik “Gimtojo Krašto“ 

pateiktomis nuotrupomis rė-
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i okupantai, saliu ii Lietuvos!

RINKIME MEDŽIAGĄ
APIE SIBIRO KANKINIUS

' šiemet sueina 35 metai 
nuo pirmųjų didžiųjų trėmi- 

• mų j Sibirą. Bolševikai aku- 
J pantai iš lietuvos išvežė gal 
apie 350,000 žmonių. Ar lei
sime, kad jų 
kančia išliktų

VILNIUS - VIENA - MIUNCHENAS
(Kelionė* įspūdžiai)

J. V. SODUVAS

LENKAI APIE LIETUVĄ

Paryžiuje išeina lenkų 
kalba žurnalas "Kultūra“. 
Skyrely "Lietuviškoji Kro- 

j nika“ korespondentas Ža-
Liepos 27-sios vakarą didžiulis vokiečių Lufthansa 747 i gielis dažnai duoda žinių a- * ~ . ! nin T lotin o iv liatlimnc flnlr

RŪPINASI LIETUVOS 
ŪKIMU

ALTos pirm. dr. K* Bobe
lis rugpiūčio 27 ir 28 dieno
mis dalyvavo Lietuvos Vy
čių seime Daytone, Ohio. Jis

^iuvm4. ™ iei- keleivinis lėktuvas pakilo New Yorke iš J. F. Kennedy Pį* kietus ą 11 ?ie u'tten nušvietė Lietuvos laisvi-
jų vardai ir jų į tarptautinio aerodromo ir smigo j virš Atlanto kabantįVp‘ ® VI2? “ ginimo pastangas nuo pat
ų be pėdsakų, j tamsų rūką. Jo viduje skrendačių 300 šimtų keleivių bend- un. r « m lu*nn«?^0 metų iki dabartinių

. v =_Xi_i i  uos i»uauK0S i* s. m. liepos-
NAUJI RUSINIMO FAKTAI Rusų kalbos dėstymo klau

simus svarstęs aukštojo beri įaip djng0 paminklo jie pa-į rijoje’ — įvairios tautvbės: vokiečiai, japonai, amerikie-
- --------- gibiro tundr()Se?Kad Maskvos Kremliuje specialiojo vidurinio mokslo 

sėdintieji valdovai stengiasi i įr žemės ūkio ministerijų 
surusinti Lietuvą ir kitus už- • bendras kolegijų posėdis, 
grobtus kraštus, šiandien nė-;Rusu kalbos naudą lietuviam
ra jokia naujiena. Paskuti- daugiausia aiškinęs ministro
niajame Akyračių numery pavaduotojas K. Žukauskas, 
(nr 7) A. B. duoda kelis nau-i žemės ūkio ministro pava- 
jus to rusinimo faktus. Į duotojas V. Ožiūnas, minis

tras H. Zabulionis, buvęs kul
tūros ministras, dabar parti

čiai, indusai ir kiti, kalbantieji savo kalbomis. Tarpe jų — 
Kun. J. Piunskis pradėjo į 14 įvairaus amžiaus ir abie’jų emigracijų Amerikos lietu- 

rinkti medžiagą leidiniui a- vių: iš Floridos, Arizonos, Nebraskos, keli iš Detroito, 
pie Sibiran išvežtuosius lie- Clevelando, New Yorko ir Bostono. Jie, susibūrė draugėn, 
tuvius. Kas tik turite kokių susipažįsta, kalbasi lietuviikai ir angliškai. Po vakarienės 
tikrų žinių apie kurį tremti- > nuotaika dar pagyvėja: vieni geria vokišką alų, kiti sektą, 
nį, atsiųskite. Siųskite įšiyez- • Ą-jmą, retas domisi mandagių stiuardesių demonstruoja- 
tųjų \ ai dus, informacijas, majs ,pavo,jaus metu nusileidimo į vandenį liemenėmis,

jos centro sekretorius L. Še
petys ir ktMEDALIAI HIPOKRIZI- 

JOS ČEMPIONAMS — II
Į bet iš lietuvos grįžę turistai 

(Atkelta is 2 puslapio) Į informuoja, kad sausio mė- 
ėmus, RLB ir Spaudos Klu-I nesį Vilniuje Lietuvos Ko- 
bo žmonės labai daug kalba! munistų partijos XVII suva- 
apie tiesą, teisingumą, "mei- i žiavime kalbėję tik rusiškai, 
lės kupiną^širdį broliams ir (Net ir rašytojų sąjungos 

pirm. poetas A. Maldonis 
sveikinęs rusų kalba.

Pagal naują Maskvos po
tvarkį visuose fabrikuose, ga
myklose ir įmonėse susiraši-

kaip jie buvo suimti, kaip 
buvo vežami, ką iškentėjo 
Sibire, kaip mirė ar kaip

deguonies kaukėmis: "Et, tai ne Titanikas, su ledo kalnu 
nesusidurs!“ Vėliau daugelis stebi įvairiuose ekranuose

buvo nužudvti. Reikalinga i amerikietiškus filmus. ° stipriau paėmę "Muenchener 
Sovietinė spauda nerašo, tikra autentiška, dokumen-! Hofbraeu“ ir saldžiai sapnuoja. Niekam nerūpi, kad 30,

tinė medžiaga: tremtinių 
laiškai, atsiminimai, dieno
raščiai, nuotraukos, jų nu
teisimo dokumentai, laik-

000 pėdų žemiau neramiai siaučia paslaptingasis Atlan
tas.

dienų. Tame kongrese daly
vavęs Atstovų Rūmų Tarp
tautinių reikalų komiteto 

Devintajam sovietų penk-' narys Charles \Vayland stip- 
mečiui buvo asignuotos riai pabrėžė, kad JAV poli- 
stambios pinigų sumos trijų tika Baltijos ‘valstybių at- 
Pabaltijo valstybių pramo- žvilgiu nepasikeitė ir aepa- 
nei kelti. Tuo tarpu dabar sikeis.
beprasidedančiam ‘penkme-i Banketo metu pagrindinę 

kalbą pasakė Cincinnati ar-

rugpiucio men. numerio.
♦ ♦ »

sesėms lietuviams“, lietuvių 
^vienybę 4r visokius kitus 
dalykus. Niekas taip pri
mygtinai nereikalauja lai
kytis spaudos etikos, mora
lės ir teisingumo dėsnių, i ng
kaip RLB ir Spaudos Klubo !ve'~ rusų kalba visi pramo.
žmones. jniniai terminai turį būti ru-

Todėl, akivaizdoje jų su-)Siški.
sidorojimo su savo Bostone

čiui tas investacijas yra nu
matoma sumažinti iki Sovie
tų Sąjungos vidurkio. Šį 
kartą Gudijos ir Ukrainos 
vakarinių dalių atsilikęs ū- 
kis turįs gauti stiprią inves- 
tacijų injekciją. Ar turės tai 
ryšio su didėjančia rusų ko
lonizacija? Tiek Lietuvoje, 
tiek Gudijoje numatoma iš
vystyti elektroninę, radijo 
technikos ir chemijos pra
monę. Lietuvoje būsiąs pa
statytas didelis amoniako 
fabrikas, o Gudijoje — po- 
tašo trąšų, nes ten esą pota- 
šo druskų klodai.

ki vyskupas Joseph J. Ber- 
nardin. JAV vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, ^ro
dydamas didelį Lietuvos rei
kalų supratimą. Pabrėžė, 
jog JAV vyskupai niekada 
nesutiks, kad žmogaus tei
sės būtų pamintos, kad jo 
religija būtų pasmerkta. Ar
kivyskupas pasidžiaugė lie
tuvių atsparumu okupacijo
je ir pažadėjo JAV katalikų 
paramą teisėtiems lietuvių 
reikalavimams. Jis taip pat 

, pareiškė nepasitenkinimą, 
kad JAV užsienio politikos 
vadovas nepakankamai gi-

Rytmečio saulei gerokai pakilus, iperskrendame Bri- 
.......... . ... tų salas, Lamančo sąsiaurį ir 9 vai. nusileidžiame Frank-

adlesai^laiS pa^ulfp? i prie Main°‘ Cia prie mūsų grupės prisijungia 13 
siekusiu buvusiu Sihim clkaglskl’l lletuvlli su g™pes vadovu Marijum Kiela, ma- 
tremtinių ir visa kita Sibiro iloniu ir Paūgiu jaunu ' yru. Visi persėdame j Austrijos 
tremtinius liečianti medžią-! ^biijos nedidelį lėktuvą ir po valandos nusileidžiame Vie

nos aerodrome (Vienoje vėliau sustosime ilgesniam lai
kui). Čia buvome greitai pervežti į Austrijos linijinį lėk
tuvą DG-10 ir su daugiau keleivių 1 vai. jx> pietų pakilo
me Maskvos link.

ga.

jnėjimą ir buhalteriją reikia įjj qq629

Siųsti kun. J. Prunskiui, 
2606 W. 63rd St., Chicago,

Prie šio kreipimosi norė-

* • *
O1 , ,, . ~ -i I Vakartis pasiekia daug na lietuvius ir kitus paverg.
Skrendame per Vengrijos lygumas. Oras puikus. Dan- į informacijų apie priespau- tuosius, iš savo pusės paža-

tume pridėti, kad tokią patogaus mėlynę tik kur ne kur puošia švelnučiai balti debe. <ią Lietuvoje. Ji galėtų už- dėdamas šiuo klausimu rei- 
medžiagą reikėtų susinkti iri sėliai. Toli žemai — vietovaizdžiai keičiasi kaleidosko-1 pildyti ne tik trumputį "Lie- kiama JAV vvskunu susirū-pildyti ne tik trumputį kiamą JiAV vyskupų susirū-

gyvenanciais sesėm ir bro- japie žuvusius antibolseviki-j piškai: Karpatų kalnų slėniu kaip mėlynas siūlas vingiuo-’tuviškos Kronikos“ skyrelį,
liais lietuviais, tariame, kad Ir kraštotyra turi tarnauti !name pasipriešinime Lietu-j ja Dunojus, taip žalių miikų plotų ir auksinių javų laukų ’ bet visą "Kultūros“ numerį.
jie__hipokritai. » v ivos Partizanus- kurių kapai • marguoja Rumunijos miesteliai, sodybos. i Neseniai Paryžiuj "Editions ’ , . .
jie mpoKniai. . komunistų .partijai taip pat apžėlė žole ar suly-i _ , o . __ •• , . . i AJbatros“ išleido prancūzų za«JĮ.mes esame jau daug

Anąkart šioje skiltyje at-, _ ............................... jginti su žeme, nes ši istorinė Jau skrendame Sovietų Rusijos lygumomis ir arte- kaIba ,k ”Lituanie“, pa- Slrd^; bet “ apčiuopiamų
jame prie Maskvos. "Užsirišti diržus!“ — ir lėktuvas ne- Į ,ašytą Andre Martin, 206 rezultatų
ria žemyn. Nusileidžiame taiptautiniame aerodrome. į pSj jj atvaizduoja religinę 

Maskvos aerodrome mūsų 27-nių turistų grupę pasi- priespaudą Lietuvoje ir turi
tinka Vilniaus Inturisto atstovė maloni Ramutė Dovidai-

; ,,XT ... , ». . v. .. i Kiliu su /.cine, rne
kreipėme dėmesį į, deja, tik kiaštui pažinti medžiaga yra lygiai svarbi,
mūsų gyvenime vykstančią įsuomeniniai kraštotyros Kaip žinome, okup. Lietuvo- 
"kjvailystės ir hipekrizijos muziejai ugdo intemaciona- • d - griežčiausiai
olimpiadą“. Už,per uolų vie- hzmą ir tautybių tarybinį draudžiama, ir dėt to dauge 

natnotizma“. Tokia anti-aš- • • -nos Paryžiaus lietuvaitės patriotizmą“. Tokia antraš-
įtarinėjimą presovietiškumu "Valstiečių _ ____ ___
pats Valiulaitis pasiskyrė liepos 27 d. laidoje pasirodė LKB Kronikai surinkti tik- 
sau "bronzos medalį“. Ta- stiaipsms apie Lietuvos Jag £jnjas apie dabartinius 
čiau neabejotina, jog "auk- smulkesnių vietovių kiauto- jjetuviu persekiojimus, tai, 
so medalis“ šią vasarą pri- tyros muziejus. Jo autorius, regig būt jmanoTna sulesi- 

B ir Saudos Klu- paminklų apsaugos pareigu- nėti duomenis ir api

laikraščio“ .kentėk Be?'ieto?.Dawksta tyt4’ baigUfii Vilniaus uni'ersitete anglistiką ir gerai kai- 
s J J P y banti angliškai. Silpnesniems ji padeda sutvarkyti valiu

tos deklaracijų formalumus. Be trukdymų gana sklan
džiai pereiname pasų ir bagažo kontrolę^ Maskv os popie
čio oras karštas ir drėgnas, lauke smulkiai lynoja. Po vi-

klauso RLB 
bo organams.

"Sidabro medali“ užsitar

keliasdešhnt puslapių gerai 
dokumentuotų faktų. Liku
sius puslapius užpildo istori
ja. raj>ortai apie kunigų var
gus Lietuvos, Gudijos. Lat
vijos ir Ukrainos respūbli- 
kose.. Pavaizduoja Kata-

pinimą.
Deja. gražių žodžių ir pa

les < 
bet

nėra jokių...

GEIČIAU I PENSIJĄ!

Kaip anksčiau buvo daū- 
gelio troškimas kuo ilgiau 
dirbti ir kuo toliau nustumti 
nuo savęs pensijos datą. taip 
dabar didėja tendencija kuo 
anksčiau išeiti į pensiją ir

paminklų apsaugos pareigu- nėti duomenis ir apie aną sų formalumų mūsų vadovė visus nuveda į Inturisto vieš- kombų Bažnyčią, jos gaju- ; dar pasigėrėti gyvenimo li 
nas. dėsto, kuo atskilų vie- praeitb kurią dabar visokie būtį vakarienės. Čia keturiems ant staliuko padėtos dvi mą ir didvyriškumą. Trum- kučiu.

_ tov ių kraštotyros muziejai buvę stribai savo atsimini- didokos alaus bonkos greitai dingo ištroškusių atsigaivi- pai — daug informacijos, ir
« - - i ” tuiėtu domėtis, tuo ir trupu-

1 ros sąvoką.
Jis aptaria kelis pavyznelį "Vaikai pionierių sto

vyklose“ ("Draugas“, rugp.
18 d.). Savo tonu žymiai 
santūresnis, kultūringesnis 
už "Naujienų“ vedamuosius 
ir A. Svilonio ra liavą, tas 
straipsnelis visgi kartoja a- 
•nų klaidas. Pvz.. Skirmantės 
Kondratienės pavardė rašo
ma ne tokia, kokia ji vra . . . ...
(net "Gimtasis Kraštas“ jos ,r muziejaus \eikte centre 
neiekreipė). o taip, kain ją -,Pat,;lotina ,r mtemaco- 
paskelbė "Naujienos“. Vėl "aline tematika. Nebe pirmi 
be reikalo įveliama Bostono metai krastotjnninkai...ien- 
lituanistinė mokykla. Svar-tk? medžiagą apie fašistinių
blausia, toliau klaidinamas '’aupanttj piktadaiybes Za- 

’ rasų krašte .
fdtnoi' (Kaip žinia, prieš kiek 

* j laiko Lietuvoje iškilo skan- 
. . dalaSj kai kraštotyrininkai- 

tei^es studentai .pradėjo domėtis

dingus muziejus, kurie ren- fijos katedros docentas Jo- 
ka medžiagą apie sovieti- ’ nas Repšys, gimęs 1930 m. 
nius karius, kritusius "išlais-į lapkričio 20 d.
vinant“ kraštą, vietinius ko-į
munistus ir pan. M. Melni- per neapdairumą atskleidė
kaitės vidurinės mokyklos 
muziejus esąs pagirtinas, 
nes — "Kraštotyros būrelio

paslaptį

nimui. Mandagi rusaitė patarnautoja atsiprašo, kad alaus sukrečiantis įspūdis 
daugiau neduodama, ir atneša vaisvandenių. Vakarienė * * *
gera. Apetito pradžiai šalia daržovių ir sviesto yra ir Kas- Lietuvos Žydų Sąjunga Iz- 
pijos kaviaro. Stipresnių gėrimų reikia pirkti. Nuslūgus raelyje savo biuleteny pra- 
nuovargiui, prasideda foto aparatų blykčiojimai. Į neša, kad pastaruoju metu

„„ . -x i r • • • xv , jis Lietuvos į Izraelį atvykoPasiruoškite kelionei j Vilnių, autobusas jau lau-1 a je 1Q tūkstanžiųžydų Te. 
kia nuvežti į kitą aerodromą. 8 vai. 45 min. išskrendame“, j nai dar apie 5 tukstan- 
perspėja vadovė.

Nuvažiavę sulipame į msišką Aeroflot lėktuvą. Su 
mumis, be rusų keleivių, dar įlipa lietuvių sportininkų

skaitytojas dėl vežimo i 
onierių stovyklas“ 
daugiskaitoje!). 

Neginčijame P.Ž.

. P1 , , 7 n. Je i grupe, grjztanti iš Montrealio pasaulines Olimpmados.
ir težinojo, kad Inturisto ?. - • • « ,. ... , A „

ai^- i Kalbamės apie parsivezamus laimėjimų medalius. Per 
mantas Urbaitis bSo sovSlj «a^ntura? pasigirsta lietuviška saloninė muzika. Iš po- 

tų slaptosios policijos atsar- kalbllI sužinome, kad lėktuvo stiuardesė yra lietuvė Nina 
gos papulkininkis. Paulauskaitė iš Vilniaus, o dėvintis rusų uniformą lakū-

_ . ,, ... nas—Juozas Šukys. Visi pranešimai keleiviams skelbia-
tą paslaptį atskeide Va- mj i;etuviškai ir rusiškai.

karines Naujienos . išspaus-Į
dinusios A. Urbaičio mirties i Tarp Maskvos ir Vilniaus atstumas — 810 kilometrų, 
proga dvi užuojautas jo iei- ■ Praneša, kad skrendame 8000 metrų aukštyje. Išorinė

j ciai.

Vakarų Vokietijoje yra 
Lietuvos Vokiečių Sąjunga. 
Ji leidžia savo žurnalą

* » *

j Statistikos duomenys ro
do. kad daugiau kaip pusė 
artėjančių į pensijos amžių 
žmonių išeina į pensiją ne
sulaukę 65 metų ribos, pa
lyginus su 39 tokių procen
tais prieš 10 metų. Daug jų 
pasinaudoja Sočiai Security 
nustatyta 62 metų amžiaus 
kiek sumažinos pensijos 
pirmąja riba, o yra ir tokių, 
turinčių teisę į darboviečių 
pensiją, kurie pasitraukia į 
poilsį tebūdami 50 metų ar

susidaryti neigiamą nuomo-į partizanais, užrašinėdami jų 
nę dėl tokių kelionių. Tačiau fjainas j,. kt Nežinoma, ar
..Draugo ‘ skyrius, kui įarne. mjnėtas straipsnis turi tie- 
jis bendradarbiauja, vadi- begini ryšį su tais įvykiais.

tačiu jis ir panašūs skelbi
mai rodo. kokiom sunkiom 
sąlygom turi dirbti tikrieji

naši "Bostono žinios“. Ta
me skyriuje pirmiausia turė
tų būti teisingos žinios, o
paskui tik nuomonės ir ver-»kraštotyrininkai, kai parti- 
tinimai. Jei jau P.Z. pasirin- į ja varžo jų veiklą. Juk pa
ko painformuoti apie Kelio-! g-jjrtai galima paabejoti, ką 
nę Draugo“ skaitytojus, I bendra turi intemacionaliz- 
galėjo, čia pat Bostone gy-jmas su kraštotyra? E.) 
vendamas, pats daugiau a-|
pie ją pasiinfoiTnuoti pas jos i 
vadehus ir dalyvius. Tuo!
tarpu, atrodo, jis kalbėjosi', 
tik su dviem tėvais, bet la-l 
bai trumpai ir paviršutiniš
kai.

Mirė V. Didžiokienė 

ir J. Repšys

mai: vieną Inturisto sky. 
riaus darbuotojųų. o kitą — 
Valstybės saugumo komite
to (KGB įstaiga) darbuoto
jų kolektyvo.

Planuoja naują rajoną

Vilniaus Miestų statybos 
projektavimo instituto spe
cialistai baigia projektuoti

Rugpiūčio 19 d. mirė dai
lininkė Barbora Didžiokie-!Jei būtų pakrapštęs gi- umime baitu amas statvti

liau. būtų pamatęs, kiek ir nė, dailininko Vlado Didžio-j
ar iš viso sovietai tuose vai- ko žmona, sulaukusi 80 me-1 --------------------------
kuoae "pasėjo savo sėklą“, tų amžiaus. j yra tautos ryvybė.

Kitą savaitę: Tarp kūjo ir Tą pačią dieną mirė ir Lietuvis kuria tik lietuvišką 
priekalo. Vilniaus universiteto filoso. šeimą. ___ _______

temperatūra 12 laipsnių Celsijaus šalčio. Vilniuje būsime 
10 vai. vakaro. Tenai — 26C laipsniai šilimos.

Netiukus lėktuvas pradeda žemėti. Muzika nutyla. 
Artėjame. Artėjame prie Vilniaus...

(Bus daugiau)

"Rauta“ (Rūta), kuris tikru net jaunesnio amžiaus, 
vokišku tikslumu skelbia ži-| , ...nias, kame dabar (jyvena iš1 T“*3’ !>abar P?”8“.“1?* 
Lietuvos pasitrauk“ vokie-’ P"aftyven™ą sunkina (Me
čiai. Skaičiuojant apvaliais Jantiej. valstijų ir miestų 
skaičiais, jų esama: Vakarų !n<>kese,al. 'r >>et
Vokietijoje - 21,000, Rytų irt‘?.s kllu‘ys ™a2umą 
Vokietijoje - 5.000. kitur s?.lalko darbe’ sulaukus Pen" 
- 9,000, deportuotų j Ru- S,JOS amzlaus' 
siją — 4,000, mirusių—11. j Apklausinėjimai rodo, kad 
000, be žinios dingusių —'pensininkai mėgsta keliauti, 
7,000 (tiksliai 6,887). pasižvalgyti po pasaulį, ku- 

Šiuo metu Lietuvoje liūte-’rio apžiūrėti seniau neturė-
ronų yra apie 20 tūkstančių.

(E)

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

naūją sostinės mikrorajoną! KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
— šeškinę. Projekto vyr. in- NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, 
žinierius yra R. Bieliauskas.
Tai bus penktasis Vilniaus 
palydovas, kuriame galės 
gyventi apie 50,000 žmonių.

Žirmūnų, Lazdynų ir Ka
ro! iškių rajonai ’jau apgy
vendinti, o Viršultkių —

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS!
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-; 
sų užsakymus siųsti su >6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont., Caaada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dulsburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J ė J, 2557 W. 60th St. Chicago; 
BOth Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Milwaukee Ave^ 1147 N. Ashlaad Ava, Chicago 
ir kitur.

Argi sunku butų surasti 
▼ieną naują Keleivio prenu. 
meratorių? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina ftaikraštj.

Gen žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

dynas, V. Bpravykas. nauja 
laida, apie 3 ),00C žodžių 

Į 590 pst. Raina $8.00.
| lietuvių-anglų kalbų im 
' dynas, redagavo Karaavi- 
naitė ir Šlapobersk5®. apie 
27.000 žodžių, 511 pat, kai* 
na $8.00,

jo laiko, arba stengiasi pa
togiai ir ramiai pagyventi 
savo bičiulių ir kaimynų ap
linkoje. Kai kurie jų atsako, 
kad nėra linkę važiuoti pas 
kitur dirbančius savo vaikus 
ar vaikaičius, nes šiems išsi
kėlus kitur kartais gali likti 
pamestas visai svetimoje gy
venvietėje be gerų draugų 
ar pažįstamų. Be to, kaip 
čionykštė tikrovė liudija, se
ni tėvai ne visada yra nuo 
jų nutolusių vaikų pagei
daujami. Dažniausiai jie 
globojami tik tada, jeigu 
nujaučiamas stambesnis pa
likimas...

Jei mažas bijotų didesnio, 
I mes nepažintame narsumo.
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vių kalbą, rūpinosi, kad jos • 
, vaikai su savo vaikais kal-

• j- >»ti, rr, , . .. .. betų lietuviukai ir dalyvau-
I ’? Visų Pirn’a J‘s tų lietuviškose organizacijo
i po <18.7.76) isspausdino A- gaudavęs grasinančių laiškų, zIos , vaikai«ai s-ks

SACHAROVO BYLA VOKIETIJA į iJję gavwne

Reto tokių "jaunuolių“ j Ma,wchMette jpmn.
Netoli Stuttgarto gyvena' tieji prie knygų kaino* pri- 

(Jos 3 vaikaičiai šakatjonas Glemža. kuriam atei-' deda 5% valstijos mokesčio, 
s lietuvių tautinių šo-. nanėiu metu vasario 1 d. su-*

7 6— K J Z, ToL (JOS 6 vailKaiclal saKal Jonas Glemža. kuriam a. seimus kuriuose buvo sakoma kad vietos lietuvių tautinių šo J nandju metų vasario i H. 
, kuriuos jis busiąs nužudytas. KGB .kiu sambūry ir dalyvavo’ iok qn motu Tai<n iis

kad. A. Sacharovo
dramatiškus laiškus, kuriuos jis busiąs nužudytas. sambūry ir dalyvavo!

‘Elena Sacharova atsiuntė sa- aiškiai leido suprasti, kad tas Penktojoje lietuvių tautinių* 
vo draugei Italijoje, ir prašė daroma dėl to, kad Jankele-j šokių šventėje). Aplamai, 
paskelbti spaudoje. E. Sacha- vičius palaikęs ryšius su Ko- tai buvo gerų norų ir sieki

mų. ypač šalpos reikaluose, 
moteris.

Po jos mirties liko liūdin
tis vyras Kazys (Charles), 
dvi dukterys — Salome Kir- 
kutienė ir Marija Genzovie- 
nė. du broliai — kun. Juo
zas Dilionas ir Francis Di- 
lionas ir sesuo Regina Kli- 
mienė.

rova rašo: jvaliovu. ”1975 m. gruodžio
mėn. Jefremeas buvo nuvy- "Mūsų gyvenimas eina to- kęs kartu su manjm . Vilnių 

kiu būdu, kad jj net negalima Kova]iovo b ,os metu jr ten 
vadinti žmonišku gyvenimu. jg buvo užgaudinėjamas ir 
Tai tiktai rūpesčiai įtempi- KGB agentų grąsomas... Tuoj 
mas ir sielvartas. Su šiuo by,os mano buVQ
laišku siunčiu Tau mano zen- atlejstas jš darbo-.. T(>kiu bQ. 
to ir Andriejaus pareiškimų du jaunas inžinicrius E Jan. 
nuorašus. Mums susidaro įs- Įęejevįįįus su geimą atsidūrė 
pūdis, kad čionykščiai užsie- desperatiškoje padėtyje. Per- 
nio korespondentei vengia ženta, KGB nori
kalbėti apie mūsų problemas: A SacharoVą, kad
atrodo mūsiškė Literatur-,jjg sustabdytų visuomeninę 
naja Gazieta“ juos išgąsdino. veikją 
Todėl norėčiau, kad draugai’

(apsiimtų šiuos pareiškimus) Jankelevičius pareiški- 
Įpaskelbti Europoje ir Ameri- jme aiškina, kokiu būdu jis 
Vzvio“ lyra terorizuoiamas.

kaks 90 metų. Taigi jis jau Lietuvos Steigiamasis Sei* 
tokio amželio, 'kurio retai j mas, parakė dr. V. Daugir- 
kam pasiseka sulaukti, bet į daitė-Sruogienė. Tai vienin-

Ilsėkis, mieloji Salome, 
ramybėje!

> Jonas Bernotas

BROCKTON, MASS.

dar nesėdi rankas sudėjęs ir 
nieko neveikdamas.

Jis vadovauja Labdaros 
draugijai,, nepraleidžia ne
dalyvavęs nė vieno didesnio 
lietuvių susibūrimo. Štai, ir 
šią vasarą jis dalyvavo Lie
tuviu dienose Prancūzijoje 
netoli Paryžiaus ir labai gy
vai reiškėsi po paskaitų vy
kusiose diskusijose.

Neseniai išleista jo studi
ja apie susovietintos Lietu
vos žemės ūkį 1960-1970 
metais, kuri buvo išspaus
dinta Actą Baltica 1975 m.

jkoje. .
1 ”Be to norėtume, kad būtų I

I yra terorizuojamas. j Tautos šventės ir 200 JAV

Italų laikraštis, išspausdi-' metų jubiliejaus minėjimas

paskelbta,

AUSTRALIJA

{vairios žinios

• Australijos lietuvių laik-__ _____ i nes Šiuos . atkreipia:

roje, ir jau trys mėnesiai kai ^re’P’asi į pasaulį, prašy- +varjęa.
s ir, įoičVii* Kn darni pagalbos tik savo buvu-, ...

— Maiki, pasakyk man,' gazietą. tai aš net apsiver- neieįdžia Dasimatvti siems kovos draugams: Ser-i 1° vai. ryto — Lkilmin-j lai^į. Tai esąs įpirmas lie-
vi«n«o šVnl^sp mnkslns kimi Pnsirndn. ika/1 tenai vi- * . . _ . . Igėjui Kovaliovui kuris buvo mišios. i tuvis Pietų Austi alijoje, ga-

su giminėmis, nors pagal tai-P J ’ vęs doktoratą. Dabar dr. A.
syk les jis turėtų teisę. Gal ”u^,stas I0^lal met,Į “ben- ,.2:3° V?L P°Plet,-Para’ šerelis dirba New Yorko 

'dradarb.av.mą su L.etuyos pijos mokyklos saleje susi-į valst binio mĮversjteto or.

ar visose škūlėse mokslas kiau. Pasirodo, ikad tenai vi 
prasideda vienu čėsu? į si vienu mauku išgeria ne

— Tain tėvo \m ir tu mažiau kaip po šimtą gra- ..nm^ie i lankvtT kolda mo Zacirka sako’ ten ,J,S Va*arU°Se nera
lankyti kokią mo. » žmonėms j kankama. žinomas, ir todel

y 4' 1 gerklę vodką pila. kad tiktai aP‘e Ji nekalbama; tas jį dar
— Šiur! Aš. Maiki, noriu tie garsiau šnekėtų, ką mis- labiau slegia, nes iš tikrųjų

lankyti medicinišką. įima, kad valdžios špiegai iš nedaug yra žmonių (laisvėje,j
__Nieko iš to nebus nes anksto žinotų, kada žmonės ar stovyklose), kurie būtų!

prieJ tai reikia išeiti gerą komunistų caro sostą ren- Demokratiniame Sąjūdyje! 
bendro lavinimosi mokyklą. Siasi vei-sti. Ir, sako, Lietu-'nuveikę tiek, kiek jis. Mes’ 
o tu nesi lankęs nė jokios. | voJe dabar visi taip girti, pageidautume, kad tam žmo-

— Aš noriu mokvtis to- k°lchozininka? arkliam;gui gelbėti būtų įsteigtas ko-
,. . u mokytis to |Sieną kiša prie uzupakalio,'mitetas fcuris nuoiat rūpin-
kioje skuleje, kurioje yra' nrf1inais »nkai«vta melžė-- . . . . - . TP..nereikalingas ioks drukas '» or?lnals -tusi juo ir jojo seimą. Jo li-dS&SU būti nuo;

— Tokių mokyklų visai kad fiXergždia, nes vjškai. at v.lesoJ° dJmes.‘° ce.n.tr.e-
nėra. tėve! . _ . nebėga pienas. Taigi aš ir

. Kal‘P. tai nėra. Visi pamislinau: o kas bus. kai 
pensininkai žino-, kad yra. atvaduosime giltą Lietuvą?
Anąkart ir ščėslyvos smer- gus sarTnaita ant viso> svieto.,1 ’

Katalikų Bažnyčios Kronikos linkimas. . ganinfe tyrimų ]a.
leidėjais, ir Andėjui Tverdo- Kalbėtojais paki.iesti mū-. boratorijoje. 
chlebovui, nuteistam 5-riems sų žvmūs tautiečiai prof. Si-! ,

už Sov. Sąjungos mas Sužiedėlis ir Algirdas i y

D. B. | _____ XT • Nuo birželio 15 d. Syd-į
šmeižimą

HARTFORD, CONN. 

Mirė S. Šimkienė

Budreckis.
Dalyvaus

irinktinės šauliai su yėliayo- tranali -ama ,iet ; 
■ mis ir vietines organizacijos. ?

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

Tolimų kraštų miražai,
Avos Saudargienės kelionės 
įspūdžiai, iliustruota, 342 
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
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 piimąjį 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,
N. Anglijos nejuje(per ABC radijo stotį Parašė R Spalis, 365 psl.,

I Rengia Martyno Jankaus 
šaulių kuopa ir kviečia vi-

! fe4 I
• Sydnejaus Lietuvių klu- 

, bo bibliotdką, P. Aleknaisuomenę gausiai dalyvauti. į apsiėin| tvarkyti

Andrejus Tverdo chlebo- 
vas yra išsiųstas į labai toli
mą vietą. Jo adresas yra toks: 
Jakutskaja ASSR, Leninskij 

ties susaidėje kalbėjome Amerikos piiroiausia 'Niurbacan, Tverdo-

Rugpiūčio 21 d. mirė Sa-J 
icmėja Šimkienė, 65 m. am-! 
žiaus, ir po gedulingų pa-! 
maldų palaidota Terryville.l 
kur buvo gimusi, kapinėse.

Velionė Hartforde išgy-

J. Š.

NEW YORK, N.Y.

Ką veikia S. Kudirka?

Vienybė rašo. kad Simas

lovas Liutikas. Planuojama 
atidaryti ir skaityklą.

»
Į

ROMANAI

kaina $5.00.
Mūsų senolių žodžiai ii 

anapus, para’-ė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00,

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

j bičiuliams.
Atspindžiai ūkanose, —

i 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 
anglų kalba išvertė Milton

apie tokią skūlę. J reikės į Plunge' vežti ne 'blebov Andrei Nikolajcvič. veno 40 melų. būclama savo ----- . . į
- O ko gi joje mokoma? mar?kinių žemaičių nuogai Niekas šiais mūsų neva ”švel- vyro Kazio ŠHnkaus namų Kudirka pradėjo dirbti Lie- Kalnų giesme, romanas,
- Maiki. svarbiausio da-'bambai p4ridengti ^ei-inesniais“ laikais nebuvo iš- P'/kimo-jia,davimo ir drau- tuvių namų dažytojų artele- Vacys^Kayaliunas, 201 psl.,Į 

lyko: kaip atprasti nuo gy- ko 0 kopūstų rašalo, kad siųstas taip toli. Tiesa, Amai- dlmo fsta|Sos dalininke. je.
vatinės. , įmonės atsigautą ir prasi-’rikas buvo deportuotas į Ma- Noi-s velionė buvo čia gi» Jo duktė Lolita mokosi; Pulkim ant kelių, romanas,
- Tėve, tuo reikalu rei-' merkę namatytų, kad jau y-igadaną, bet tai buvo didelis muši ir augusi, bet puoselėjo Vasario 16 gimnazijoje Vo- Kazys Plačenis, 200 psl., kai-

kia kreiptis į atitinkamą li-! »a išvaduoti iš komunistų (miestas: nors ir buvo tolimo- lietuviškus papročius, lietu- kietijoje. na $2.00.
gopinę alkoholikams gydyti, i nevalios. |je šiaurjje> gyvenimo sąlygos r____ - .___ ____________________ ___________ __ p,vaMrio lietus, romanas,
bet ne j mokyklą. Na. o Ilgo-, _ tavo kalbos jaučiu • buvo miestietiškos. Tuo tarpu ’Alovzas Baronas 261 psl
nimu tai tikrai yra tokiu, kq,i ,Tvprdoehlpbova« vra kaime ! Aloyzas oaronas, z i ps .,

„J------ =—O, kad tu busi Jau 11 Šiandien Iverdochlebovas yra kaime,, CHįCAGOJE »kelE1V1“ ATSKIRAIS NUMERIAIS ikaina $3.75.
kur tėra kelios dešimtys gy-, ---------- ...įStark, išleido Liet. Enciklo-

» __ i::_
kurios bando nusausinti . rą taurelę gyvatinės paė- 
kune non nustoti gerti, bet 
patys savo jėgomis ir savoj
valia nepajėgia tai padalyti. — Gal ir taip, Maiki... AšI • m

ventojų, izoliuotas nuo pa-1 GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St.) 
šaulio: per 8 mėnesius me-!

Tokiose ligoninėse specia-į iš smūtnumo. Dėl to ir no-ituose. negalima jokiu budu 
liais metodais ir per tam tik- j rėčiau kokioje škūlėje i'I- Įnuvyktl- "1S yra vienišas, 
rą laiką alkoholikus kartais)simokyti ant tokio felčerio,Jtur’ vieną dukterį is perskir-, 
visiškai pagydo. Ir tokių li-j idant galėčiau padalyti, kad vedybų, bet ji yra perma-,:

ža, kad galėtų būti su juo. Į 
M s ketiname jį aplankyti 
at ūnantį mėnesį, bet nežino
me? kas bus ateityje. Mano 
v\ ras nesijaučia gerai, nėra

gonių taupė vra daug žymių 
žmonių, kurių visas gyveni
mas būtu sugriuvęs, jeigu ne 
ši mediciniška ir psichologi
nė pagalba. Bet ir pasveiku
siam alkoholikui lieka dar 
viena pagrindinė sąlyga: 
niekada neimti į bumą nė 
vienos taurelės, nes po jos 
vėl gali atkristi ir užsigeisti 
dar antros, trečios, ketvirtos 
rr penktos, kol vėl nuvirsi po 
stalu, o amrą diena pradėsi 
pagirioti vėl nuo pirmos.

— Ne, Maiki. a' tokio la- 
zarieto nenoriu. Aš pats tai 
nenoriu prarast snapso smo- 
ko, bet geidaučiau Panokti,

kiti negertų. Aš tai dėl lie 
tuvybės, Maiki...

— Ko gi tu dabar verki?
— Užtat, kad gl audu, vai

ke... O pasišnekėjus, dar įdienos, kada jis neturėtų dėl
didesnis smūtkas 
Gut bai, Maiki...

apima.

TORONTO, ONT.

Antanas Gustaitis dalyvaus 

N. Lietuvos“ renginy»♦!

širdies imti nitroglicerinos. 
Limbai svarbu, kad jūsų spau
da imtųsi rūpintis Kovaliovu 
ir Tverdochlebovu.“

Toliau E. Sacharova aprašo 
su kokiomis kliūtimis susidu
riama, norint jiems padėti iš' 
Maskvos. Kelionė tolima ir 
brangi. Siuntinių persiunti
mas brangus. Ten nieko nėra, 
todėl juos reikia aprūpinti

i

Lapkričio 13 d. Toronte 
kaip kitus išnekėti, kad jie Lietuvių namuose įvyk* ren- 'žiemai šiltais rūbais, reikėtų 
mažiau laktų. Geriau jau te-f finys “Nepriklausomo* Lie-:reguliariai siųsti mėsos kon- 
guJ man dauriau lieka, nes. tuvos“ laikraščiui paremti.'servų, kavos, ”ko iš tikrųjų 
aš esu soglasnas už kitus pa-!Tenai meninę programą at- šiuo metu negalima gauti ir 
siaukoti. (lik* rašytoja* Antanas Gus-j Maskvoje”, — ji sako.

— Iš kurgi, tėve, atsirado .Uitis, kuris skaity* savo aa-
tavo toks nepaprastas idea-i tyrinę ir humoristinę kūry-l Akad. A. Sacharovas, 1976 
lizinas? I bą. Torontiškiai tą įvykį jau m®tais, birželio 11d. pareiš-

— Kai Zacirka aną kartą plačiai reklamuoja ir laukia kime aiškina apie jų žento
perskaitė iš krajaus gautą jo programos, IJefremo Janke le vičiaus per-

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
Paskutinė gių metą ekskursija į Lietuvą išvyksta 

GRI ODŽIO 22 d. ir grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d. 

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir N EW YORKO 

.Kaina tik $ 3 7 5. 0 0 

(double occupancv)

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu

Prisikėlimas, romanas 
Rūta^ 205 psl., kaina $2.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN. 
TARAGIS, istorinis romą-

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

History of Lithuania, by
r Tv 4AK 1 V • J^eph B. Končius, 142nas, I dalis, 405 psl., kaina ncl Vqi<q nn >. 

minkštais viršeliais $5.00.

New Yorke ir iš- kitę miestų.

REGlSTRUOKITftS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

SeaU Boston, Mass. 92127
393 Wsst Broadway, P.O.Box 116 

Trisfoaas: (617) 268-8764

Savininke Aldona Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Government 
Approval

Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus tfkvietimo dokumentus.
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Šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara.

psl., kaina $3.00.
Martynas Mažvydas Vil

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

Devintoji pradalgė, lite-
romar.as, parašė Edvardas) ratūros metraštis, 389 psl., 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai- i kaina minkštais vigeliais
na $6.00. $7.50, kietais — $8.50.

Pagairė, premijuotas ro-: Lietuviškasis Pamarys,— 
manas, parašė Jurgis Gliau-, Henriko Tomo Tamašausko 
da, 270 psl., kaina $4.50. Mažosios Lietuvos studija,

Naujųjų metų istorija, — --------
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas. 182 psl., kaina $4.50. I na ^g oO.

Abraomas ir sūnus, pre- Į Lithuanian* in 
mijuotaa romanas, parašė j parašė dr. Antanas Kučus, 
Aloyzas Baronas, 206 pel, ‘ iliustruota, 349 psl., ko
kainą $4.50, Į na $6.00.

Sunkiausiu keliu, romą- Kinija — Azijos — 
nas, parašė Jurgis Gliaudą, parašė 2o metų Kinijoje 4š- 
251 psl., kieti viršeliai, kai-! gyvenęs Petras Urbaitis. To- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 je knygoje ne tik daug jdo-
na $5.00.

263 psl., gausiai iliustruoU, 
su 71 puslapio vietovardžių 

‘sąrašu ir žemėlapiu. Kai- 

k.

mių informacijų apie Kini-
Kiauros rieškučios, romą- jų. bet ir daug spalvotų ir ki

nas, parašė Antanas Mustei- i tokių iliustracijų, 362 pat, 
kis, 259 pst. kaina $4.50. ’ kaina $15.00.

tomas.ro
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Vietines žinios AR ATOMINIO KARO TIKRAI 
NEGALI BOTI?

!va tarptautinėse sutartyse“,'
' Povilo Rėklaičio "Mažoji ’
i Lietuva rusų kartografijoj Naujoj AngUjoj

Algirdo Budreekio a WLrV įjJ

RADUO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo

KALENDORIUS

Rugsėjo 12 d. 2:30 vai. 
šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos salėje Martyno 
Jankaus šaulių kuopos ren
giamas Tautos -Ventės mi
nėjimas.

Rugsėjo 19 d. So. Bosto
no Lietu.ių Piliečių d-jos 2 
aukšto salėje Sandaros 7 
kuopos banketas.

Rugsėjo 19 d. Maironio 
parke Shre\vsbury (prie 
Worcesterio) JAV LB Bos
ton* apygaidos rengiama 
Lietuviu diena.

30 d. Brocktono 
alėje Balfo 72 sk

WATERBURY, CONN.

Pobūvi* Vasario 16 d. 

gimnazijos naudai

.imąsis Sovietijoje gj0 Gimbuto "MažosiosLie- 2^‘aUįU
•bę įprieš visus luvos antkaniniai namink-,^>a?aU dl1^ 8»n~auka
ekonominio gy- ja;« i r komentarai, muzika, daL

venimo reikalus, ir tai daž- _ . . 'loe Magdutės pasaka,
nai prasitaria ir sovietinė Visos, tos studijos paiasy- _ Biznio reikalais kreiptis |

lygią galimybę ar pajėgumą 
vienas kita totali kai sunai-

I Sp_no
Sandaros s 
pobūvis.

Lapkričio 7 d. So. Bo
r.o Lietuvių Piliečių d-jos nazijai paremti bei Balfui 
salėje Sandaros banketas iij Toks tradicinis pobūvis 

karalienės rinkimai, bus rugsėjo 11 d., šeštadie
ni. 3 vai. popiet 89 Spindle

Rugsėjo 26 d. 4 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių, .
Piliečių d-jos 2 aukšto salė-! (vakarienė), 
je Dariaus
banketas.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po 
pietų Fii-st & Second Church 
salėje, 66 Marlborough St.. 
pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas, kurj rengia N. 
Anglijos Baltų d-ja.

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. 
.ak. Brocktono Sandaros 
salėje (30 Intervale St.) — 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos rudeninis renginys

Hill Rd.. \Volcott, Conn.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

O KAIP KINIJOJE?

posto moterų I

kinti. Atseit, atominis karas SpaU(ja paminėdama tos anglų kalba. Baltic Florista gėlių ir dova-

m bei KitoKi gniKiavimąsi. 
nes jam skiriamos išlaidos
tėra tik vieno ir kito ____
ekonominio gyvenimo skur- Ko derliaus (priedanga, per-, 
dmimas. * •• ka Vakaruose ir kaupia mil-

_ . ... . žirnikas maisto atsargas,'
Taip gah Oja \pac pato- purjos laikomos griežtai ei-i 

gaus gy.emmo saugotojai vį]jngS apsaugos kontrolėje.'

Vakarų stebėtojai tvirti- amžiuje parašyta lietu-, 
krašto na’ kad sovietai, neva men- Vlskai- /***

Mao Tse-tungo valdomai Amerikos politikieriai, ir, 
dažnai priskiriami bekrąmtydami steiką. jau

j Įvairūs socialiniai laimėji- 
■ mai. jų tarpe masinio skur- 

Bos-1 in bado,Lapkričio 21 d. So.
^ono Lietuvių Piliečių d-jos j-unijos i veisima 

Rugsėjo 25 d. So. Bostono salėje LVS Ramovės Bosto- tyrinėtojai Miriž 
Lietuviu Piliečių d-jos salė-;no skyriaus ruošiamas Lie-
je Tautos šventės minėji-; tuvos kariuomenės atkūrimo 
mas — koncertas, kurį ren-; ^8 m- minėjimas.

i

IEŠKO PUSBROLIŲ 

Filomena FartuškevieiūtėSovietų vadai įsitikinę. I„ ... ...
kad Sovietų Sąjunga atonu- Pe(nmf|fe Sereikail{s 
nio puolimo atveju yra ma

Dažau ir Taisau
Kantus U lauko \r viduje. 
Lipdau popieriui! ir taisau i

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medi)*?*.
JONAS STARINSKAS 

220 Sarta Hill Ava. 
IKreheater, Maaa.
TeL CO 5-58M

leidosi sovietų pralenkiami 
daugely ginklavimosi sričių.

O ką mąsto sovietai? Ar 
jie ilgi tesirūpina tik savo 
liaudžiai ukrainietiškų barš
čių pagerinimu?

I Ta klausima bando at-£ a *
sakyti Maskvoje reziduojąs

i ., , v . . . amerikiečiu žurnalistas Ja-uri bordelius, gatves mergi- x. .. .... ' • mes a. \\allace, įs arti stelas, is ju gyvenančius vvrus , . .. ....• bintis sovietų karinius pasi
rengimus ir jų vadų nuotai
kas.

Be to, kiti vakariečiai ste-’ Jis sako. kad, sovietų va
rtojai praneša, kad Kinijo- du nuomone, atominis karas _ # ,

daugiausia suvartojami ■ su JAV-bėmis vra visiškai J*s galįs įvykti tik tada, 
į dviejų rūšių vaistai: gimdy-i Įmanomas ir galimas laimė- kai jau bus garantuota gink-, 
j mo kontrolės ir... valiumo1 ti. Iu persvara ir didižausia ga-
.(nervų raminimui) tabletės.I D{1 t0 <Ovietai siekia ato- '‘'"'/’gj’ laimėti; »'
Nors Kinija neturi dango-i mini0 pajėgumo persvaros; P1. Mokomis aukomis. O; 
•aižių ir modernaus miesto i prieš ^ATO sąjunga ir pir-‘ iP1P'.etl svietai sistemingai! 
tampų, bet užtat gjVentojus i miausia — pralenkti ta.kti- įslekia; nes JAV sugmuzdy-į 
kankina nuolatinė ir griežta niais atominiais ginklais V., ma*. butu. V1SO lai»V0J° Pa
kaitinė drausmė bei kontro- Europos "vnvbą 5 šaulio pajungimas komunis
tė. ' T’ *• TAAr ' 1 t? i tinei religijai ir "motinė-

Kai JAV-se ir Vak. Euro- • •.. . .. o p, . • . . .... . . į Ie? Rusijos globai. į
Kaip žinome, Sov. Sąjun- poje apie prie atominę civi-J

gos gyventojai nepakelia line apsaugą pastaruoju me-! _____________________
'darbininkų rojaus“ be stik- tu jau beveik nekalbama,! ,

lėlio. Atrodo, kad ir kinie-į pasitikint tik išprotavimais,
čiai negyvuoja vien tik i -Į kad atominio karo nebus.

.10, prosti- 
Tačiau 
ir Ivan 
išsikal-

gia LB apylinkės valdyba. ’ _

Spalio lo d. So. Bostono'
Lietuvių Piliečių d-jos III: STEPONO KAIRIO ATSI 
aukšto salėje Laisves Varne •• MINIMŲ PIRMASIS TO- 
rudens koncertas. į MAS "LIETUVA BUDO“

i JAU IŠPARDUOTAS, BET 
Spalio 16 d. So. Bostono Į ANTROJO TOMO -” TAU 

Lietuvių Piliečių d-jos salė- (LIETUVA“ j>AR YRA NE-Ne 
je Bostono Lituanistines mo-: lc virins
kyklos Tėvų komiteto ban-! **
ketas. Į Kaina $2.00.

nešvaros, 
eisimas, 

yrinėtojai Miliam 
London. kruopščiai 

, bėję su pabėgėliais, atsira- 
I Tusiais Hong Konge, patyrė.
kad visi Kinijos didmiesčiai

u
nu

Jū gy 
šiaip ”raud( 
“ kvartalus.

nųjų liktar-

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

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

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

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

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

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

V Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Mao Tse-tungo idėjų.

KIŠENVAGIŲ MOKYKLA

Romos policija aptiko pro
fesinę kišenvagių mokyklą, 
aptarnaujančią ne tik Italijos 
sostinę, bet ir daugeli šalies 

j provincijų. Baigiantieji mo- 
! kyklą laiko trejetą 'egza
minų'4.

' Pirmas — apvogti praeivį. 
[Antras — pasiknaisioti po 
policininko kišenes. Trečias 
— pavogti ką nors iš "amato 

i brolio".I
į Išlaikiusieji "egzaminus" 
įgyja teisę "dirbti savaran
kiškai“.

svietai intensyviausiai rū-

ir Ksa-
vero-l’ranciškaus Modestavi-

e . ... _ , čiaus vaiku: Boleskivo, Edvar-nes Sovietijos pramone pla- . _ ... .. . . ...
ciai išsklaidyta didžiuliuose f
plotuose, o. be to,’jos gyven
tojai labiau disciplinuoti,

žiau pažeidžiama nei JAV,

’ aklusnesni režimui ir psi
chologiniai lengviau gali pa
kelti visokius nepriteklius ir 
smūgius, kaip tai parodė ir 
Antrasis pasaulinis karas.

Žincma, Sovietų Sąjunga 
tokio atominio karo dar 
"šiomis dienomis“ nepra-

1 Onos Modestavičiūtės - Finnan 

(jos duktė Gertrūda) ir Joanos 

Modestavičiūtės.

♦♦♦♦♦♦♦o#*##*#######***###******* { 
*

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. t

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draadimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

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

< >
;•

h

::
::

ATSIUNTE PAMINĖTI

Lithuania Minor, A Col-
Herpinasi, kad ju gyventojai iš- leetion of Studies on 

liktu kuo mažiausiai pažeis-į History and Ethnography, 
ti JAV ar Kinijos galimo a-|Edited by Martin Brakas, 
♦ominio priešpuolio. J 304 pls.. kaina $15.

Pa*vs planuodami pirmą Knygą išleido Lietuvių' 
atomini smūeri, sovietai sten- . Tyrimo Institutas. 29 W. 
giasi migdyti Vakarų bud-;57th St., Nevv York, N.Y. 
’uma vadinamaia detentės) 10019.
nolitika. taikos ir draugystės I Joje yra 6 studfjos: Jono 
sutartimis, nes ibaigiančio- • Stiklioriaus "Mažoji Lietu-

5 AVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja manytoje spir pasaulinius lr Hetu v išk uosius 
(vykius, deda daug ir (domių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų jkyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvienu visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIErUVA“ yra dinamiška, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė»u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

Kodėl mokėti nž gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus"
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

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

oro pažeminta šildymo (baseboard) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUSI 

PasiMyma baigiasi 1»7« Ha,,a 3, 4,
FORTŪNA FUFL Co.ihc.

Ofisas ir, OH Bunwrs CITGO Heating Oils
parodos 47Q St QujnCyf MA 02169
kambarys Boston 436-1204 So. Shore 773-4949

A
Atidaryta 24 valandas

SLA—jau 90 metą tarnauta Ifetuvių riaoooMMi ir 1 
jo daugiaa txxt SiJPTTNIS MIUONUS 
nartams.

SLA—didliaosia Sėtuvių fraternaltoš orgaatascije * 
duoda gyvybšs apdraodą ir Hgoje paistau* kuri yru 
pigi. nes SUSIVroflJlMAP netaiko patao, o teikta 
patarnavimus aaritarpmis pataikos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta su puse nrihoe dotartų 
kapitalą, tad jo apdraudė Ukra ir aaugL Kiekvienas 
lietu vta čta gali gauti halrių klasių
apdraudas nuo $100.00 tai 91G.900.0t

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją
domuent laauraaeet kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pruditaL

SLA—duoda \ AULAMS ir jaunuoliams labai pigių TORU 
apdraudą: ui 91.000.00 apdraudas tik 

Bo metams.
SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA

amitaus ssmenima rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų Bartame. Ui 91X100.00 akddenta- 
Ha apdraudoe mokeetta 9&-00 | matos

SLA—kuopos yra daugumoje Hatuvių kolonijų. Kralpkitle 
• kuopų vėtai jus. Ir ita plačiau

Gausite 
parašysite

mformadjua, jeigu

107 Wset 30tb Street, Rev York. R.T. 10001

T
I

I

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para., "ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30
zas Danys, 464 psl., daugįjžymių mūsų spaudos dar-
iliustracijų, kieti viršeliai, | buotojų. Kaina $6.00.
<j:na $12.00. i .

_ , _ . . . : Amerikos Lietuvių Taryba,
Balys Sruoga musų ats.-;30 met Lietuvos ,aisvžs ko.

mmimuoM, spaudai paruo. voje (i94o-197O), parašė 
Leonardas šimutis, daug i-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- 
.no Kairio, 480 .al., kai
na $2.00. į

DIENOJANT, Kipro Bie- 
dnio, 464 psl.. kaina....$2.Oi'

PENKTIEJI METAI, Kip , . 
ro Sielinio. 692 puslapiai, I §>T_a‘

liustraciju. 500 psl., 
$10.00.

kaina

Kaina ........................ 92.00
Sukilimas Lietuvos suve* 

renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 

į Lietuvos nepaprastas pa- 
> siuntinys ir įgaliotas m mis
teri s Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

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

paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnė* 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«.

Melaginga* Mikasės lail- 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.
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Vietines žinios
Didelė nelaimė Įvaiky 

šeimoje
LAISVES VARPO KONCERTO BELAUKIANT

! Praeitą savaitę automobi- P© spalio 10 d. rengiamą ra
lis suvažinėjo Marijos ir.deninį koncertą, tenka visu 

i Vytauto IvaCikų 6 metų duk-

Patyras apie Laisvės Var- bei mūsų jauno pianisto Sau
liaus Cibo, šį kartą pasirodys 
ir ukrainietis profesionalas

NEPAMIRŠKITE,
kad Bostono Lituanistinėj 

mokykloj mokslas pradeda
mai rugsėjo 18 d.

“relę Julfją. Jai sulaužytas 
Pranešimas Tautos šventės kojos kaulas aukščiau kelio.

^^į,. Gydoma miesto ligoninėj^.

Grjžo iš šokių šventės Pranešimu

Naktį i antradienį autobu- Steponas Janeliūnas pra
šu grįžo iš Chicagos Bosto- š0 paskelbti, kad sukakto 22 
no tautinių šokių šokėjai pa- metai> kai jo sūnus Steponas 
vargę, bet kupini giažių į- j11VA Knrpins Varp1 ir kad 

vai. ryto

Tautos šventės minėjimas 
įvyks š. m. rugsėjo 25 dieną 

9 rai. pamaldo. Sv. Petro. ^,,3;^) So. Betono 
parapijos bažnyčioje, o 10 Lietuvių piliečių d-jos III a. 
vai. — pamokos pernykštė- saiįje#
se mokyklos patalpose —•
Dorchester ir S-sio. gatvių !, ui P-™**

kampas, So. Bostone. 2g j

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

(Organizacijos dalyvauja
Pradės veikti užkandinė

ISo. Bostono Lietuvių Pi- ...,. .. j . 7 su vėliavomis,
liečiu d-jos užkandine per,
vasarą buvo uždaryta. Ji i Platesnę minėjimo prog 
pradės veikti nuo ragsėjo 11 ya.m5 Prane**™e kitame Ke- 

dienos ir veiks šeštadieniais,
ir sekmadieniais. Tomis die
nomis ten bus galima gauti - 
ne tik skanios picos, bet ir Į 
skanių kitų lietuviškų vai-* 
giy. j

leivio numeryje.

LB Bostono apyl. valdyba ’

Nauja skaitytoja

nuoširdumu pasveikinti tebe-1 smuikininkas Jurgis Mazur- snūdžių Jie džiaueiasi kad ^UVo ^or®Jos kare, 
gyvą jo iniciatyvą, savo tra-|kewicz. Tuo būdu gal atiduo-’įaug prakaito išlieję ilgai rugsėjo.18 d. 7:30 .
diciniais renginiais vis dar sime bent minimalią duoklę • ruošdamiesi šventei, galėjo į1* "5?^° /. • ™

--------------- „besiveržiančią į platesnids ir-mumyse'pastoviai rusenan- ttinkamai prisidėti prie šio . * e5. »• -
Linkime greičiau pasveik- iresnius kultūrinius užmo- čiam širdingam jausmui į renginio didelio pasisekimo. mj^iosJ*kuriose prašo da

li. t T°kio koncerto re^^U .rHkrainai' t . iyvauti draugus, pažįstamus
jis įrodo supratęs, jog kultu- mum gal ištikimiausią bičių-f Mirė R. Žukevičius jr kjtus lietuvius, 
ringoje visuomenėje pačiu lystę įrodžiusiam istoriniam! .
aukščiausiu koncertų rengi- partneriui. Rr1aelt«. ^mad.enj Car-
mo ir jų pateisinimo motyvu Stasys Liepas W VelSvfo 2uV° di‘ dr,U° “*•
visada buvo, tebera ir bus—,   ! Sandaros, Lietuvių Darbi- Rugsėjo 5 dieną žuvo 17
grynojo meno troškimo žmo-1 Vaičiai išvyko į Floridą | ninku. So. Bostono Lietuvių metų jaunuolis William
guje patenkinimas. j . j py. d-jų uolus naiys. Pašar- Pezwick, Vyčių ir kitų lie-

Taip pat visai teisinga yra' e v!ičiii iš1 V0.tas. KasPero ^rmeninėje, tuvišlkli organizacijų veikėjo
Laisvės Varpo pasidarytoji i Stoughtono išsikėlė nuolat i iSfoVd ketVIrtadlen4, Longino Švelnio sesers sū- 
išvada, kad jo koncertai ne-‘ venti j Floridoje, j g J nūs.

sisvečiuoti duktė Birutė ir būtinai turi būti tik vokali- jje rašo, kad jiems labai
žentas Leonas Badebinskai niai ir nebūtinai tik vienu! daug padėjo greitai įsikurti 
su gausiu atžalynu, taigi se- praktiniu tikslu, sudarant' ir susirasti tinkamą pastogę 
neliui tenka tik džiaugtis sa- paskatą galimam jaunam ta- "Veronika Ronnie“ namų 
vo vaikaičiais. j lentui išsilukštenti. | .pardavimai įstaigos agentė

J. Kapočius nebeturi laiko 

meškerioti

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 
laisvu laiku mėgsta meške
rioti, bet dabar jau nebeturi 
tam reikalui laiko. Mat, pas 
jj atvažiavo iš Chicagos pa-

»»q ARSO BANG Ų“ draugai išdaigaudami 
PROGRAMA užmetė jo dviratį ant elekt- 
.. ... ros vielų. Velionis lipo jo

1 liuojama sekmadieniai, iš nusikelti, bet, matyt palie- 
Mano supratimu, ypatingu ’ įakusovie_n®’ ku" ^vena ‘ stotie. WBUR 90.9 FM tė aukštos įtampos elektros 

■ dėmesiu reikėtų pažymėti • Treasure Island, Fla. s banga nuo , ;30 2:00 v. srovės vielą ir buvo nu-
‘ taipogi ir šio Laisvės Varpo * : popiet. trenktasi VA TIK flAVDMF bctipvgi 11 Oiv uaiavca v ai pv ( j

| _ ; koncerto programos atlikėjų IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI .
■ neseniai mirusio įžymaus pasirinkimą. Kaip gražu, kad Išnuomojami kambariai su bal-

Elena Strasevičienė iš Chi- aktoriaus Leono Barausko mūsų scenoje, šalia Kipro dais prie šeimos Savin Hill rajo-
Daugiau informacijų ra-' cagos užsisakė Keleivj 1 me- įkalbėtą plokštelę. Kaina — Petrausko auklėtinės smuiki- ne.

gite 6-jo puslapio skelbime, tams. Ačiū. $6. Paštu nesiunčiame. ninkės Danos Pomerancaitės Teirautis tri.s 436-4629.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
T«L SW 8*2888

yra vienintelė oficiali iat**- 
ga Worcestery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

terio y Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

gatima gauti įvairia* 
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 

tinkamų Lietuvoje,
žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- tik jaučiu. Nerasi medžio be fato, o E. KARDELIENfiS DAINŲ
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Flood Sąuare
Hardware Co.

Sartoiak« K. J. ALBINA 
EAST BROADWA?

SOUTH BOSTON. MASS,
TELFF0NA8 AN 8-A14S 

B«a>min Mcorv Datai 
PopieroK Statoms 

Stiklas Laa 
Vlsrt«to reikmenys

Reikmenys (llamkeriaam 
Visokie selenes įteiktai

Peter Maksvyti*
Carpsatsr A 
O Chsrch 1

«. MUtaa,M 
Atitfika vftm
to ir projektoriam darbas tt 
ko ir ridoje.
Manio pastota
ląstas. SsaUto rtarioe flti S ve* ] 
tatai tsksro.

Tsfafsmsi 084478

į NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062

TeL 762-6732

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Kurde* 
tienės įdainuotų dainą ir ari* 
jų plokštei* Kaina $6.00.

Paštu

mm»<*«owatwosMMma0H*esamae»
. Telefonaa: AN 8-2806
br. Jos. J. bonovan
Cr< J. Pašakarnio

P* DINIS 
METUSIAS

Valandos:
nuo 9 vat ryto Iki S vai. vak. 

Trečiadieniais neoriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mam

TBU AN 8-2134

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMBTRISTt 
Valandos:

šuo 10 ryto iki 6 vakaro

I

Sekmadieniais 11*12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tri. 584-7200

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriaasias žmogans draogasį

1$ 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytojų re 

eoptus ir turimo visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit į tteturišką vatotiaą 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. 8^ Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.
Tslsfsam AN 8-4424

Nas I vaL ryta iki 8 vaL Vra išskyrus šveatadieaim ir sskm.

South Boston Savings Bank
ALFRED W: ARCHIBALD. PREZIDENTAS;«
^80 West Broadvray. South Boston, Mass. 02127 •

Skambinkite 288-2500

SMEAT
F

meeeeema 1% AYEAR

esttficritoSlOOOi

M & T OIL CO.. Ine. IpOSM^.
mpaHSioooi

841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinisjpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ito

268 -4662

681^6^
1-2W-vwr woa <

600^4
5.4^ 5'&

AVIMI

AVIMI

vMtasvn is rsOsesd ta VwpsMbook rsts (SKttsymr)

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

•į

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9080

Jis atidarytas nuo pirmadieaio U 
penktadienio nuo 10:30 vnL ryto ild 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vat ryto iki 12 vaL dionoe.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dijisoo 
dienos kun ynėnuo.

Pilnas draudimas;.4»i
Ėtekte veikia jan 109-toealas uotus

ftio banko direktorią taryboje yru 
adv. J. Grigahm.

Reikalo sa tarnaatojate galima ousb 
kalbėti ir Hetuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 1274,000,004

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vaL v. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

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

— a...... A— -■ B =

•/ • e/ • • • •

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.

c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 Weot Broadvray, P.O.B. 118
So. Boeton, Maaa. G2127

Telefonas: (617) 288-8784 
l Darbo valandos kasdien:

šeštadieniais

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worcester, Mana. 01804 
Tet 798-3347

Italai iš Worcsateris ataa- 
čfcua įvairim siaatiaiua į Lieta, 
vą ir Utm Rueijoa valdomus 
plotuo! Siuatiniai nudaromi ii

avoį maisto ir 
alų. Tbrime vietojo įvairią ria 
tiaša gamybos ir importaotų 
prekių iš kitų kraštų riaai to* 
anutia kaiaomia. Bo to, siunčia
me maistų, ptaigua ir galite iš
sakyti jų gamybos prekea. čia 
suaookinite piaigus, e giminia 
ten vietojo galia paairtokti uft* 
oakrtaa prokon.

Taipogi tarpininkaujame par 
taa tikras jotaigaa ataikvtati 
giaiaa čia pas mve | svečias 
ar aaabtiaiam apaigyvenimaL 
Patarnavimas atttokamaa grei
tai ir oąriMtagal- Ą tolia įaiti- 

Vodėjas A. Sekyrladd

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATI01I

IVA1K1AUSIA8 DOVANAS
is BOSTONO I LIETUVĄ 
ir tttua Rmljoa

inraataetai

Galima užsiaakyti nMių 
certifikatiiar 
šaldytuTca ir
Naujai ▼ ed ėj a a

388 W* Broadvray
osin : 

Tat 2800088




