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IR MAO TSETUNGO P ASKUTNĖ j 
DIENA UŽGESO

Rugsėjo 9 d. 12:30 vai. ryto mirė Kinijos 850 milio

nu žmonių komunistinis diktatorius, išlaisvinęs Kiniją iš 

svetimųjų valdžios, bet sugniuždęs ir Čiang Kai-šeko na

cionaline* armijas, įvedęs krašte griežtą discipliną, pakė

lę* jo ekonominę gerovę, bet drauge — užsmaugęs pilie

čių žodžio, minties ir politinės veiklos laisvę.

buvo išrinktas Kinijos Liau
dies Respublikos preziden
tu ir drauge Politbiuro pir
mininku. s

Ilgame ir kruviname kely
je į komunistinės satvarkos 
Įgyvendinimą Kinijoje Mao 
Tse-tungas kovojo ir su sa
vo priešininkais partijoje, ir 
prieš japonų invaziją, ir su 
amerikiečių remiamo Čiang 
Kai-šeko armijomis, kol jos 
subirusios pasitraukė i Tai- 
vaną.

Sakoma, kad Mao Tse- 
tungo asmeny jungės Mark
so, Lenino ir Stalino politi-

Į nės idėjos, o taip pat ir so
vietinių diktatorių žiauru
mas. Kol jis Kinijoje „įgy
vendino“ saivo komunizmą, 
kare ir baudžiamojoje akci-

Praeitos savaitės ketvir-'-loje mBionų
tadienį mirė vadinamasis zmoniW« Del to Mao mirties 
„moderniosios Kinijos tė-

š. m. rugsėjo 9 d. miręs Kinijos 
komunistų partijos vadas ir ša- 

. tam diktatorius Tse-tungas.

• • « Televizijos valanda 
apie KGB veiklą

Praduos sij aitės šešta- 
i dienį 10 vai. vakare penkta

sis televizijos kanalas patei
kė ’ ąsos valandos doku
mentinę progiamą, kurioje 
buvo išsamiai nušviesta so-

PENKI KROATŲ NACIONALISTAI 
PAGROBĖ JAV LĖKTUVĄ

Tuo jie norėję pagarsinti pasauliui kroatų tautos 

troškimą išsivaduoti iš Jugoslavijos komunistinio režimo.

Praeitos sa,.aitės penkta-, Kroatijos išsilaisvinimo iš

jo sėdėię sovietu kalėjimuos . , , „ ... ...
ar buvę uždaryti psiehiatri-! aerodrome pagrobė TWA'eūzų kalbomis, kurių daų 
nėse ligoninėse politiniai!727 ]ėktovą, turėjusį skristi paliko aerodrome, o kitas 
kaliniai, buvę sovietu aukš- ? C hieagą, su 53 keleiviais.; paskleidė arit 5 didžiųjų 
ti pare’eūnai. tarpe ‘iu iš »į Be to. aerodrome jie dar .pa-! miestų skrisdami. Šie kovo- 
Sovietiios pabėgės KGB ka- ^ėpė dvi bombas, kurių vie-j tojai, grasindami susprog- 
uitnnną dabar dirbąs Kali • na, policijos išmontuojama,' dinti lėktuvą su keleiviais,forniFos universitete' ‘ir užmirė vieną poli- pareikalavo, kad jų prokla- 
torn jo. uni ersitete. į sužeįd_ Racijos būt išspausdintos

Atskirai pažymėtina, kad v. .. ... . t -i * ” didžiojoje Amerikos, Angli-ap.e KGB veiklą Lietuvoje I-ęktuyo grobikai pareis- jQs p,įnJctorjos ir kitų kSš- 
televizijoje pasakojo irt'!ke; kafl Jle Kroatijos
Lietuvos pabėgęs buvęs pro- i laisvės kovotojai ir siekią 
kui oras ir teisėjas Zigmas į 
Butkus, primindamas kun. į — •—
Zdebskio ir kitas bylas.

Šie liudijimai buvo papil-, Lietuvoje trūksta 
dyti sovietinių kalėjimų, psi-į e 
chiatrinių ligoninių, reljgi- maisto 
nio persekiojimo ir kitais
nufilmuotais vaizdais, kurie Iš Lietuvos atvažiavusieji
ir sovietų ,Klicinį režimą ge-, Pafak"<kart ‘™ai iau ,re-
rai pažįstančiam atgaivino 
nemaloniausius \ prisimini
mus. ~

girnai trūksta valgomųjų da
lykų, ypač mėsos gaminių. 

Be to. sako, kad žmonės

tų spaudoje.
Pagrobtąjį lėktuvą -ie kro

atai iš New Yorko per Buf- 
falo. Montrealį, Gander. 
(New Foundland), Reykja- 
viką (Islandijoj) ir Londo
ną. pasipildydami kurą, nu
skraidino į Paryžių, kur nu- 

1 tūpusiam prancūzų sargyba 
peršovė padangas, kad ne
galėtų pakilti. Čia po ilgų 
derybų kroatai pasidavė ir 
keleiviai buvo išlaisvinti.

Labai geras buvo ir tos iš lūpų į lūpas pasakoja ir šiuo metu ir lėktuvo gro- 
programos aiškintojas. i apie pasikėsinimą į Snieč-! bikai, ir keleiviai jau parga- 

kaus įpėdinio pirmojo par- j benti į JAV. Keleiviai, žino

Sovietų lakūnas

kaus įpėdinio pirmojo par- j benti į JAV. Keleiviai, žino- 
tijos sekretoriaus Petro! ma, labai džiaugiasi, kad vi- 
Griškevičiaus gyvybę. sa laimingai baigėsi, o kroa

tai laukia teismo dėl lėktu
vo pagrobimo ir paliktų ae
rodrome bombų.

Siekiant išlaisvinti įkai
tus. tų Kroatijos laisvės ko
votojų proklamacijos buvo 
išspausdintos Amerikos, Ka
nados, Anglijos ir Prancūzi
jos laikraščiuose, kas sukėlė 
Jugoslavijos vyriausybės at- 

į Ameriką. į,jau * kBo. kad toji bendro- stovų protestus, kuriuose ir
įvė papirko ir Olandijos tar- JAV kaltinamos gerų santy- 

Jo atgabentas sovietų lėk-i pįnjnkus. į kių su Jugoslavija gadini-

nacionalinės Kinijos (jarsjojį kjny sjena. Dabar, Kinijos komunistu vadui Mao Tse-

( aivano) atstovas paieiš- mjrus, visas pasaulis domisi, kas už jos vyksta ir vyks jfjy Ąmprilfnip
lke’ kad mue didžiausias ar„moJe ale,,yje Ta siMa pradiu 8talyti 2b, mttaia priei Kris. /«“ AmeriKOje 
pasauly gyvenęs banditas . Jog patirtis buvo apsisaugoti nuo hunų įsiveržimo. Tarpe ke- ’ Sovietų karo lakūnas Įeit.

Bet Mao Tse-tungas savo lurioliktojo ir šešioliktojo amžių ji buvo ii naujo atstatyta ir pra-Į Viktoias Belenka, atsklidęs 
... kieta ranka panaikino Kini- tęsta. ,iviso joB jl|[i8 )5M mv|j,, aukite. 15-50 pidą. Ji sudaryta i.Japoniją naujausiu, dau- „,a„z..„e

koma. kad miręs po sunkios ją nuolat marinusį badą, į- is dviej lyKiagrrti ak,»„,i„i, „ p,y,i„i, „arę. kuri, tarpas «!au ™ tns kartus tiškėjo faktas kad Lock-
ligos ir rimčiausios medici- vesdamas visiems lygų pripildyk iomis ar ivym. M^dau, ka, 2M jard, yr, keturkam-: ",a ^let^ į heed liktuv-ų bendrovė mi-

daise gydęs įžymus Austri-į fizinio darbo prievolę, net iJAV politinio rieg|oWfo l.onais dolerių papuko Japo
jos gydytojas Walther Birk- vienodą žmonių aprėdą, tuo K""JOJe la,,,‘*s, pr" Nlxo"*"-,B b"v“ pa ir šiuo metu jau atgabentas Į "U08, va dzios atstovus. Ve
mayer tvirtina, kad velionis bent oficialiai panaikinda- Ki«k'ienas apsilankantis Kinijoj nori » pamatyti. - ................ •- - -■ -

sirgęs Pa1kin9o.no liga, dėl. mas ir aukštesniąją komu-
kurios atrofavosi jo orga- nistų partijos klasę, kuri « 1* • • rz I7 n j 1
nizmo raumenys. • vedliai auga ir žydi Sovietų Solženicinas (įįįVens ; Kodėl V • Beldiko

tun^^i^.Tisoje^Kinijoje \P(lb^0 .. ,

fuv^'Šė S’|eaSlufX lėktuvų
laivų ir fabrikų sirenos, vi-,tas 1 ' tus- Aleksandras Solženicinas Juv’..le!L V ?e ?nk!f.
šame krašte paskelbta 3 mi-1 Tik Chruščiovo valdymo Šveicarijoje nesijautė sau- ka^ lls Jau se™31 ti’cskęs pa- fičf flifflP

vas“ ir vienas sėkmingiausių 
dvidešimtojo amžiaus revo
liucionierių — Mao Tse-tun- 
gas, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Oficialiame pranešime tesa-

Loeheed skandalas 
vis plečiasi

Kaip žinome, pradžioje

tuvas pasiliko Japonijoje irii tenai na^rinėiamas iano-nu' Pa£aliau rugsėjo 12 d.mu-
’ir ameriltiečiu sneciaHrtu U!laikraščiai Pa^ke,lbėp kad Minėtoje proklamacijoje 
I ir amenKiecių specialistų. m y Vokietijos to! plačiai i dėstyta dabartinė

meto krašto apsaugos mi- j Kroatijos padėtis ir skriau- 
nisti'o Strausso partija yra'dos, kurias Jugoslavijos re-

sovietų sąjunga. Kun jau i- . , . ,ėktuvas skrido g Londono
ki pat Mao mirties buvo lai- į,s(P“,™k*s n'B, "ebUV° “k‘|i fetambulą (Tuiikijoje), o

Mao Tse-tungas buvo pa-' k?ma. dl*a??slu Pavoi">: ir jau iŠ? ! jugoslavu - iš Jugoslavijos
šarvotas Pekinee Didžioioie giauslu RlniJ0S Pnesu’ H>ac dl!,tlJ0Je’ 11 Jau uzą* Taip kalba naujausio lėk- į Vokietiją. Visi juose buvę
ifaudies Sė e o icS kad Prie Kinijos sie.n.os .lai’ ----------- tuvo pilotas, kurio ištikimy.; 176 asmenys žuro. Tai šie-
nvs truko aštuonias dienas komos sutrauktos milioninės___  „v. .. bė sovietų saugumo jau bu- met didžiausia lėktuvų ne

laidotuves nebuvo svietų armijos. šimtmečio vadu“, Kinijos w nepaprastai patikrinta, laimė, 
tėvu“. Per tą besaikį ir sa- jad galima spėti, kiek tokių

gal, ,usi iš minėtos bendrovės 
net 12 milionų dolerių kyšį.

Straussas yra Bavarijos 
katalikų partijos vadas, ir, 
jeigu spalio 3 d. rinkimus 
laimėtų krikščionys, tai jis 
būtų vicekancleris ir finan
sų ministras.

Didžiausia JAV tabako 
b-vė „Reynholds Industries“ 
paskelbė, kad ’ji JAV ir už

J laidotuves nebuvo pa-.
kviesti jokie kitų valstybių- Mao Tse-tungas prieš ke- vinaudiška dorininm visiš- įa,d ?alinia K,e.K.t0
vadai, nes. kiniečių nuomo-! lerius metus atnaifjino drau- ka: Daimrštfir tie nuo io ®įe?ku,vra ra^on°.l°Je ar- dū,ė karo lėktuvas šukelei- 
ne, jie tokią progą teišnau- giikus santykius ir su JAV, veik'mų 30 milionų žuvu. ’’ P troks-, vinių, ir tada žuvo 162 a^
dotų Lik savo politiniam kūne su Kinijos komunisti- s;uju kiniečiu ta alsves' įinenya. • #
prestižui namie padidinti. niu sąjūdžiu buvo nutrūkę ‘ " i Pati didžiausia

' kone 40 metų ir dar labiau Tiesa, prie tos “šlovės“ o. - n. . nelaimė įvyko 1974 m. koho
Mao buvo gimęs 1893 m.įužsiaštrino Korėjos karo galima dar pridėti, kad Mao KlūUSUį ŪUK0S rietą mėnesį, kai prie Paryžiaus 

ūkininku pa«nm. buvo ir poetas, kaip senovė- .. (sudužo turku lėktuvas. Ta-

sienyje yra išdalinusi kynų 
1971 m. Japonijoje susi- daugiau nei 25 milionus do

lerių.
Iki šiol jau apie 150 bend- 

(rovių tokiu būdu patvirtino 
lėktuvų J tiesą, kad — „netepsi— ne

važiuosi
ūkininkų šeimoje. Pasiprie
šinęs savo tėvui dėl ’jo bru-,
talaus elgesio su šeima iri Nestebėtina, kad tokio 
darbininkais.‘jis išvykoj Pe-; 850 milionų tautos vado Po Mao Tse-tungo mirties pietų Afrikoje įtampa 
kingą, baigė pedagoginę mirtis susilaukė pasaulyje Kinijai ir pasauliui liko di- tarp baltųjų ir juodųjų vis 
mokyklą, 1921 m. ten buvo plačiausio atgarsio. Bėveik dis rūpestis, kas bus’jo įpė- didėja, ir riaušės darosi kru-

buvo ir poetas, kaip senovė- j » *1 • 
je Neronas — dainininkas... AtriKOje da žuvo 345 keleiviai ir visa 

įgula.
Britų jurininkų 
streikas atidėtas

Praeitą šeštadienį turėjo 
prasidėti Britanijos jūrinin-vienas komunistų partijos visų Vakarų valstybių užuo- dinis. kokia bus tolimesnė vinesnės. Pastaruoju metu Valst departamento sek-

jos vyriausybėje 1954 m. ne figūra“, „iškiliausiu šio šaulį.

žimas šiai tautai daro. Joje 
ypač pabrėžiama, kad di
džiosios galybės, ignoruoja
mos žmogaus teises ir hu
maniškumo reikalavimus, 
jėga diktuoja mažųjų tautų 
likimą. Dėl to šios, kovoda
mos dėl savo laid.ės ir ne
priklausomybės. turi teisę 
vartoti bombas, užgrobimus 
ir žudymo priemones laisvės 
idealui pasiekti.

I JAV atgabenti kroatai 
pareiškė, kad jie esą atlikę 
tėvynei savo pareigą ir da
bar nesibaiidą jokios baus
mės.

Ruošėsi nužudyti 
šen. E. Kennedį

Praeitą sekmadienį pa
sklido žinia, kad trys są- 
mcūslininkai ruošęsi nužu
dyti šen. Elwardą Kennedį. 
Vienas iš to suokalbio day- 
vių savo draugus išdavęs, ir 
jie buvo suimti. Du iš jų bu
vo paleisti be užstato, o vie
nas uždarytas kalėjime.

Pa1kin9o.no


»»
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AR VERTA ŠLOVINTI BEHEMOTĄ?
Nusipelnytos garbės, rodos, mes tikrai niekam ne- 

pavydime ir pagerbimo žodžių ir veiksmų netaupome. 
Nors išeivijoje dosnia valdžios sauja ir negalime nusėti 
savo tautiečių krūtinių šimtais medalių už ištikimumą 
partijoms ar gudrų visuomenės iždo melžimą, bet užtat 
mūsų laSkraščių puslapiuose mirgėte mirga juodai pa
brauktos pavardės žmonelių.-kurie ilgus metus darbavosi 
lietuviškose organizacijose, prenumeravo ir platino laik
raščius, rinko aukas ir patys nesigailėdami aukojo, paga
liau net ir tų, kurie prakaituodami kepė kugelį su spir
gučiais mūsų kultūrinių renginių lygiui pakelti ir arbati
nėm stiklinėm saikojo velnio ašaras tautinei dvasiai su
stiprinti.

. gių traukini. Rugpiūčio 30 d. 
(Lietuvos vyriausybė atmetė 
į tuos kaltinimus.

%

Ni. 36. 197b nu rugsėjo 14

BRANDTAS APIE PRAEIT! IR ATEITI ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITISWillys Brandtas. buvęs di- Toje knygoje jis reiškia’

Norėdama dar uždelsti sa- džiausios įtampos tarp Sov. mintį, kad labai abejotina, ar i 
vo kariuomenės atitraukimą Sąjungos ir vakariečių metu šiandien dar yra toks pašau-!
iš Vilniaus krašto, Sovietų Vakarų Berlyno burmistru, linis komunistinis judėjimas.1' _ ... , ...
vyriausybė 192O.IX. 4 d. įtei- i paskui Vakarų Vokietijos už- Tokia abejonę jam kelia Ita-' lįzęs isoi upuo os U- 

siemo reikalų ministeriu, ve- lijos komunistų partijos vadų pabuvoj' ne.
liau kancleriu, kuris pasirašė neįprasti pareiškimai, ku- norom atsiranda.. torp kū,0 
su Sov. Sąjunga ir Lenkija riuose nebepasisakoma už jr prįeI<a]0 jej įms jr pa_ 
sutartis dėl valstybinių sienų griežtą liniją ir diktatūrą. > skelbs viešai. įsakmiai, gar- 
neliečiamybės, dabar išleis- Knygoje jis> žinoma> ap_ ' šiai. ką Lietuvoje matė. gir- 
dino knygą "Susitikimai ir žvelgia praeiti Bet Brandtas d«j°, vienam
įspūdžiai“, kurioje apžvelgia sumanymu ir ateičiai. kiUm tenykščiam užvaryti
savo ėjimus, laimėjimus ir j^ai artgja Vokietijos parla- čekistus ant sprando ir pats vos plano falsifikatai, 
nepasisekimus. mento rinkimai, jis nėra per- a^ekyj® negauti vizos. j O kad tie "bekompromi

Jis sako. kad jau būdamas daug atviras, bet jo sekanti 0 JeiKU mūsų spaudos
Berlyno burmistru priėjęs svajonė, kurią jis po rinkimų puslapiuose tylės (nežiūrint, 
išvadą, jog nėra ko laukti stengsis įgyvendinti, yra no- kiek ii ką pi ivačiai besne 
JAV pagalbos Vokietijai su- ras sukurti pasaulinį sąjūdi,
jungti. Porą metų prieš pa- kuriame apsijungtų visų pa
statant Berlyrio sieną jam jau šaulio kraštų pažangiosios 
buvę aišku, kad tarp Mask- partijos. Jam rūpėtų apjung- 
vos ir Vašingtono iš naujo su- tokias politines partijas, 
litarta dėl Įtakos sferų Eu- kurios yra nusistačiusios 
ropoję ir pati Vokietija nie- prįeš kairiąsias ar dešiniąsias 
ko jau nepadarys. Kai 1961 diktatūras ir kurioms rūpi
metais buvo pastatyta ta šie- žmogaus teisės, pagrindinės ^lė^iis“dXS^Sdaidtoa 
na, Brandtas pnejęs tvirto iaįsvės, teisingumas, solida- kitus nu0 šių reikalų ato- 
jsitikimmo, kad reikia ieškoti rūmas tarp turtingųjų ir ū- kiau stovinčius žmones ir doma toliau 
būdų, kaip susitarti su savo kiškai atsilikusių kraštų. Tos aplamai priteikia mūsų išei-
vokiškais kaimynais. Iš to įsi- partijos turi būti nusistačiu- vijos buities atmosferą. Ir ... i
tikinimo ir kilo jo Ostpolitik- sįOs prieš kišimąsi į kitų jų įkyrumas kartais taip į-įmo daibo paitneįiai. I» vie- 
rytų politika. kraštų vidaus reikalus ir gry9ta, kad imi ir pagalvoji:
Įsitikinęs, kad sujungti abie- prieš. užsimojimą valdyti ki- na, palaukit jūs, tuštieji tei- 11JV1USi-patriotus erzinantieji 
jų Vokietijų į vieną neįma- tus kraštus. šuoliai, aš jums surašysiu [bet tai , ’bekompromisine
noma, jis ugdė savo tą vadi- Dartiios da- • ’ ™ 1 vadinantieii) donkichotai
namąją rvtų politiką. Buvo . 550013118111168 Partijos aa jau> su vlS0in pavarde«n,, vadinantieji) cicnRicnotai.

__ _______________ bar yra apsijungusios Sočia- vardais, datom ir vietom, ir " kitos agitpiopo specai
Lietuvoje h* jų amerikiniai

Brandtas galvoja, jog to in- vįkai išplovė smegenis!

KIRŠINIMO EKSPERTAI

kė notą Lietuvos užs. reik. 
min. Purickiui, reikalaudama 
garantijų, kad Lietuva neuž
leis tos teritorijos lenkams. 
Dar vėliau, 1920.IX.25d. užs. 
reik. komisaras Cičerinas se
kančioje notoje Lietuvos vy
riausybei ultimatyviai pasa-

mis, nuotaikomis pasikeiti
mas išeivijoje yra tapęs 
svarbiu politinio sąmonin
gumo šaltiniu, savo' detalė
mis bei tikroviškumu daug 
iškalbesniu, negu su didžiu
le pretenzija viešai skelbia
mi ir patyrusiųjų lengvai 
permatomi "Velniško Mask-

. įkė, kad Rusija bus priversta 
Visi jie kuo nors nusipelnė, kad mes iki šiol susitikę j »įmtįs būtinų priemonių“ 

dar galime lietuviška laiba diena pasisveikinti, lietuviškai j Lietuvos teritorijoje, jeigu 
paūturiuoti, lietuviškai pasibarti, lietuviškai susituokti ir ' Lenkija nepripažins Lietuvos 
lietuviškai apdūsauti sugrįžti į žalią žemės velėną. | neutralumo.

1920 m. spalio 12 d., t. y. 
Įtrys dienos po to, kai gen. 
Želigovskis užgrobė Vilnių. 
Sov. Rusija pasirašė Rygoje 
paliaubų sutartį su Lenkija 
pripažindama Vilniaus kraštą 
Lenkijai. "Tarybų Rusija, 
vario stotyje nuleido nuo bė-

Mes nesigailime pagarbos ir šilto paminėjimo net ir j 
kitataučiui, kuris greta mūsų gyvena, mums nekenkia o i 
supranta mūsų tautos rūpesčius ir mus paguodžia.

Bet kodėl vienas ar kitas mūsų laikraštis kartais pa
sišauna be saiko šlovinti mūsų tautos gyvą numirėlį, kurį 
iš tikrųjų net gėda viek-ai prisiminti ir mūsų visuomenei 

* savintis? Pavyzdžiui, šlovinti tą nepriklausomoje Lietu
voje išžindytą ir aukštai i-mokslintą čia svariai praturtė
jusį dafbar vadinamąjį "tremtinį“, kuris per porą dešimt- gindama lietuvių tautos na- 
mečių__ cionalinius interesus ir tei-

... . ... . ... ., , . sės, nepripažino Vilniaus už-
nėra ne kojos pusto pajudinęs lietuviškam reikalui; obimo.. ko R 2iugžda 
nė pusės dolerio aukojęs jokiai šalpos ar kitai orga

nizacijai ;
neprenumeruoja jokio lietuviško laikraščio ir neskai

to jokios lietuviškos knygos;
neapsilanko jokiame lietuviškame renginyje;

Jis tvirtina, kad Sov. Sąjun
ga visą laiką buvo nuomonės 
kad Vilnius turi priklausyti 
Lietuvai. Bet, kaip žinome, 
kilus antrajam pasauliniui

i karui, tas nekliudė Sov. Są- 
visiškai nesisieloja nei Lietuvos laisve, nei nelaisve; į jungai užgrobti Vilnių, ir tik 
su tokia pat savo pridėtine pačia namie grevezoja 1150 derybų 1940 m. spalio

tik angliškai, o jų vaikai nesupranta nė vieno lietuviškov 1 v •žodžio;
mėnesį labai nepalankiomis 
sąlygomis grąžinti Lietuvai. įsitikimo (1968 m.) su Sov

ir dar viešai didžiuojasi,, kad, esą, jo š'eima jau se- Į 
niai pasitraukusi iš "lietuviško geto“. Į sutartis tapo vienu iš pirmų

jų taikaus sambūvio principo 
h- už visa tai nemokamai pagirdytas korespondentas santykiuose tarp valstybių su 

smulkiai aprašinėja šio tautinio behemoto jubiliejaus iš- ’ skirtingomis socialinėmis sis-

sinės kovos su okupantu“ 
šalininkai (tik liežuvinės, 
gerbiamieji, tik liežuvinės) 

ketų), gali susilaukti, kad nustotų kurstę ir kiršinę!., 
ajpie 'jį patį, kaip kokį niek- Tairp kitko, klausimas: ar 
šą, pradės rašinėti tam tik- jie tikrai supranta, tikrai su
roję spaudoje. : vokia, ką reiškia, saikykim.

Tikra velniava! rezistencija, ar ką reiškia
posakis — "Kai nesi liūto 
stiprumo, reikia lapės gud-

Būtų. žinoma, galima į is
teriškus provokatorius ne
kreipti visai jokio dėmesio, irumo“?

*£* Bet jie savo pozomis ir pa-j Deja, labai abejojame...

jis susitikęs su Brežnevu, bet . 7 J + r J A m - varuais, uaiom tik 1971 iTO savo rytų poli- “T bofife

tiką pradėjo vykdyti po su- ternacionalo rėmai vra t v. . ,, . .ternacionaio rėmai yra per žinoma, susivaldai ir
kad jame galėtų su-

O tuo tarpu i'eivija piu-

Ak, ir stebėtini tie piudy-

luporai — vadinami 
žangieji“.

Na, ir prasideda!

pa-

'Saiunsos užsieno reikalu siauri’ kad Jame 8alet4 su' taip nedarai, nes puikiai ži- Į 1920 m. liepos 12 d. taikos m.n.stger.u Gromjk kuria demokratuos siekiat.- nai kad jų vistiek neįtikinsi Kai pirmieji, nusižiūrėję
iarn oažadėift kad sovietinė Č1OS PartlJos- Jo tame nauJa“ (sakys tau, — Meluoji! — kokps Lietuvos grįžusi, ima 
J i-ą ?3 v rne internacionale turėtų su- įaip ir jie patys meluoja,

.. a . ° ie. ^°S tilpti ne tik demokratiniai begėdiškai fabrikuodami
a zvi gi u esmiškai pasikeis, gocįjjįgtgL bet ir liberalai, ir parašus po keliautojų nuo-

• — . •

kihnes, jo rezidencijos apmušalus, baldus, snapso skonį, į temomis praktiško Įgyvendi- ^ei V’. V°kietlja pripažins profsąjunginjrnet jav traukomis), o dėl tokių ne- 
užkandos gausumą ir, pridėjęs dar sveikinimą "Ilgiausių • nimo pavyzdžiu“ — sako R. padetj ir Rytų Vo- demoįratų partijos kandida- velta rizikuoti visos eilės

kietiją kaip atskirą valstybę. . prezjdentus j Carteris Lietuvoje matytų, sutiktųmetų!“, savo litaniją perša redakcijai... I Žiugžda. Objektyvus istori-
O ji kartais ir išspausdinama kitų tautiečių "pasigė-lkas dar pridurtų, kad ne tik

iirejimui
Ir kyla mintis, ar neužtektų kartais tiktai vienu saki

niu paminėti tokių žinduolių šermenis, o ne susirietus 
liaupsinti jų sukiaulėjimo jubiliejus?

MASKVOS IMPERIALIZMAS ISLINDC 
KAIP YLA Iš MAIŠO

Straipsnyje "Galingas lie-; paskelbtais šaltiniais (Doku-
tuvių tautos draugas“, skir-! menty Vnešnei politiki SSSR)
tame Lietuvos ir Sov. Rusi-j ° kada jam tas netinka, jis
jos 1920 m. liepos 12 d. taikos' ‘T dokumentus ignoruoja.
sutarties metinėms f'Komu-|arba “kre.p.a. Pavyzdžiui,
nistas“ Nr.7, 1976 m ), ištari- stra,Psni° autor'us sak°. kad
jos mokslu kandidatas doc. R. !a‘kos, buvo, P“1”’
k. ., . .. . syta 1920 m. liepos 12 d., irŽiugžda nenoromis įsrvskino ,/ .e . *į. .. tomis pačiomis dienomisSov. Sąjungos imperialistinei- , f .....1*1 m * . ’ i Raudonoji armija išvadavo irpolitiką. Tame straipsnyje I , _ ’... . ’ .. ... .. . . o o .. ; perdavė Vilnių ir aplinkiniusjis apraše, kaip Sov. Rusijos r . T . * mr rajonus Lietuvai . Tuo tarpu

pavyzdžiu, bet ir perspėjimu
Kitais metais Gromika jam 
užsiminė, kad geriems san- parodęs susidomėjimo 

Brandto idėja.
ta žmonių ramybe.

Be to. žinai, ikad savo mi-

jį tąsyti, su purvais maišyti, 
o tas, žinoma, laikosi oriai, 
neatsakinėja į provokacijas, 
tai antrieji, pajutę taktą, 
tam pačiam ima veidmainiš
kai, su pei kreiptu šypsniu 
vie'ai ir garsiai dėkoti už 
tai. kad ii? "nešmeižiąs. ne

si ją atlieki, privačiai dalin- keikiąs Tam bu Lietuvos“!
Ir galvosena tų abiejų

tykiams daug padėtų, jei Va
ltincrn ąamhfivin «i karų Vokietija paremtų su-' Ar I tą Brandto interna- damasis savo įspūdžiais ir

8 ‘ manymą sušaukti Europos cionalą tiktų tokios partijos, informacijomis su draugais,
junga pas ovumą. saugumo konferenciją. Po to kaip Italijos komunistų, jis pažįstamais. Toks asmeni-

Keliais sakiniais paminė- Brandtas perėmė V. Vokie- kol kas neaiškina ir, svar- nėję plotmėje vykstąs žinio-
jęs 1926 m. nepuolimo ir neu- tijos kanclerio pareigas, pa- biausia, dėl tų artėjančių Vo-
tralumo sutartį, pasirašytą sirašė Sov. Sąjungos-V. Vo- kietijos rinkimų. Jis yra Vo- 11 '
tarp Lietuvos ir Sov. Sąjun- kietijos draugiškumo sutarti,'kietijos socialdemokratų par-; „giai . džią davg 
gos, straipsnio autorius visiš-'susitarė su Lenkija ir parėmė’ tijos pirmininkas, ir jam rei- 1955 m . L gį.
kai nutylėjo 1933 m. liepos Europos saugumo konferen- kia santūriai laikytis, nekelti kagojem leidžiant Br. 
5 d. konvenciją, pasirašytą į cįjos mintį. Po tų dvišalių $u-' kokių nors kontroversinių Jo*ušo maršu plokštelę iau2 

ndone tarp Lietuvos iri įtarimų Vakarų kraštai pri-i klausimų. Tur būt, jis dėl to fflirusi autorių teises
pažino Rytų Vokietiją. J 'savo nuomonę pasakys ™

'Nemaža savo knygrfš pus- rinkimų- 
lapių Brandtas yra paskyręs 
ir Europos Ekonominei Ben-į
druomenei. Adenaueris, sako,, ---------------------------
labai nenorėjo, kad į tą Ben
druomenę įstotų Britanija.1 
Jis galvojo, kad Europa yra 
Prancūzija ir Vokietija, ir,
Brandtui yra sakęs, kad tiekį 
ir užtenka, nes jeigu britai;

tautoms, kurios dar tiki į tai-

partnerių!
Pirmie’ji įsitikinę, kad jei 

žmogus ko nors garsiai ne
skelbsi, tai to ir nėra. Jei. 
sakysim, viešai per spaudą 
nepareikši, kad Lietuvoje 
teko slaptai susitikti su po
grindžio spaudos bendra
darbiu, tai, reiškia, to ir ne
buvo, nesusitikai! Jei visam 
pasauliui nepaskelbsi, -kad 
įoksir toks aukštas pareigū-

Londone tarp Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos. Joje tarp kit
ko buvo pasakyta, kad jokia 
agresija negali būti pateisin
ta antros valstybės politinės 
santvarkos tariamais netobu
lumais, ir pan. Taip pat jis 
nutylėjo 1939 m. Ribentropo- 
Molotovo paktą, prasidėjusį 
karą bei sovietų žygį į Vil
niaus kraštą ir Vak. Ukrainą. 
Užmiršęs Sov. Sąjungos 1940 
metų birželio 15 d. ultimatu
mą Lietuvai ir Raudonosios

P° vietoj "Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim“ padarė

vyriausybė 1920 metais, "lai-: 
kydamasi draugiškos lietuvių i 
tautai politikos“, iškilmingai (
pripažino Lietuvos savaran- .. .f ..f ... , ; laika iš Vilniaus nepasitrau-kiskumą ir nepriklausomybę, , . L, .... . . . .on * * •« j ,ke. Tam reikėjo dar atskiroo po 20-ties metų, vadovau- susitarimo Rugpįučio 6 die-,režimas liaudies valia buvo 
damasi leninine nacionaline ną Raune buvQ pasirašyta • nuverstas“, ir "Tarybų Lie- 
politika ir gerbdama lietuvių! konvencija> pagal kurią tnvai įstojus į Tarybų Sąjun
tautos interesus , tą sutartį ga. .. Vilniaus turgjo pasi. gos sudėtį, buvo visiems lai- 
(ir visą eilę kitų) gedmgaijtraukti ne vgliau kaip rug_;kams užtikrinta Lietuvos

tie patys istorijos šaltiniai 
rodo, kad sutartį pasirašius
Raudonoji armija dar ilgą armijos invaziją, R. Žiugžda 

‘ paprasčiausiai sako: "1940 m. 
vasarą fašistinis Smetonos

sulaužė.

Sekdamas savo tėvo Juozo 86 pusi.) i Solženicynas yra pasakęs,
Žiugždos pėdomis, kuris Vilhiftus miestą rusai už- kad visa Sovietų valstybė yra 
"Lietuvos TSR istorijos“ III jeido lietuviams 1920 metų' Pastatyta ant melo. Jeigu so- 
tome tą epizodą buvo sufal-’ rugpjūčio 26 dieną, bet lie-, vietU žmonės atsisakytų me- 
sifikavęs, R. Žiugžda bando ’ 12 d sutartas rubežius' lo» tai tuoj pat žlugtų sovietų
pavaizduoti Sov. Sąjungą jbuvo žymiai toliau. Vengda-! santvarka ir Maskvos impe- 
kaip geradarę ( "išvadavo ir mi iš Vilniaus krašto pasi- > rializmas. R. Žiugždos straip- 
perdavė Lietuvai Vilnių“) ir1*—..!.*: ruffDiūčio 27 d rn<u»i snis dar kartą patvirtina Sol-

sėjo 1 d. (D. V. P. III tomas, laisvė ir nepriklausomybė.

traukti, rugpiūčio 27 d. rusai 
Lietu vos nepriklausomybės j apkaltin0 Lietuvą konvenci-
gynėją nuo pavojų iš Lenki- jos taužymu, melagingai nu 
jos ir Vokietijos pusės.

R. Žiugžda, kada jam pa

kartą patvirtina 
ženicyno žodžių teisingumą 
Melas yra svarbiausias sovie-

”Ei. pasauli, mes be Lietuvos nas ‘ada ir tada tav° .aki; 
nenurimsim“ duodant včliau| valzdoJ« Pakeikė soyiebnj 
v*- * • n— • *• «««•• »saugumą, tai, matyti, taip irk.t.ems te.sę iškraipyt, E,. reb^0 4,ai ’tau j? nekn&g. 
pasauli, mes be laisves nenu- (Q jeį susitikai b. jei

inmsun • Pnekėjo, tai. aišku, tik čekis-
”1964 m. Čikagoje ver-jtų provokatoriai!) 

čiant Markaičio muzikinį, antrieji, kremlininkai, 
Vilniaus Krašto Lietuvių veikalą Vilniaus Varpai , neįsivaizduoja (ar bent de- 

" ? Sąjungos Kanados Krašto angliškai vietoj Vilniaus at- dasi negalintys įsivaizduo-
e1. U . * j valdyba "Naujienose“ (rug- sirado "The Bells of Hope“, ti), kad iš Amerikos į Lietu-

jega. ai jau rys, a a u | pjggjo jr rūgėjo i d.) pa- (Vilties varpai). f vą nuvykęs tautietis rastų
pdeš\reX^np«arAdenluS’skelbž ilgą Pranešimi» ~ •T»arvSUauvietojtikro-!‘«"k?no^?abm!’Pak'?‘>- 
err^fr^LTs kaip Ea-l’’Visiems svarbūs faktei apie Lietuvos globčįos atsira- k“»t>. F. ku° n0'.s nus.''2ltL 
Ii būti Vokietiia P g !Vilniaus kraštą“. Iš jo paim- do an,roji globėja Washing-

De Gaule’is' taip pat ne-isime vieną k'tą taktą' tone ~ Šiluva. Okupuotos

slėpęs, kad jis nemėgstąs bri-; Suminėjus, kad lenkų pa- Lietuvos dvasiškiams į Romą 
tų. Kai kartą išgirdęs, kad stangomis JAV-bėse yra net atvežus "Aušros Vartų“ pa- 
•jo finansų ministeris Valeric; 6 vietovės pavadintos Wilno veikslo medžio skulptūrą,
Giscard d’Estang (dabartinis1 vardu, klausiama, kiek lietu- Vatikano vyriausia galva at- 
Prancūzijos prezidentas) an- viai turi savo sostinės vardu sisakė priimti.“
gliškai kalbasi su Vokietijos' vietovių, ir atsakoma: "Nie-' "Patvirtinta tiesa yra, kad 
ekonomikos ministeriu prof. ko. Tiesa Australijoje yra lietuviai kunigai Vilniuje ir

VILNIECIŲ MINIMI 
FAKTAI

Ne, jei jau darai pastabas, 
kritikuoji, tai 'jau "šmeiži“ 
Tarybų I ietuvą. jau apie ją 
"meluoji“ ir "skleidi gan
dus“.

Jei kritika iš tiesų savai
me būtų šmeižtas ir jei JAV 
valdžia taip elgtųsi su savo 
"šmeižikais“, kaip elgiasi 
tarybų valdžia su savaisiais,

Schilleriu, tai pasakęs: "Ma- pasivadinęs Vilniaus vardu jo srityje turi daugiau patai- 
tai, kas atsitiks su kalba Eu-, skautų tuntas, Anglijos Lon- kauti lenkams, negu lietu- 
ropoje, jei nesiimsime tinka- jdone lietuvių filatelistų klu- viams ar kitų tautybių para
mų priemonių apsisaugoti“.. bas ir visai neseniai pp. Skri- pijonams, nes kitaip gali nu- 
Kai kurie britai taip pat rodę butėnų dėka netoli Toronto kentėti. Vysk. J. Steponavi- 
keistus norus. Gredrge Brown atsirado "Vilniaus rangė“, čius negali grįžti į savo vys- 
įkalbinėjęs Brandtą, kad jis J Tai ir viskas. O to visko pa- kupiją tik dėl lenkų nesuti-

tai bimbininkų čionai seniai 
nebebūtų nė kvapo.

Bet ne. jie džiaugiasi šio 
krafto tikrai demokratine 
laisve, ir niekas jiems nega
li uždrausti kartu su "oku
panto agentų“ ieškotojais 

lietuviusjos laužymu, melagingai nu-: '•*““ ^*** w **'*‘, w w — — e—», , . . . ' vian««
rodydami,,kad Lietuvos ka-pM ginklas "vieningai ir ne- kaip socialdemokratas, padė- sėkmės: "nepykdykim lenkų, kimo, nes Vilnius priklauso e
riuomenė užėmė prieš sutar- dalomai“ Rusijai apsaugoti tų britams įstoti į Bendruo-' nelieskim Vilniaus“ — nuo Balstogei, kurios vadovu yra Pn 1 u8,

- - ----- - '— —«—— menę, idant, girdi, "mes ga-’ senesnių laikų varomos pro- lenkas vysk. Henryk Gulbi-togu, remiasi Sov. Sąjungos tą laiką geležinkelio liniją,nu0 subyrėjimo, 
užsienio reikalų ministerijos Lyda-Molodečno ir kad Lent-' D. B. lėtume perimti vadovybę“, ’pagandos vaisiai 1 nawicz

prieš kitus.
Kitą sahaitę: Literatūros 

dėstymo problemos.
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J. V. SODUVAS

PMMY CARTER APIE POLITIKA 
SOVIETŲ ATtVUGIU

ROMANAI

Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Kas yra pabėgęs 
Ričardas Daunoras?

Demokratų partijos pre
zidentinis kandidatas Jim- 
my Carter, iki šiol buvęs 
mažai pažįstamas žmogus, 
priešrinkiminėje agitacijoje

D. Nendrė, AIDAS TARP
u «««, oi; DANGORAIŽIŲ, romanaišinas, tuiėjo n gi ką nors ati-tinkamos vertės fe jų gauti. 36® kalna.

J | Atlaidų pavėsyje, romą-
Carteris manąs, kad buvu- nas, parašė Povilas Abelkis,

si padalyta klaida prie pre- 467 psl. Raina $4.00.
J kybos sutarties su sovietais ; Dailininko žmona, roma-

Mirdami giedojo Lietuvos 
himną

Čia duodame vieną sukre
čiančių ištraukų iš Efraimo į žinių: i
Sevelos romano ”Truth isj Ričardas Daunoras gimė 
for Strangers“, kurioje pa- 1944 m. rugpiūčio 25 d. Ža- 
grindinis veikėjas Algis Po-1 garės mieste (dabar Joniš- 
žėra stebi vieną Lietuvos! kio rajone). Jo tėvai—Vin- 
partizanų susirėmimą su so- j cas Daunoras ir Marfja Peč-• *•••>•• 1 — 4 — /_* * V \kauskaitė (mirusi 1973 m.). 

Tėvas buvo kirpėjas, o mo
tina slaugė.

1963 m. R. Daunoras bai
gė Žagarės vidurinę mokyk 

, , ’lą ir, išlaikęs atitinkamus
Raudonų plytų pastate «• egzaminus, įstojo j Vilniaus 

su šiaudiniu stogu, didelia-i valstybinę 'konservatoriją, 
me lygiame lauke, trys lietu- J solinio dainavimo skyrių, 
viai partizanai narsiai gynė-Į Nuo 1964 m iki 1966 m. 
si nuo juos apsupančių pasi-‘buvo pašauktas atlikti kari- 
gėrusių raudonųjų kareivių. ‘ nės tarnybos. Tarnybą ėjo

vietiniais kariais
Kaip žinia, pats autorius 

Sevela dalyvavo kovose su 
partizanais, kaip sovietų ka
ro koresDondentas.

(Tęsinys)
Apačioje tarp žaliuojančių laukų aiškiai matomi Ne

ries vingiai, o ten — dunkso Kunigaikščių Miesto bokštai. 
Kiūtinėję neramiai suplazdena širdis, ir nučiuožia skruos-

!tu ašara... Ir noris su Maironiu sušukti: „Kur tavo. Vil-
__ _______ niau, tie spinduliai, kuriuos skleidei Lietuvai, mūsų tė-

^vynei?“ . , ai
Lėktuvas paliečia nusileidimo taką ir lėtai priveža 

prie pagrindinių į aerodromą įėjimo vartų. Juose šimtai 
vilniečių, gėlėmis išpuošta sutikimo estrada. Aišku, tai ne 
mums. iš Amerikos į gimtąją žemę atvykusiems. Tai pa
saulinės Olimpiados sportininkams sutikti. Sportinin
kams, kurie gynė Sovietų Sąjungos spalvas. Mūsų būrelį 
nuveda prie šoninių vartų, kur tyliai be Sveikinimo kalbų 
sutinka giminės su ašaromis akyse ir ir lietuviškų žiedų

vra verčiamas aiškiau pasi-; • . , - , , • • «
sakyti įvairiais JAV vidaus n^Tesa nega-! Pl-^n Ju0ZaS Tia,n“1
ir užsienio politikos klausi- ,^ g*e’*’Įnei v^ei MEILĖ _.
mais. Busimieji balsuotojai d,kt u jos vjd jsįt Rene Rw. MEILE TRI- 
ypač non išgirsti jo paziu- mus ž d emigracijos
ra? ir politikos linijų Sovie- jš Soviet
f 11 XQiinnOTAC uf7Vilmn \Inen_ y . . . . 7°tų Sąjungos atžvilgiu. Nese- vinimas d’ 'bQs]^
niai Jis davė plMų pasikaį- h. Carteio siekim^
bejimą su U.S. News &
World Report žurnalo atsto- Jis pageidautų sovietų pa- 
vu. kur tarp kitko paliestas varnos taikingam Aatimųjų 
ir sovietinis užsienio politi- Rytų problemų sprendimui, 
kos klausimas. pažado negundyti Šiaurės

Čia Carteris kritikuoia G Korė> Prieš Korė«Čia Vaitelis kritikuoja G. jr mažiau suRtumo SALT IIv » T~i • 1 • • LT* * * I-a • UUiiVVUAiVr UlfeAJA Ai
puokštėmis rankose. Iš čia mes greitai nuvežami į „Gin- j* °J*” atomini° ginklavimosi apri-

(Partizanus jie vadino 
„banditais“). Kai stogas už
sidegė, moteris _ pasirodė;

Pei-mės srityje, Kizilo mies
te, prie lagerių saugojimo. 

Grįžęs iš karinės tarny

taro“ viešbutį nakvynės.
Burtas man lėmė apsistoti viename viešbučio kam

bary su ekskursantu Petru iš Chicagos. Jį čia Petru ir te- 
vadinsiu. Tai liesas, prajukęs šeštą dešimtį vytas, be per
traukos rūkantis „Marboro“ cigaretes ir niekada nenusi- 
įmąs aplamdytos šiaudinės skrybėlės. Taip mes jį pripra
tome ir atpažinti..

Susipažįstame. Petras pasakojasi— į Chicagą iš Lie
tuvos atvykęs dar 1937 metais, gerai įsikūręs ir praturtė-

kad Helsm- , .. ~.. , . ... bojimo pasitarimuose,kio konferencijoje JAV-bes r

KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
3.50.
Alpi*, romanas, autorius 

Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

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

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin- 
dokienė, 241 psl., kaina — 

1 $5.00.

prie lango. Buvo matyli jos bos įofiau mQkėsi nas broli - f . * U meuus, geiai pi«nu,be
rusenančiu rūbu riluetac lia?i P • 1 J§s, besiversdamas nekilnojamojo turto prekyba, šiuo me-rusenancių įuoų siluetas į y ac]dva Daunorą, nusipel- ; . . ... ,1 1 • a. •• ♦ • •raudonų liepsnų fone. Ji į nius: n*udies artttą. Baigęs tu J0 totas siekiąs 100,000 doienų. Atvažiavęs gimimų 
pradėjo dainuoti. Dainavo ’ konservatoriją, 1972 m. ga-t Pirm4 kartą P<> 40 meW-
garsiai, bet neišlaikė melo-'vo koncertinio dainininko! Palinkėjau pailsėti po varginančios kelionės ir ipats: 
dijos, kuri buho Lietuvos! fĮ^stytol-o kvalifikaciją ir'bandau užmigti, bet nelabai vyksta. Trumpai nusnūdęs,' 
himno. Ji ne dainavo. Ji; dirbo dainų ir šokių an- vėl praveriu akis. Nagi — mano Petras sėdi ant savo lo-!

turėjusios būti agresyvesnės, Jis nesąs linkęs mažinti 
arba turėjusios pirmoje vie- Amerikos atominio ginklų 
toje nedalvvauti. pajėgumo., kol nepasiektas

Dabar šiuo aktu bent są- gruntuotas nusiginklavimo 
lyginiai yra pripažintos so- garintos su sovietais.
vietų dominavimas Rūtų Eu- . .. H ..J?“""“*.
rouai Tokio Drioažinimo iie Amenka J”a silpnesne sau- MUKO SŪNŪS. II tomu,

J* ' -. P • 1- u i • u- sumoj turinčių bazes torp- 428 psl. kaina $4.00.nėra turėję prieš Helsinkio , ,.J ... » . , • kkonferencijų ir tai yra di- kontuientinių rakdų aka.- -
džiausiąs ju diplomaUnis'cl.um ,r PaJ^?u'.b!t į1 
laimėjimas. ‘ *•51 su sovietai8 Juroje ir daug

Andrius Valuclcas. NE
MUNO SONŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas. 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valučio*, NE*

kbu^Ltetuvos poetą?1 AbX- • ?amJ’ly^e ’^etuva“. 1973 velės ir n€nusįėmęs skrybėlės rūko cigaretę.
das Požėra Stalino laurea-'™’u u\o pilim as j peios. — atsitiko, Petrai, kodėl nemiegi? — sakau.— uas rozeia, aidimo lauiea , ir baleto teatra solisto parei-5 ... . L . • .
tas, čia buvo liudininku ir: p.onis Gastroliavo Danijoj . pllduim€1 Pllnsl kambaų, ir as negaliu ne atsikvėpti, 
pagalvojo: „Mes esame d i- Prancūzijoj, Suomijoj, *Ju-f ~ Prieteliau, — aiškina jis, —ar matei, koiks būrys 
dingą tauta. Nepalyginama, agslavijoj. ’ * • giminių pasitiko mane aerodrome po 40 metų? Kiti net
Toji mergina galingesnė už Pa7a1iau 7975 liepos nuo Utenos atvykę.
Orleano mergelę. Ugnis nu- 8 d būdamas Prancūzijoje,1 Iy mane pasitiko giminės, — raminu jį. — Visi čia

/Jl . paprašė prancūzų politinio turime giminių ir pažįstamų, nieko nuostabaus. Bet ryfoj 
kas^‘ 1 aS*** me~ P1^^0^^0’ malonu su jais pasikalbėti ar pas juos pasisvečiuoti.

/m į Ko gi dabar tfaip rūpiniesi? Gulk it miegok, nes tuojau
Alsėdžių muziejus 1 pradės švisti!

Alsėdžiai __ mažas mies- — Gerai Jums miegoti, kad atsivežėte didžiulius če-
telis 14 km nuo Telšių, ka- modanus dovanų, o ką aii saviškiams duosiu? Privažiavo 
daise buvęs Žemaičių vysku- PCT dauS» Jau neoeprisimenu ir neatpažįstu. O al
pų gyvenamoji vieta. Apie matai mano bagažėlį? —parodė. — Visai mažai ką atsi- 
jo muziejų „Literatūra ir Me- vežiau?
nas“ žurnale rugsėjo 4 d. ši- — Tai kodėl tiek mažai atsivežei po tiek ilgų nesi- 
taip rašoma: matymo metų? Juk žinojai, kur važiuoji? — paklausiau

„Alsėdžiai — tarp miškų Petrą. .
pavasari laimėjo Sovietų Są- pasįmetęS nedidelis senas že- — Bijojau, kad Maskvoje neatimtų,
jungos jaunimo orkestrų kon- maįčių miestelis. Vietiniai! — Nagi, pats matei, kad nė iš vieno nieko neatėmė,
kurse teisę atstovauti Sov.e- gyventojai nurodys ir savo-; taigi be reikalo teisiniesi. O, be to, kokia čia tavo bėda? 
tų Sąjungai rugsėjo mėnesį tį§ięa gį^ą po istorines apylin-j Nueisi į dolerinę krautuvę ir už kokį tūkstantį dolerių vi- 
Vakarų Berlyne vyksiančia- kių vieta§ _ ilgametį Aisė- siems giminėms dovanų pripirksi.

Kamerinis jaunimo orkestrų 

konkurse

Vilniaus M. Čiurlionio me
no mokyklos styginis orkes
tras, kuriam jau 20 metų va
dovauja Saulius Sondeckis,

me tarptautiniame jaunimo ^įų vidurinės mokyklos isto-
orkestrų konkurse. rijos mokytoją Bronių Butke-

* * * vičių (Plungės rajono mokyk-
Liūdna padėtis ! lose jis mokytojauja jau 25

„ metus). B. Butkevičiaus ini- Tiesa rugpiučio 26 d. rašo . . . . . .. .«... ciaty va miestelyje įkurtas vi-apie Statybos ministerijos ' ... ». 1, , , suomenmis kraštotyros mu-koleguos posėdi, kuriame bu-; . . . . .6 r ziejus, kuriam eksponatus lisvo svarstomi dorovingumo . . . • • • 4 1,® rinko su savo jaunaisiais tal- au k Įėjimo klausimai. Kauno ..... . .. . , _. / kininkais — kraštotyros bu-statybos treste, namu statv- .... . .. ?». - • relio nanas.bos kombinate ir medžio ap-i vi- , * 1-Kai kuriu eksponatų gale-dirbimo kombinate. . . , . , ? .... tu pavydėti ir valstybiniaiŠių metu pirmojo pusme-i ‘ ~ . .., I muziejai. Dalis ypač vertingu planas neivvkdv- . x rr ... 'eksponatų perduota saugoti
| Telšių kraštotyros muziejui, 

' o, pavyzdžiui, M. Valančiaus

čio darbuc
tas.

Per 7 mėnesius blaivyklose 
pabuvojo net 251 tresto žmo
gus (per tą patį laikotarpį 1848 metais išleista „Žemai

čių vyskupystė“ (su autoriaus
pernai 231) 26 asmenys buvo fu) dovanota Vil.
nubaust, uz smulkų chuhga- niaus universitet0 bibliote.
IU?n,(.e^e^nal, . J. • taikai. Eksponatų tarpe ypač 
mčn. 657 tresto darbm.nka, (d x[x a ra- ..
Pa^P7,Voa: ‘te,kur"‘inių paminklų. Įdomi ”Plum
J a ar. .'c"l'|gėje palaidotų žmonių regis-
Ir ta. tuo metu. kai neivyk- traeijos knyga 1860-1869 me- 
domi planai, kai laiku neati-.,ais.. 1893 m FiIadelfijoje 
duodam, objektai, kai brangi g Daukanto ..btorija
kiekviena diena, rašo Tiesa. žemaitiJka... Muziejuje sau-

Sovietai už tą įpripazini- 
mą neva prižadėję laikytis 
liberališkesnės politikos ir 
labiau gerbti žmogaus tei
ses, bet to pažado nevykdo

stipresnė bombonešiais.

Nuskandinta* žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Turi
nis, 200 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais —

Jis kritiškai žiūrįs į JAV j $2.50, kietais $3.75. 
pagrindinių karinių jėgų- Meilė dvidešimtajame 
koncetraciją Tolimuosiuose, amžiuje, parašė Petras Man- 

į Rytuose ir Vakarų Pacifike.' deikis, 273 psl.. kaina $5.00.
I Tautvilą, romanas, parašė 

tams maistą, elektronines Į grupuotos, atsižvelgiant j Juozas Kralikauskas, 205
ar sunkiosios pramonės ma- naujas situacijas. ! Psk» kaina $4.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove-

— 0. no! — sušuko mano bendrakeleivis. —Aš savo 
kapitalą Floridoje įvestaivau į žemę. Brolyti, juk doleris 
dolerį neša. Išleisti juos lengva, bet išskridusio dolerio 
jau nepagausi.

Supratau, kad čia kalbuosi su dolerių vergu, tad nu
sisukau į sieną ir užsnūdau. Iš saldaus miego buvau paža
dintas stipraus beldimo į kambario duris. Prasimerkęs 
pamačiau — į kambai-į rinkosi Petro giminės. Nors dar 
buvo ankstyvas rytas, 'jų prigūžėjo kone pilnas kambarys. 
Dauguma jų, matyti, buvo atkeliavę iš toli. Menki rūbe
liai dengė jau senatvės ir sunkių dart>ų išvargintus kūnus, 
kietos kaulėtos rankos spaudė turtingą amerikoną, bro- 
lį-dėdę, ašaros ritosi per jų raukšlėtus veidus.

— Sveikas, Petreli, sveikas balandėli, po tiek daug 
metų parvykęs... Pražilus jau ir tavo galvelė, o tokį jauną, 
tokį gražų išleidau, — apsikabinus be pertraukos kalbėjo 
Petro sesuo. Su pasigėrėjimu žiūrėjau į tuos man nepažįs
tamus nuoširdžius žmones ir stebėjau Petrą. O jis, užside
gęs naują cigaretę, išdidžiai pūtė dūmus. Pagaliau nusi
grįžo į savo lagaminą, padėtą ant lovos, atidarė, ir prasi
dėjo giminėms dovanų dalinimas...

Amerika, teikdama sovie-į Šios jėgos turinčios būti per

SOVIETAI TEBELAIKO 
SAVO PILIEČIAIS

Vokiečių spaudos žinio
mis, Federalinėje Vokietijo
je, gyvenantieji iš Pabaltijo 
išemigravę asmenys šiomis 
dienomis gavo iš sovietų am
basados pranešimą, kad jie 
tebėra Svietų piliečiai.

Pranešime jie yra ragina
mi paimti sovietų užsienio 
pasą. arba įteikti prašymą 
dėl atleidimo nuo sovietų pi
lietybės.

Tie asmenys, kurie prisi
statė ambasadoje ir paprašė 
atleidimo, turėjo užpildyti 
labai smulkų formuliarą 
(kuriame, tarp kitko, turi 
pažymėti apie gimines Va- 
karoose, kurioje kariuome
nėje tarnavo ir kt.) ir užmo
kėti 100 DM.

šis sovietų nusistatymas 
nėra naujas. Įdomu, kad jis 
šitokiu būdu primenamas 
tiems, kurie per lengvai už
mušta įvairias sovietų pink
les.

(E)

AR NEREIKES JO 
NUVERSTI? 1 ’

NAUJA JAV LB 
VADOVYBE

lės, 263 psl.. kaina minkštais
* viršeliais $3.00. kietais $3.50 
į kią, 259 psl., kaina $4*50.

Rugsėjo 4 d. Chicagoje* AR SKAITĖTE

vių Bendruomenės taryba. į VEIKLA. Parašė J.
Jos 'prezidiumas išrinktas Augustaitis, 154 psl.. kai-

iš clevelandiškių: pirm. Rai-įna 51*60* _
mundas Kudukis, vicepinmj Karūna, istorine tnlogija-
jėzuitų kun. Gediminas Ki- eP0<dl°s
jauskas, sekr. Romualdas 1237-1268, parašė Anatoli- 
Bublys ir Algirdas Širvaitis, 1 V® ^.a!r^s’ P^l., kieti
ižd. dr. Edmundas Lenkaus-, V1^iai» kaina $6.50.
kas ; Lietuvos policija Įstatymų

Krašto valdybos pinminin- įp4**^0* ta.n?Tjx>\e* PSJ- 
ku išrinktas Algimantas Ge-Į1 iastlwta’ kaina 8.
čys iš Philadelphijos. Jis T !rjLi___  tisu.. dalis, paraše Albinas Ba

ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

sudarys valdybą, aišku, iš! 
tos pačios ir kaimyninių vie
tovių.

Revizijos komisijon iš
rinkti dr. Rozalija Šomkai- 
tė, kun. dr. Kornelijus Buč
inys ir Vytautas Alksninis.

Į garbės teismą išrinkti: 
Vytautas Kamantas ir Juo
zas Ardys. Iš senųjų jame 
lieka pirm. Edmundas Kor- 
zonas ir nariai — dr. J. Ge
nys ir Aleksandras Vakse- 
lis.

i
LEIDŽIA PROF. A. SALIO 

RASTUS

_ . . . „ . „ L. K. M. Akademija leidžia
Dabartiniam Sovietų Są-; ^miojo ^„^0 prof

jungos komunistų vadui Le-|Antano mirusio 1972
onidui Brežnevui jo teiviąkej! . . ,J J metais, rastus. Juos redaguo

ja dr. Petras Jonikas.
—Dnieprodzeržinsko mies
te, Ukrainoje, — pastatytas 
bronzinis biustas. Pirmasis tomas, skirtas

— Tiek daug čia jūsų susirinko, visiems, matau, ne- Sovietijoje ne vienam dar |*e^u.viH bendrinei kalbai, jau
užteksiu, — murmėjo sau ipo nosimi Petras.

— Petreli, man dar tą margą skepetėlę, — maldavo 
senyva moteris.

— Aš tau jau daviau nailono kojines ir kramtomos 
gumos, tai ko dar nori? — atkirto Petras.

— Mano vyras mirė miške... Man visko taip reikia — 
šluostėsi ašaras moteris.

(Bus daugiau)
—------------------------- gomas Telšių burmistro gele-

Mes atstovaujame organi- žinis ženklas. Ant jo data —!
zuotam terorui. Mes nepri- 1870 m. birželio 16 d. Ekspo- , . ............................................................ ...
pažįstame pasigailėjimo. natų tarpe dėmesį atkreipia1

Deržinskis, LKP I suvažiavimo dalyvio' KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-
pirmasis baisiosios komunis- Adomo Mikos nuotrauka su GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

ti slaptosios policijos autografu (slapyvardė - KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
• viršininkė Adomas iš Rojaus).“ NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

gyvam „dideliam žmogui“ 
buvo pastatytas paminklas, 
bet ne vieną tokių vėl reikė
jo nuversti, kai tie „didvy
riai“ buvo savo konkurentų 
nuvainikuoti. Taigi, kažin. 
2r ilgai stovės ir Leonido 
biustas?

baigiamas spausdinti, bus 4 
tomai, maždaug po 600 pus
lapių.

FORDO DOVANA

JAV 200 metų įsikūrimo 
proga, prezidentas Geraild 
R. Ford prisiuntė visų užsie
nio diplomatinių misijų še
fams dovaną — medžio rai
žinį, pagadintą „Out of Ma

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psL ro
manas. kaina $5.00.

Lietuvi* vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina $5.00.

Didieji dabarties klausi
mai, parašė Antanas Macei
na, 325 psl., kaina $6.00.

JEIGU DAR NETURITE,
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MOŠŲ 
ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanom*. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Rašytojas, literatūros kri
tikas dr. Jonas Grinius apie 
ją taip rašo:

„Viena gražiausių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriau
siai yra „Balys Sruoga mūsų 
atsiminimuose“.

Tai vienintelė lietuviška 
knyga, kurioje beveik 100Argi sunku būtų surasti 

vieną naują Keleivio prenu. ■ ny — One“. • asmenų rašo apie vieną aa-
meratorių? O juk kiekvie Į Dovaną gavo ir Lietuvos menį — didįjį poetą, dre
nas nauja* prenumeratorius. Atstovybė Washingtone. maturgą, teatralą ir moksli- 
stiprina laikraštį. i _ (E) ninką Balį Sruogą*

I
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Įvairios žinios

• Rugsėjo 18 d. 7 vai. v. 
Į Kultūros Žadiny atidaroma
j Vytauto ir Bronės Kasiulių 
j tapybos paroda, kurią glo
boja Atletų klubas. Paroda

! uždaroma rugsėjo 19 d.
• • Rugsėjo 23-24 dienomis
ten pat bus neseniai iš Lie
tuvos pasitraukusio dailinin
ko V. Žibaus kūrinių paro
da.

• Maironio lituanistinė 
mokykla mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 11 d. ten pat, 
kur veikė ir seniau —Holy 
Child Jesus mokykloje (111 
St. ir 86 Avė. kampas, Rich- 
mond Hill.).

Didelė gėda tėvams, kurie 
savo vaikų neleidžia į lietu
višką mokyklą.

SANDARA IŠĖJO 
• KITOKIA

— Maiki. tu man ištlumo-| Zacirkos saliūne pernai ga 
čyik vieną sykį ant ivisados, j vo per ausį. 
kur yra tikra teisybė?

— Nesuprantu, kokios tei
sybės tėvas nori.

KELEIVIS, SO. BOSTON

AUSTRALUA

Mirė P. Pilka

LAIŠKAS KELEIVIUI

Mielas Keleivio adminis-
Can- tratoriau’

Siunčiu $10.00 prenumera
tos ir $2.00 magaryčių.

Australijos sostinėje 
berroj mirė rašytojas Petras
Pilka, gimęs 1921 m. rugpiū-, __ -. - ,čio 31 d. Zelvoje, Ukmergė' Nors jau silpniau bepaska,- 

, tau dėl abiejų akių katarak-
p to, bet negaliu atsiskirti nuo
Velionis už pasakas 1957 m. mielo savo draugo. Savai- 

laimėjo Kanados lietuvių tiniame laikraštyje taip kon- 
kultūros fondo premiją. densuotai paminimi pasaulio

svarbiausieji įvykiai ir pa
vaizduojamas lietuvių gyve-

, „ , . . nimas, kad, ir negalėdamad. Sydneju,e.daugskaityt.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

Mirė A. Plūkas

Nr. 3o. i?76 m. rugsėjo 14

Ką tik gavome
Massachusetts 

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

Tavo kelias į socializmą, Lietuvos Steigiamasis Sei- 
Leon Blum, 35 psl., kaina! mas, para ė dr. V. Daugir- 
$0.50. J daitė-Si-uogienė. Tai vienin-

Birželio 11
rastas miręs 1922 m. sausio 
1 d. Kupiškyje gimęs Algis,
Plučas, apie kurį "Mūsų Pa-’ 
stogės“ redaktorius rašytojas 
Vincas Kazokas šitaip rašo:

”Tai buvo išskirtinai reta 
asmenybė: pirmiausia jis ne
turėjo savo privataus gyve
nimo, o visas jėgas, laiką, iš
teklius ir sugebėjimus skyrė 
lietuviškiems reikalams. Iš i 
kitos pusės jis buvo prigim-»veiklos grupė surinko duo- 
ties apdovanotas daugiau ga- menis, apie senatorių turtą.

Pagal tuos duomenis, ne ma-i

jaučiuos esanti 
, pakankamai informuota.

Linkėdama jums visoke
riopos sėkmės

Jūsų Elena Gimbutienė 
Los Angeles, Cal.

MILIONIERIAI JAV-biut
SENATE

Ralph Naderio Piliečių

Ilgus metus redagavusiam bumų, negu jis pats žinojo: 
Sandarą Mykolui Vaidylai,jįs jr muzikas, dirigentas, in- 
liepos 12 d. mirus, jo reda-. strumentalistas, jis ir daili- 
guotas laikraštis sustojo ė- nink dekoratorius, auksa
is ir .pumas jau Grozvyko kal gaHau jis jr elektro_
Lazausko organizuotos re- technikas> šviesu ir garsų ope- 
daikcijos numeris pasirodė . ‘ ° n r
Giomis dienomis. Jis 6 pus- ra orius ir
lapių, truputį mažesnio for- ”Tai buvo tikras aukštai- 
mato, spausdintas ofsetu, tis, kadaise Vaižganto sukur-

Dėl laisvos Lietuvos, LSDP 
memorandumai, 36 psl., kai
na $0.50.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psL, n to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Demokratinio socializme 
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 4r 
psl., kaina 25 centai

Žalgirio mūšis, parašė dr 
Daugirdaitė - Sruogienė. 24 
psl.. kaina 50 centų.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Runcė ir Danderinas, Jonas 
Zmuidzinaš, 110 psl., kaina 
minkšt. virš. $2.50, kietais

žiau kaip 21 senatorius yra 
milionierius, dviejų turtas — 
tarp 500,000 ir vieno miiiono į J
dolerių, 18 verti tarp 250,000: Gulbės giesmė, istoriška 
ir 500,000 dolerių, 30 teturi (^rama» J°nas Girnius, 222 
50,000 — 250,000^ dolerių, 5 Psl-> kaina ^.00. 
yra "vargšai“, nes jų turtas: Aukso žąsis, pasakiška ko- 
nesiekia daugiau kaip 50,000 medija, Birutė Pukelevičiūtė,

Sgęro popieriaus. Daugiau tojo ir aprašytojo Mykoliuko Į dolerių. 22 senatorių turto PJ1-, kaina $2.00. 
nei trečdalis turinio skirtas tobula replika- "Mvkoliuk ’nepasisekė išaiškinti, bet iri Nulaužta saka, 3 vaizdelių 

, jų „u-l velioniui M. Vakiylai. Pra- šen> Mykoliuk, ten“ ir Mykol jų tarpe tikriausiai yra ir pynė Stasė Petersonienė, 81
— Aš. Maiki, noriu tikros i čiuotis galima, bet čia saliu-inas šu,as atsako j klausimus liukas _ mQsiškiame gyve- milionierių, bet nė vieno Psl^ Kaina

teisybės apie ,krajų ir apie,ne juos atvažiavusius pačės-1 socialinio draudimo reikalu.;nime Algis p]ūkas _ vjsur bėdulio. L.v * a i a.ii. 4
' f ?TOti Sea?ram Seven ne&-' vaiky danta^SiūT “H'® Mg0 tekinas’ kad visur senatoriai daug nys Raila 428' psl., kaina

' M VaidyltJsveZtei pa- kuMų ir ViSUS Patenkintll“- "egU « a‘Sto*i minkštais viršeliais

»lė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustiuotas, 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 pat, 
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 
tes knygos pimiąjį 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.Plungės parapiją

— Jeigu tau kas paskai-
to žinoti Jr rtk ,'ąteisybę' “ ^k""3’ t kl j°, r^.Ot°j2 Sanda’ |

. J r — Maiki, as tavęs klau-J ra savo turiniu jau buvo nu-1
— Ne, Maiki. Tavo gazie-į sju, kur yra teisybė, o tu smuikusi. Linkėsime naujai 

tos man visai sudurnino gal-, man tiktai turavo’ji, kaipt redakcijai, pagerinusiai šio 
vą. Aną vakarą Zacirka savo į giesmėse per šermenis. Tu . laikraščio išvaizdą, pagerin- 
saliūne mums paskaitė visą'man pasakyk, ką tu pats a-jti ir jo turinį.
pundą senų ir naujų gazietų pie visas tas provas mislini? Rudenį šaukiamas Sanda .■menu gerinamiems skaity- 
apie Lietuvą ir paklausė, ką j — - * —
mes apie tai misliname, o J

GERA KNYGA UŽ $10

Su paskutiniu Eltos nu-

— Aš čia tik juokiuosi, tė- 
mudu su Bambicku atsakė-;nes tikrai manau, kad 
me
nes nieko nesuprantame.

— Tai. tur būt, rodo, kad

vaujami žmones. j Rietaig _ $5 50<
Žinomi senatoriai milionie-; Fttguodaf Bronio Railo?

. nieriai alfabeto tvarka yra išgarsėjusių akimirkų II da- 
! šie: Baker (resp., Tenn.), Hs. Be kitų dalykų, čia telpa 
i Bartlett (resp., Okla), Bent- įdomios studijos apie poetu? 
• šen, (dem. Tex), Brock (resp., Leoną Skabeiką ii Joną Ais. 
Tenn.), Byrd (neprik., Vai.'tį. Knyga 374 psl., kaina 
Eastland (dem., Miss.) Fannin kaip ir I dalies — minkštai- 
(resp., Ariz.), Fong (resp., viršeliais $5. kietais $5.50.ros atstovų suvažiavimas, tojams buvo išsiųstas anglų

Jis nutars ir tolimesnį laik- kalba reklaminis lapelis. Hawaii)7 Goldwater (resp? Paguoda, IH dalis, Bronio
kad nieko nemisliname i v*s0s tos dalbos yra gryna ra' čio likimą. Iki suvažiavi- kaip už 15 dol. galima įsigy- 

’ ’' kvailystė. Tu gali dainuoti mo Sandara eis vieną kartą ti Lietuvos Tyi imo Instituto
tenyikščias lietuviškas dai-, Per menesi. t
nas ar jų klausytis, gali ap-į IMinor“ (Maž Lietuvai Ta
žiūrinėti visą Lietuvą ir neti d.minFti I -• 1, ' '
gerti ten ar čia jų gyvatinę,! ATS,UNTE PAMINĖTI pačią knygą dar galima jsi- 
o vis tiek išlaikyti savo švie-i „ . • v r v „- lr,uz Panirtus
sų protą ir blaivią nuomonę t .. .„. J .. . • , I ... , -----------
apie pavergtąją tėivynę. Ži-1 altk®vicien®s pr^1JU°.a įea1^ ^n^ltute, 29 W. 27th! Symington (dem., Mo.), Taft Didžiulytės - Mošinskienės 
nok, kad ne meksfaltuose, apysaką ̂ vaikams, 222 psl., St., Nevv York, N.Y. 10019. ((resp., Ohio), Talmadge (dm., 17 trumpų vaizdelių - apy-

judu neturite reikalingo iš
silavinimo ir nesuprantate, 
kas tuose laikraščiuose pa
rašyta.

— Ne. Maiki, mes dar ne
buvome išgėrę nė pirmos 
čierkos gyvatinės, ir galvos 
buvo visai blaivios, bet tos 
gazietų aritmetikos nė tu 
nebūtum galėjęs suvesti į 
vieną tikrą ličfbą, nes ir mes 
ginčijomės iki pirmųjų gai
džių ir palikome visą kveš- 
čeną kitai dienai.

— Na, o kas ten buvo jum 
neaišku?

— Vaike, iš tų gazietų iš
eina, kad iš krajaus atsiųs
tos papės ir mamės polkų ar 
graudžių verksmų plastinkų

ne mūruose ir ne gausybėje 
gyvatinės yra jos laisvė ir 
laimė. Ten žmonės kenčia

kaina $4.00.
Šimtas žaidimų 

ir mažiems, paruošė Vida Au

Ariz.) Hart (dem., Mich), RaIlos ^imirkų kronikos, 
Kennedy (dem., Mass.), Long J?SĮ’ kaina minkštais 

.išleistą knygą "Lithuania į (dem.,La), McClellan (dem., X™1815 $6'50' kietai3
................................. ...... ’^k); I6?;’ NeWi Užkandu, pasakojimai.

Mex.), Pell (dem., R. I.) Percy ( paragg Jurgis Jankus, 216 
(resp., III.), Sparkman (dem. ’ psio a$4.5<).
Ala.), Stone (dem., Fla.),;* Oiiančios puiys,

ne tiek dėl pastogės ar ya^".gulytė ir Juozas Plačas, 124
gi o stokos, kiek dėl to, kad 
negali pareikšti savo laisvos 
nuomonės ir sav-o laisvos

(ELTA) Ga.).

į Mergaitė iš geto, romanas, 
$5.00, • parašė R. Spalis, 365 psl., 

kaina $5.00.
Mūsų senolių žodžiai ii 

anapus, para1-ė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00,

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

Atspindžiai ūkanose, —
Vytauto Alanto novelės, iš-

Halinoe‘le’sto? H°stone 1976 metais, 
* 1000 egz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus-

braižų, 176 psl., kaina $2.50. tuvė, kaina $6.00
dideliems Draugas don Camillo,

įdomūs klebono ir vietinės
The Brothers Domeika,

Liudo Dovydėno apysaka, j

psl., kaina $2.00.
Abi knygas išleido JAV

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

komunistų partijos sekreto-}anglų kalbą išvertė Milton 
riaus pasikalbėjimai, 216! Stark, išleido Liet. Enciklo-

valios. Jie negali pasirinkti LB Švietimo Taryba. Jas ga- 
ir tokios valdymo formos, • Įima gauti ir Keleivyje, 
kokios jie norėtų. Jie nega-1
Ii apsiginti nuo prievartinio} 
rusinimo, nuo ekonominio
i naudojimo. nuo sąžinės 
laisvės varžymo. Negali ap
siginti nuo Maskvos botago, 

klausytis čia galima ir nėraj kuris juos negailestingai 
joks griekas, nes jas grajina plaka. Pirmiausia šią teisy- 
per visus mūsų kugelinius bę reikia suprasti. O jų vie- 
piknikus bet pačių giesmi-; nokiais ar kitokiais kultūri
ninkų, jeigu jie čia pasiro-' niais ir medžiaginiais lai
dytų, klausyti ir apžiūrėti! mėjimais telieka tik pasi- 
negalima. j džiaugti, nes jie Stiprina

— Aha, sakai negalima.J faut021.f‘ve™« ir
6 mą. Del to jiems reikia ir

— J krajų važiuoti tėvam padėti, jų pastangas įvertin- 
galima. bet jų boisam... , ti. Ir visi čia taivo minėti bei

— Negalima. |žia kartojami "negalima“
; tėra tik nesusipratimas. Vis-

— Žiūrėti abrozde į kara-: galima, ikas tiktai žadi-
liaus Gedimino bašnę gali- na lietuvybės gyvybę ir stip
ina, bet pasakoti, kad tą rina mQsų tautos žingsnius 
nupentintą bokštą matei----

ČIA MOTERIMS 

DRAUDŽIAMA

Retą problemą svarstė 
Graikijos parlamentas. Jis 
turėjo nuspręsti, ar galima 
nuimti draudimą moterims 
įžengti į šalies vakaruose 
c "antį Ato pusiasalį.

Ten yra net 20 vyrų vie
nuolynų. Nuo viduramžių 
tebeveikia įstatymas, drau- 
džiąs moterims lankytis tame 
pusiasaly.

Iki 1980 metų padėtis pu
siasaly liks be pakeitimų.

kio vaiską, o užkluptam pastą matei i ia5wa rvtoiu nors ii« būtu ° **»*^ų» v uzz^iup^m 
Vilniuje ir kad jis labai gra-| dar jr toli ’ ’Maušą karčiameje, duoti

žandarui buteliu per kepuręĮ • s «_, • • a •• a ižiai atrodo, negalima. 
— Negalima.

— Maikuti, tu šį kartą nu- j ir bėgti į Ameriką. Tik tada, 
šnekėjai, kaip kadaise Etan-Į saiko, atgausim tikrą valnas- 

— Pasakoti apie naujai gės klebonėlis dar prie caro tį, kai žemaitis už žemaitį 
išsmaluotą vieškelį tarp Vii-Į Nikalojaus, ragindamas ne-1 nebijos prarasti net savo 

klausyti maskolių, neimti į lenktinį peiliuką. Ačiū, Mai- 
rankas jų druko, neiti j rus-j ki, už gerą rodą!

niaus ir Kauno čia negali
ma, nes ir Bambickas dėl to

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Paskutinė ėių metų ekskursija į JJetuvą išvyksta 

GRUODŽIO 22 d. ir grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d. 

I^eningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

(Kaina tik $ ,8 7 5. 0 0 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
New Yorke ir i& kitų ^tiestų.

REGISTRUOKITfiS IS ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mass. 02127
393 Wsst Broadnray, P.O.Boz 116 

Telefonas: (617) 268-8764

Savininke Aldona Adomoniene

Air Fares Subject to Changes and Government 
Approval

Norintiems ataikvieati gimines ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus Iškvietimo dokumentus.

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

pysaka. parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Kvartetas, 4 dramos, au. 
torius Kostas Ostrauskas, 
170 psl.. kaina $5.00. 

Išdžiūvusi lanka, 18 nove-

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

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

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 3t)7lių. parašė Aloyzas Baronas,

224 psl., kaina $4.50. | įsi., kaina $6.00.
--““si-'a-ir.

BAISUSIS BIRŽELIS, ši-1 k2’Pa ">,nl?tals ,.^e’lato 
toje 238 psl. knygoje yra kietais 88.50.
dramos: Baisusis Birželis,' * Lietuviškasis 
Varpinė ir Siaurės pašvaistė. | Henriko Tomo Tamašausko 
Parašė Pranas Naumiesti!- Mažosios Lietuvos studija,
kiša Kaina................... $3 50

Laiškai Andromachai,—-
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių

ryba ir poezijos vertimai,!sąrašu ir žemėlapiu. Kai- 
98 psl., kaina $4.00. na $6.00.
• KtdJi *7*’■'’T!1'' Lithuanian. in 
jos Celdenfa straipmią rin- dr Ant ~
kinysJilO pri.. kaina 85JM1 liustruota 349 p3j kai.

Radvila Perkūnas, istori- k r
nė pjesė, parašė Balys Sruo-, .
ga. 130 osl., kaina $4.00. j Kinija — Azijos milžinas, 

f 'Lietuvis savo tautoje, vals-: parašė 20 metų Kinijoje ii- 
i tvbeie ir visuomenėje, para-1 gyvenęs Petras Uibaitis. To-
šė Stasys Barzdukas. 258 
psl., kaina $6.00.

Napoleonas, Baltija, Am»>

je knygoje ne tik datjg įdo
mių informacijų apie Kini
ją, bet ir daug spalvotų ir ki

nka, parašė Vincas Trumpa, j tokių iliustracijų, 362 pal., 
251 psl., įrišta, kaina $6.00. kaina $15.00.
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Vietines žinios
GARSAUS D. OISTRACHO MOKINIAI 

LAISVĖS VARPO KONCERTE

AUKŠČIAUSI NAMAI 

BOSTONE

1968 m. buvo pradėti sta- 
w i tyti 62 aukštų Hancocko ben- 

tdrovės namai, aukščiausi At-' 
'lanto pakrašty tarp Ne\vj

J ti iš dabartinio komunistinioĮ 
Į režimo vergovės 

Karalius

SAULĖS ŠERMENYS“ RADUO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radijo

[Yorko ir Kanados, 10 aukštų!vinimo iš komunistų nuotai- 
Pasirodo, kad smuikininkė DANA POMARANCAI-1 aukštesni už Prudential na-Į kos. Albanijos karalius Le- 

TĖ ir jos vyras smuikininkas JURGIS MAZURKEVI- mus. Statyba užsitęsė dėl to, ka, kuris kraštą paliko bu 
ČIUS yra pasaulinio garso smuikininko D. OISTRACHO kad pirmieji sienų stiklai iš
mokimai. Baigusi Vilniaus muzikos mokyklą, D. Poma- byrėjo, teko antrą kartą dėti. 
rancaitė dėl sa;o išskirtinų gabumų buvo išsiųsta tolimes- Spalio 2 d. bus iškilmingas 
nių studijų j Maskvą pas garsųjį Davidą Oistrachą, pas namU atidarymas,

AR IŠSILAISVINS
ALBANIJA? j i~“IW • į Tai visai neseniai išleistas

j Karalius Leką jau esąs' Antano Gustaičio satyrinės Programa Naujoj Anglijoj
National Revie\v žurnalas? pradėjęs rinkti savanorius ir humonstinė3 poezijos rin- iš stoties WLYN, 1360 ki-

š. m. rugsėjo 17 d. laidoje į tokiai išlaisvinimo pajėgai, kinys. įdomiai ir gausiai Iociklų ir’ iš stoties FM,
praneša, kad albanų tautoje Į Kaip žinia, daugiau albanie- iliustruotas dailininko Vik- 101.7 mc..
vis stipriau reiškiasi išsilais-|čių gyvena už Albanijos ri- toro Vizgirdos- Didelio tor-: nia*s nuo 1

damas tik dviejų dienų am
žiaus. neseniai kalbėjęs di
džiulei albanu išeiviu miniai

veikia sekmadie- 
iki J .30 vai. die*

bų, egzilyje, negu pačiame mato, drobiniai viršeliai, la- M- Perduodama: Vėliausių 
krašte. Tuo pačiu jis įspėjęs,' bai tinka Kalėdų da . anom?.‘pasaulinių žinių santrauka 
kad reikia veikti greitai: 1 Kaina $7.00. j r komentarai, muzika, dai-
“lšlaisvinti Albaniją turime ! 1 ios ir Magdutėg pasaka,
jau dabar. Nesgi po Tito »»q ą g § O BANGU“ Biznio reikalais kreiptis | 
mirties rusai griebs Jugosla- j Baltic Florigt3 gėlių ir dova-

PROGRAMA krautuvę, 502 E. Broad-
ši radijo programa trans*

Xe\v Yorke ir paskelbęs, jog) viją ir nelies Albanijos tik 
kariniai žygiai Albanijai j tuo atveju, jei toji bus Va-io iki to

kurį studijavo taip pat ir Jurgis Mazurką i čius, kilęs iš lai^°/alvaitg^hais Jie bus vaduoti jau yra prasidėję karų sąjungininkė“. 
Lvil (Lvovo), vakarų Ukrainos. Ten jie ne tik mokėsi, bet ro^ytlJkx a?n?e”imSi

ir vienas kitą pamilo.

wcyz So. Bostone. Telefo-
liuojama sekmadieniais iii HM A N >0489. Ten gauna*

ir bendrovės tarnautojams. 1 Anot karaliaus Lekos, trys Šiuo metu Albanija savo Joties WBUR 90.9 FM Į 
Du trečdalius namu užimsinedideli partizanų vienetai viduje kenčia žiauriausią ir banga nuo 1:30 iki 2:00 v.' 

Kaip žinoma, D. Oistrachas priima mokyti smuiko , , _ ... . , ..’ . iš Vakarų perėję Albanijos primityviausią komunistinę' popiet
i tik išimtinų gabumų menininkus. Jo mokinių skai- f a US\i-r._1S sieną ir tenai atlikę žvalgy- diktatūrą, bet užsienio poli-l

bos uždavinius. Vietiniai Į tikoj lygiuojasi ne į Sov. Są-I 
'gyventojai tų partizanų pra

tr K«.toivto

meno tik išimtinų gabumų menininkus. Jo mokinių 
čius visuomet yra labai ribotas. Todėl pats faktas, jog tas 
ar kitas smuikininkas yra D. Oistracho mokinys, rodo. 
kad tas smuikininkas yra labai aukšto lygio.

Baigę studijas Maskvoje, D. Pomarancaitė ir J. Ma- Ne\\ x.«in^.nc w«w»wjujc.« Je jegeje 
zurkevičius dalyvavo eilėje tarptautinių smuiko konkursų, Toj stebykloj galės tilpti 403 i nimo 
laimėdami pirmąsias vietas. Taip D. Pomarancaitė išėjo žmonės. Neabejotina, kad tai! niai tiems partizanams pa 
laimėtoja Leipcige ir Bukarešte suruoštuose konkursuose, bus Bostone labiausiai lan- reiškę, kad albanų tauta vra 
o J. Mazurkevieius — Muenchene, Helsinkyje ir Montre- koma vieta.
alyje. 1 Lankytojai, be gražaus

Išvykimo iš Lietuvos metu jie buvo Vilniaus filhar- vaizdo, dar galės pamatyti, 
monijos solistai, o taip pat ruočė savo koncertus Lietuvoje, ^aip Bostonas atrodė 1776 
įvairiose Sovietų Sąjungos respublikose ir satelitiniuose m(:tals’_.a^ v^° . .V^.n’s
kraštuose.. Įdcmu, kad jie abu niekuomet nebūk o išlei- ™usis e js ono, 11
,.................. ... . i j t1 istoriko Whitehill apie 11dziami 1 užsieni, net 1 liaudies respublikas, kartu, visada o. v.„i, •* .... x . -1 pasakojimą. Stebyiklos šie-

būdavo išleidžiamas t,k vienas kuns. o antrasis turėdavo nose pakabinta 110 p.ažių 
likti užstatu. ’ nuotraukų. vaizduojančių

Laisvės Varpo koncerte spalio 10 d. So. Bostono Lie- Johno Hancocko bendrovės 
tuvių Piliečių d-jos salėje bus jau trečias D. Poimarancai- ir miesto istoriją, 
tės ir J. Mazurkevičiaus pasirodymas šio krašto lietuviam.' Praeitą penktadieni tų na- 
Ligi šiol jie yra koncertavę Jaunimo Centre Chicagoje ir apžiūrėti buvo pakviestas 
Kultūros Židinyje New Yorke. Abu koncertai praėjo dide- lr Keleivio atstovas.

bus išnuomota. 60-sis aukšta: 
skirtas apylinkės stebėjimvi. jungą o į Raud. Kiniją. To- j 

dėl jei Albanijoj iš tiesų įsi-1 IEŠKO PUSBROLIŲIš ten geram orui esant bus nepasitenkinti vien tik ži (
matyti net Baltieji kalnai < njŲ rfn(\imu. 0 ?rižti pilno- įliepsnotų vidaus karas, var- į Filomena Fartuškeviėii 

; Hampshire valstijoje. je jėgoje ir pradėti išlaisvi-i gu ar vietinių bok-eivikų glo-, Lie(uvos iežko „us
Fartuškevičiūtė iš

_. _ „ . - - . _________ _____ ____ pusbrolių,
nimo karą. Tie patys vieti- i bėja Kinija galėtų jai kaip; Petronėlės Sereikaitės ir Ksa-

nors veiksmingai padėti. Be vero-Pranciškaus Modesta?!* 
i je* albanų tautai iš tikrų-, £jau.s vaiky: Boleslovo, Edvar- 

.oasirud usi sekti bet ku-«JŲ pavyktų nusimesti komu-ijo^ Pranciškaus Modestavičiy, 
s riuo sąjūdžiu, bet kuriuo va-; nistinį jungą, tai toks įvykis'.Onos Modestavičiūtės - Finnan 

du, kuris pajėgtų mus išves

Dažau ir Taisau
Namus Ii lauko *x viduje.
Lipdau popierius ir taisau ? 

visky, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriau^iy 

medžiaga.
JON AS STA RIN S KAS 

220 Savin Hill Ava. 
I>/rchester, M
TaL CO 5-58M

liu pasisekimu ir susilaukė aukšto įvertinimo.

’ Amerikos legiono Stepono Rariaus posto nr 317 

‘ MOTERŲ 39-SIS METINIS

BANKETAS
bus sekmadienį, rugsėjo (September) 26 d.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos II a. salėje 

368 W. Broadway. So. Bostone

Po vaišių bus šokiai Auka $6.00 asmeniui

Pradžia 4 vai. popiet

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Valdyba

KALENDORIUS

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

Rugsėjo 19 d. Maironio

„Gražiausi sveikinimai 
Keleivio redakcijai ir admi-

kas Česlovas Kiliulis iš Lon- gracijai iš gilwellistų 50-
dono atsiuntė šitokį sveiki. J? ^krydzK,. C,a teko su- 

j sitikti su pasaulio skaučių 
. vade Lady Olave Baden Po- 
. well ir lietuviais gilvvellis- 

KĄ TIK GAVOME 1 fajs, kurių bijvo septyni“.

Sveikino iš Londono

LSS tarybos vicepirminin- į

nimą:

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

C. Kiliulis jau grižo į Lex- 
ingtoną, Ma.. kur dabar gy
vena.

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 Sios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
'* Vedėja: Reda M. Veitas

TeL 26S-6030
597 E. Broadvray, So. Boaton, Mase.

• Draudžia AUTOMOBILIUS noo vfeų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tartai 
Ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERSV POLICY gali išrūpinti bet kurtame 
mieste kvartale.
• Tarptatakauja norintiems parduoti ar pirkti narnos.

2
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
i>98 Broadway

So. Boston, Mass. 02127 

TeL AN 8-1761

. i turėtų milžiniškos reikšmės 
visai Rytų Europai ir iš
šauktų taip pat gyvą atgarsį 

, ir Sov. Sąjungos pavergtų 
Būdingi pasigyrimai į tautų taipe.

Kai Rusijos caras Petras! Žinoma, Sov. Sąjunga dė-

Didvsis 1716 m. lankėsi Dani-'.‘V visas pastangas kad to-
. . ’ kia galimybe nesirėalizuotų.joje ir su jos karaliumi Fre- m . .7• v tw u u k Todėl, jei iš viso yra realių der.cku IV nuo Round bokšto! vjIfi Albanijos fevadavi. 

gėrėjosi uosto grožiu, jis gy-imui kal.jnfe opevacijos bū.l 
vėsi karaliui, kad galėtų isa-((ju^ kaįp gagą karalius.1 
kyti bet kuriam savo paval <reikia veikti jau dabar, kol' 
diniui šokti iš čia žemėn, ir į titoistinė Jugoslavija dari 

gali būti buferio zona tarp 
Albanfjos ir rusų.

(jos duktė Gertrūda) ir Joanos 

Modestaviėiūtės.

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

Jie patys arba apie juos ką 

nors žinantieji prašomi praneš
ti Keleivio redakcijai.

jis tuoj tai padarytų.
Frederickas pagalvojęs, kuo 

jis galėtų pasigirti, šiaip at
sakė carui:

— O aš be baimės galėčiau 
parke Shrewsbury (prie miegoti galvą padėjęs ant bet 
VVoicesterio) JAV LB Bos- kurio savo piliečio keliu. 
ton.1* apygardos rengiama \
Lietuvių diena.

Rugsėjo 25 d. 7:30 vai.
vak. New England Conser- 
•vatory of Music Recital Hali1

Albanija šiuo metu neturi Į 
Į bendros sienos 'nei su Sov. 
Sąjunga, nei su kuriuo nors', 
Maskvos satelitu. Vakaruo
se ji atsiremia į Adrijos jū-i 
rą. pietuose į Grikiją. Žiū-; 
rint strategiškai, jai yra ge
resnės galimybės išsilaisvin- 

]ti, nei tokiai Vengrijai ar 
ičekcslovaikijai. O jei dar

pianisto Sauliaus Cibo kon-į Anrlu-iietuviu kalbu žo 'L°^ išlaisvinimas galėtų 
* ,ta<5 | , Anglų-netuvių kalbų zo būti atsektas iš vidaus, pa-,

dynas, V. Baravykas, nauja £jos tautos (išeiviams pade-
,aPle.c dant), be Vakarų valstybių

o90 ps . Xan.a $8.00. tiesioginio ar akivaizdaus į-
1 ietuvių-anglų kalbų io- sikiHmo, tai jis i rpolitiniu 

dynas, redagavo Karsavi- požiūriu būtų sėkmingesnis, 
uaitė ir ŠlapooerskS, apie ~ A • i i
27 rodžiu 511 p»l.,k»x' Pa™«‘ys»ne. ką parodys 
na $8.00. ,atelt,s-

Geri žodynai
certas.

Rugsėjo 26 d. 4 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos 2 aukšto salė
je Dariaus 'posto moterų 
banketas.

Rugsėjo 26 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je Tautos Šventės minėji
mas — koncertas, kurį ren- 
?ia LB apylinkės valdyba.

Spalio 10 d. So. Bostono 
lietuvių Piliečių d-jos III 
tukšto salėje Laisvės Varpe 
udens koncertas.

Spalio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je Bostono Lituanistinės mo
kyklos Tėvų komiteto ban
ketas.

Spalio 30 d. Brocktono 
Sandaros salėje Balfo 72 sk. 
pobūvis.

Lapkričio 7 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Sandaros banketas ir 
našlių karalienės rinkimai.

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

Lapkričio 20 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras.

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. 
.ak. Brocktono Sandaros 
«alė.ie (30 Intervale St.) — 
Martyno Jankaus šaulių 
kuonos rudeninis renginys 
(vakarienė).

Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuviu Piliečių d-jos j 
salėje LVS Ramovės Borto-' 
no skyriaus ruošiamas Lie-J 
tuvos kariuomenės atkūrimo 
58 m. minėjimas. I

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—tsn M airių taranu ja lietuvių visuomenei Ir 1
jo daugiau ta<p SkTTYNIS MiUONUS dotartų 
nartams

lietuvių frateraalisš orgaabadja — 
gydyMi apdraudė Ir Igoje pašalpų, kori yra 

pigi, nae SUSIVlENUlMAfe netaiką patas, o teikta 
patarnavimas eavitanrnši

SLA— jau turi daugiau, kaip irta sa
kapitalų, tad jo ap triada ikre Ir aaugL 
Neto vie ėta gali panti (vairių klasių 
aptaaudae nuo flOO.OO Ori 91C.0O0M

SLA—jaunimui dooda parų Tn
šomaeut Imraraaee, kad jaunuoUa pantų pinigas 
aukštojo mokslo stadtjoam Ir gyvenimo prašilai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunoolbms takai pigių TBBH 
apdraudų: oi >1.000.00 apdmados tik 08.00 
Bo metam.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA

ktabų^r draopljų onrisam. UI 01.000.00 
Hs apdnpriop mokestis 9&001 rnrius 

SLA—kuopos yra daugumoje Heturtų kolonijų. Kralpkftle 
• kuopų ve»k«Jus, ta Ita ptaėtan paaBkluu npta

Gausite

107 Weri MU SMt, Nuer Terk. N.Y. 10001

bAVAITRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
laformuoja staiiyicjos apie paaaaliniua lr Hetuviškuosiaa 
(vykios, deda daug ir (domių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie riaus mūsų visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų jkyrių. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.

"NEPRIKLAUSOMA LSERIVA“ yra dinamiška^ munų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nsuių bendradarbio bei idė«n. 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 IC1, CANADA

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila para-į ”ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, buotoju. Kaina $6.00. 
kr.na $12.00. i ., ,. . . _ .

Baly. Sruoga mum atoi-i30 met Lietuvos laisvės ko. 
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600
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 $10.

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

DIENOJANT, Kipro Bie- 
dnio, 464 pal., kaina....$2.0(i 
. PENKTIEJI METAI, Kip. 
tp Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................ $2.00

SulcilimM Lietuvos suve* 
renumui ststatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

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

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

Palikimas, poeto Fausto 
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 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

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

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

r
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Birute O. Aleksaitė — •
muzikos magistre

Žinoma mūsų dainininkė
Fourth St, So. Bostone) yra atostogų pirmas A’. T Sanda-! Aukštesniosios Lituanis.; -. j °- Bi™tė Aleksait*' ap£ 3

, rengiamas poezijos vakaras ros 7.sios kuoDOS nariu susi. į tinęs mokyklos naujieji; P"^auJus ne? raetus studijavusi New Eng-
1 su poetu Leonardu Andrie-Lnkim__ U i mokslo metai. : tik savo vaikų nepalikti be, land konservatorijoje ir pra-

LIETUVIŲ BENDRUOMENES BOSTONO APYLINKES j (kum, j0 nauj0 eilėraščių rin-1 Bet šia proga taip pat pri-' het^kTišt^Dariin" i ^usi Pavasari sėkmingai pa-............................ • suminkite, kad pinnasis ir/^oIS"
ryškiausias lietuvybės artė-.tamus leisti jaunuaIius da,VUreJ° laikytl
ionAino mirtioc innlzloe J V.lkinPS IltpratllfOS Mizami

Subatvakarių sezono j Sandaros susirinkimas | MIELI TAUTIEČIAI! kyklą. sąmoningai nusikals-
• Ateinanti šeštadieni, rug-i Rusėjo 19 d. 2 vai. popiet! nkiuos, jog nesate pa- fc^ųvVuome-
sejo 18 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių d-jos patai- lĮnirsį kad sj^t^ienb rug- „ės ir būsimąjį jauną jos na- 

< Tautinės s-gos namuos (484 pose šaukiamas po vasaros is®J° prasideda Bosto- .
T3—av o. o. —v — - - - lno Aukštesniosios Lituanis-' *’

VALDYBA
1976 m. rugsėjo 26 d., sekmadienį, 3:00 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos IU aukšto salėje 

t rengia
TAUTOS ŠVENTES

MINĖJIMĄ-KONCERTĄ
Koncerto meninę programų atliks

solistė DAIVA MONGIRDAITĖ - RICHARDSON 
Jai akompanuos

dr. VYTENIS VASYLIŪNAS

Kalbės — buvęs JAV LB krašto valdybos pirmininkas 
inž. JUOZAS GAILA 

Po programos — kavutė ir šokiai

PAMALDOS už pavergtųjų Lietuvų įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 26 d. 10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje. ,, 4 Ijllli.
Mūsų organizacijos pamaldose
vėliavomis

”Už vasaros vaitų4kinio 
proga

Apie svečią žodį tars poe
tas Stasys Santvaras.

Maloniai kviečiami visi 
atsilankyti į pirmąjį šio se
zono kultūrinį subatvakarį.

Subatvakariams Rengti 
Komisija

Jame, be kitko, bus pami
nėta Sandaros organizacijos 

į 62 m. sukaktis.

Išvyko į Graikiją

Inž. dr. Jonas ir Bronė 
Kuodžiai. Stasys ir Emilija 
Kazlauskai ir Aldona Jak- 
niūnaitė iš Worcesterio iug- 
sėjo 9 d. išvyko į Graikiją.

Tuoj po susirinkimo toje

jančios mirties ženklas yra.j ... Uet ž}din<
lietuvių kalbos nublesimasr * - j-- • , . .,r Ne žodžiai, o darbai tegurvJioiA h , u'„a mūsų jaunimo lūpose. Mirus .. wpačioje saleje bus kuopos na- ,lietwių kalbaii j liudija Jūsų patnotizmą!

nų ir jų svečių n e '-Išraugė dingsta ir jaunosios! Antanu Matjoika, 
^Op^""'ams ITT Vel'. kartos dėmesys lietuvių kul-j

i tūrinėms vertybėms. Lietu- j• . • • • • IV* 1 •

zikinės literatūros egzami
ną. Rugsėjo 2 d. ji tą egza
miną išlaikė labai gerai ir 
<?avo muzikos magistrės 

< laipsnį.
lJAB LB Bostono apylinkės I Sveikiname Birutę A- 

Bus šokiai, gros geras or- i vos istorijai ir Sų dienų o-j P"™miukas i leksaitę. džiaugiamės jos

kestras, todėl laukiame atsi- j kupuotos mūsų senosios tė-t Atvyko 'akt. H. Kačinskas

tui, svečiams — $5.00.

laimėjimu ir linjkime sėkmės 
pasirinktame kelyje.vynes skaudžioms 

moms.
O lituanistinė moKysia Kačinskas, atvykęs iš Nevv į Auka Keleiviui 

dabar yra viena pačių svar
biausiųjų mūsų jaunime lie- 

J. Valiukonis sveikstančiųjų į tuvil? kalbos ir lietuviškosios
I Tad tenelieka nė vieno 

namuose ! i j v •mokyklinio amžiaus musų
Jau septintą mėnesį šir-« jaunuolio už lituanistinės serga įvairių mūsų renginiui, . . ' .. , .

dies liga sergantis visuome-į mokyklos ribų! Pasinaudo-'rėmėja Ona Ulevičienė. eiviui paremti paaukojo $3.

lankant senų ir jaunų.

Bronius Bajerčius,
kuopos sekretorius

P e’| Praeitą savaitgalį Bosto 
j ne viešėjo aktorius Henrikas 

mokykla Kačinskas, atvykęs iš Nevv i 
Yorko savo brolio šeimos iri 
bičiulių aplankyti. Brocktono Martyno Jan- 

kaus šaulių kuopos šaulys 
į Mikas Klimas, užsakydamas 

Carney ligoninėje sunkiai | pobūviui bilietus, Ke-

Serga O. Ulevičienė

ir minėjime dalyvauja su į J* Kačinsko naujas kūrinys nįninkas jonas Valiukonis, į kitę ir prie mokyklos
•t . > H Kompozitorius Jeronimas sveikatai kiek pagerėjus, y- kiančiu vaikų darželiu, tuo;

Maloniai kviečiame visus šiame minėjime - koncerte ir j Kačinskas Berklee muzikos ra perkeltas į Frank Wood I mažamečių liepteliu į litua-
pamaldose gausiai dalyvauti ir prisiminti pavergtųjų Lie- kolegijos ansambliui įteikė Convalescent Home, 1135» nistinę mokyklą!
tuvų. . i » tik ką sukurtą savo antrąjį Morton St., Mattapan. j Tėvai, .kurie neleidžia sa-

JAV LB BOSTONO APYLINKĖS VALDYBA saksofonų kvartetą, kurį an- Linkime greičiau grįžti vo vaiko į lituanistinę mo- 
samblis jaim buvo užsakęs. į savąją pastogę. j dvasios gaivintojų.

rėmėja
vei-J Linkime jai ligą nugalėti. Nuoširdus ačiū.

1

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 
WORCESTER, MASS. 

TaL SW 8-2868
yra yienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. Mūri siunčia 

tiesiog ii Worces-

f Lietuvų ir kitas Rusi* 
ios valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

aueina greitai ir
tvaikingai.

Čia galima gauti įvairiam* 
šių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už Mies ne tik jaučius 
i vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardware Co.

Sartaiafau M. J. AUSUNA 
S2S EAST nOAPWA? 
gnUTO BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

B«n>.-nio ilcor* Dalai 
PopieroR 8iai

Stiklai 1
Vlankia reikmenys

Eelkmenys pta»bariaaa 
VlaMSa calafto telktai

Peter Maksvyti*
Carpaatar & Bcfldsr 
<9 Chureh 8trast
C MUtoa, Maaa

AUMra visos satalsm<u mbmb 
to Ir^prtjskta-imo darbas tt

Nenui medžio be Ūkta, o E. KARDEUENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.

E NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

PLOKSTELfi

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

Paštu nesnmčiame.

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

otrosiDINIS 
MSTR1STA9

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

TEL AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd 
(Kuvosnm) 

OPTOMETR1ST8 
Valandos:

noo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia<Leniak—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

l\0

\v^>■
/* .
jG--

laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

173 Arthur SL, Brockton,

Sekmadieniais 11-12 vuL 

AM 1,430 KC Ii WWEL

Vedėjas PETRAS VUCINIS 

Mass. 02402. TeL 580-7200

Knyga yra geriansias žmogaus drangasĮ

Ę I he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaitam, išpildoma gydytojų i 
eeptus ir turimo visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit t Uetuviikų vaistiaų.
Sav. Emanuel L Rosengard, B. SL, Beg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Nakam AN 8-0020

Nus 8 vuL ryto Iki 8 vuL v^ Htajim šventadientas Ir saki

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vak ▼. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvienų 
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. Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvų arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
c/o

South Boston Savinos Bank į į Trans-AtIantic Tradin‘
▲ fl DDDn «y a nr>««en < e UI HALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS jų
480 Weat Broadvray, South Boaton, Maaa. 92127 , J

Skambinkite 288-2800

SAVE/O*

AYIAR

M&T OIL COJnc. |||Z08^6^
UmoaitSIOOO

6j00^^L=

841 E Broadvray So. Boston, Maas. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis.ipllimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skamkiabil,

268-4662

5.47^ 5M

AVIMI

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vat ryto iki 3:30 
▼at po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vat ryto fld 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 8 vuL ryto fld 12 vuL dienon.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

Sis banko direktorių taryboje yra
adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima auta- 
kalbėti ir Hetuviikai

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

Telefonus: (617) 268-8764
Darbo valandos kasdien: 8—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Wovceater, Maaa. 01604 
ToL 798*3347

Tiesiai iš Woreaateria taua- 
čkua įvairina siuntinius į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaranti iš

avs^ maisto ir 
nių. Turima vietoje įvairių via 

ir
prekių B kitų kraštų visai ia* 
■rmtia ktinonds. Ba ta> siunčia- 
■e maistų, ptaigm Ir gattte sl
ankyti jų gamybos prekes. Ch 
suaakšaits pinigus, a giminia 
ton vietoje galia paahinkU aš* 
sakytas prsksa.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

Bu paa aave | svečius 
ar
Patarnavimas atttakanma grei
tai ir aųtiaingaL AtaUsakų )titi- 

Vadijas A. Sckyrisnki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

Pristatymas gruRua ftg

Gsdimn užsisakyti tuklių 
cortifikataa, 
ialdytuvue ir
Naujas vedėjas

8 vaL ryte Ari 2 suL 
Kitomis valandomis

388 W. Broadvray 
Sm Boston, Mana. 02121

TuL $080091 _




