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72-RIEJI METAI

ŠVEDUOS SOCIALDEMOKRATUS 
IŠSTŪMI IŠ VALDŽIOS

Jie pralaimėjo rinkimus dėl atominė* energijos, di* 

dėlių mokesčių įvedimo ir pritarimo projektui, pagal kurį 

per palyginamai trumpų laikų krašto įmonės būtų pate. 

kusios darbininkų unijų kontrolėn. Naujuoju premjeru, 

manoma, būsiąs centro, partijos vadas.

Praeitą savaitę įvykę Šve- metų, o pačių didžiųjų kor- 
dijos parlamento rinkimai poracijų kontrolė jau per 5 
išvertė iš valdžios pačią se- ar 6 metus.
niausią Eurcipcje socialde- Rinkimų pralaimėjimą su- 
mc'kratų vyriausybę. Sočiai-. ūkdamas, socialdemokratų
demokratai Švediją valdė 
net 44 metus. Partijos va
das Olof Flalme iškilo dar 
Hitlerio galybės metais ir 
Švediją laimingai išvairavo 
ir iš Antrojo pasaulinio ka
ro nelaimių, išsaugojant ne
utralumą.

Švedijoje opozicija jau 
seniai brendo, nes. sakoma, 
toks ilgas vienos partijos 
valdymas kenkiąs ir krašto 
pažangai.

vadas ir buvęs vyriausybė 
galva pareiškė:

i

"Aš jus užtikrinu, kad 
mes laikysimės demokrati
nių ir parlamentarinių tra
dicijų. Mes ieškojome pla
taus masto sprendimų ir. tur 
būt. dėl to pralaimėjome.
Nau’jos vyriausybės partijos Penktojoje lietuvių tautinių šokių šventėje rugsė jo 5 dienų Chicagoje šoka tautinį šoki Vėdarų.

tegul dabar pasinaudoja ga
limybe įvykdyti savo paža
dus. Bet mes nuo įytdienos 
būsime kieta opozicija“.

Iki šiol paskelbti paskuti-į Manoma, .kad nauju Šve
dijos ministru pirmininku 
būsiąs centro partijos vadas

niųjų rinkimų duomenys ro-1 
do, kad iš 349 parlamento 
narių konservatoriai gavo 
65 vietas, centro partija — 
86, liberalai — 39, socialde
mokratai —152 ir komunis
tai — 17 vietų. Taigi, nors 
socialdemokratų partija ir 
bus gausesnė už kitas, bet 
net ir koalicijoje su komu
nistais jau nebeturės parla
mente daugumos.

Dėl kokių priežasčių Šve
dijos socialdemokratai šį 
kartą pralaimėjo?

Viena jų — nesutarimas

Buvo labai sėkminga 
Lietuvių diena

Rugsėjo 19 d. Maironio
Thorbjorn Falldin, 50 metų parke, Worcestery, LB Bos- 
amžiaus, avių fermos savi- tono apygardos valdyba su
ninkas.

Jūratė Kazickaitė 
kopia į Everestą

ruošė Penktąją lietuvių die
ną. Ją atidarė apygardos 
pirmininkas Povilas Jan- 
čauskas. o toliau vadovavo 
apylinkės pirm. Vladas ži
džiūnas.

Meninę programą atlikoŽurnalistė Jūratė Kizic
kaitė kartu su amerikiečių Bostone ir Worcesterio tau- 
grupe kopia iš Nepalio į tinilJ šokėjai ir Brock- 
aūkščiausią mūsų Žemėje tono Šv. Kazimiero parapi- 
kalną Everestą (Azijoje), Jos ck°ras.
29,028 pėdų aukščio. Ar pa- Buvo ir Prano Baltuonio 

dėl atominės energijos įve-; siseks jiem įkopti, sužinosi- męno kūrinių paroda, kurią 
dime krašte. Vyriausybė no- i me vėliau. atidarė Petras Molis.
rėjusi iki 1985 metų pasta-* - -........................... Bostono LSS "Grandis“
tyti 13 atominių reaktorių,
tuo sumažinti alyvos impor
tą ir sutupytas sumas skirti 
socialinei gerovei. Bet kitos 
partijos nurodė į tokių ato
minių reakterių buvimo pa
vojų, o tai sukėlė rūpestį ir 
visuomenėje.

Antra, opozicija labai, . 
priešinosi prieš nepaprastai i taikos reikalu 
auk tus mokesčius, nors už • • T.. .
juos piliečiai ir gaudavo ne- i Yalst: pretorius K.ssin-
mekamą medicinos pagalbą.,^™ Is
nedarbo ir kitus draudimus.' vienos valstybes , kitą, savo ma2umaS
n . ' asmeniška diplomatija nore-Bet, sakema, visos tos diau-i , . « v .• • •j.- „ damas ten pa alinti rasinio Demokiatų prezidentinis
išugdė bfofokratfįą pakirto'karo Zambijos pre- kandidatas Jimmy Carter

„ zidento Kaundos žodžiais, lanko tautinių mažumų Į- 
gyventojų darbo iniciatyvą.Kissi is turįs ne keliaį 5taigas ir susirinkimus Cle-
11 verzumą Menti pažangos i Mvajteg> 0 tik kcjjas dienas velande, Pittsburghe, New

kraujo praliejimui išvengti. Yci-ke, Baltimorėje, Chica-
.. . . roję ir kitur. Jis visur pa-Paskutinemis žiniomis ** 1

Rodezijos premjeras Smith
džicje pritarimo, pagal kurį į lemti JA V-Britani-
daugelis didesniųjų įmonių'J08 Jlan’- ku,nu° Per 2,f 

tus butų perduota valdžia 
juodųjų daugumai. (Dabar 
Rodeziioje iš 6 mil. gviven-

ir naujų galimybių
O dar labiau prieš vyriau

sybę nuteikė siūlomas darbo 
unijų projektas, radęs val-

per trumpą laiką galėjo pa
tekti į darbininkų rankas. 
Tuo projektu bu. o reikalau-

JŪROJ PLŪDURIUOJANČIOS GYVOS 
KOMUNIZMO AUKOS

Ne visų žmonių kančia* ir mirtį "artimo mylėtojai“ 

lygiai vertina. Savanaudė* saugių kraštų vyriausybė* ne. 

benori priimti bėgančių iš komunistinė* 'Vergijo* ir palie

ka juo* jūroje audrų ir mirties valiai ir malonei.

Tur būt, niekad žmonijos mus, marinimus nepakelia-1 • • _ _ . _ ? i _ - JI_1_• 1_ 1_ _ X.vadai ir "humanistai" nera 
tiek ir taip gražiai prikalbė
ję apie artimo meilę, žino
gaus teises, rasių 
minties ir žodžio 
teisę į laisvą politinį tautų 
apsisprendimą, kbip pasta
raisiais laikai, bet taip pat 
— ir niekad tiek nepritnela- 
»ę, nepri veidmainiavę ir sa
vo veiksmais paneigę tų vi
jų kilniųjų idealų.

Visi atsimendame čia vy
kusias didžiules demonstra
cijas prie- Vietnamo kaią, 
protestus dėl žmogaus lais-

mu vergo darbu ir badu. bet 
taip pat sočiųjų ir laisvųjų 
sąžinė ir lūpos tyli.

lygybę., O štai. jums "artimo mei-
laisvę ir lei“ pavaizduoti dar keletas 

naujesnių tikrovės iškarpų.
Indokinijos jūroje dar ir 

dabar plūduriuoja daugybė 
mažų laivelių ar luotų su pa
bėgėliais iš Vietnamo kon
centracijos stovyklų, pabė
gėlių iš Kambodijos vergi
jos ir mirties nagų — žmo
nių su vaikais, seneliais ligo
niais. o praplaukiantieji ki
tų tautų prekybiniai laivai

vę gynusių 60,000 Amerikos juos palieka giltinės valiai.
Mat, jokia valstybė nebe

nori jų priimti.,.
Panamos laivas, išgelbė

jęs jūroje 31 pabėgėlį, net

karių žuvimo.
Bet ir tada niekas never

kė dėl milionų pačių vietna 
m iečių mirties fronte ar neNagrinėja sovietų 

karo lėktuvą
į Japiniją atskridvtas

vietų kovo^Rėktuvaš Mig25 ,.J^“aA KadlZi P° JAV pasitraukimo iš iių nelaimingųjų nejMėmė
yra japonų ir amerikiečių :: n tuJ.ė: oficialaus leidi Karrbl)o<lijos didžiojoje Va- nei Singapūras, nei Jeme- 
specialistu ardomas ir labai 2,,, utvvk;.- ; TAV .Jį A1trk karu spaudoje prasiskverbė' nas. nei pramoningoji Japo- 
smulkiai gvildenamas, nors BrazinJa.s buv 0 sulaikytos žinią aipie komunistų'k,t, k,«ta,

sovietai griežčiausiai pro- Wl)reesterv pas ,-avo žmo. vykdomas mFlionines zinio.
---------- ’.....- ’....... - ■■ • 1 nių skerdynes, bet čia taip

Nuotrauka Z. Degučio

Į Bražinskai jau yra 
! Amerikoje laisvėje nuo komunistų kul- du mėnesius plaukiojo Kini

kų ar kankinimų. Tarsi taip 
Pianas ir Algis Brazius- 'r

testuoja ir reikalauja jį grą- j Amerikos pilietę, kurią 
zin^’ , čia vedė, ir atvežtas į Bos-

Japonai aiškina, kad pir-] tono kalėjimą, bet praeitą 
ma reikėsią jį "sutaisyti“ ir j penktadienį už $5,000 už
tik paskui grąžinsią, o tam j statą paleistas.
remontui reiki, dar daugį )Q SUZInoJęs

3 c°v v. ri •• t i • sl,nus sulaikytas, New Yor- vykdomą "perauklėjimą“— 
kūnas ^“i'. lenka'jau 1974, t* l.,a‘s i talijos apie koncentracijos stovyk-
metais buvęs užangažuctas .P«t paleM-, kal.n.ų masinius šaudy
tą "dovaną- Vakarinis at-: ,as, Uz,“statą- Jl?,,,a^,P,a-

kad

’jos pietų jūroje, išraižyda
mas 16,000 mylių kelio, bet

komunistų į nija, nei kiti kraštai.
Kitą tokią iš jūros išsem

tų 33 Kantbodijos pabėgėlių
pat niekas dėl to nedemonst- j l?rapę Tailandas ir Malaysi- 
ravo ir neverkė. Irgi— tarsi į ja vėl išvijo į jūrą iš savo
taip ir turėjo būti.

Pasta moju metu Vakarų
spauda vėl pasiekia žinios 
įpie Vietname ikomunistų

uostų.
Sakoma, kad dabar tokių 

jūroje plūduriuojančių pa
bėgėlių nuo komunizmo yra 
apie 2.000, bet jų jau jokie 
laivai nepriima, nes biznie
riai pataria savo kapitonam 
tokie "krovinio“ vengti, kar 
dangi dėl jo tik sugaištama 
daug laiko.

O 1951 m. Genevos kon- 
ivencija įpareigoja kiekvie
ną valstybę suteikti globą

_______ ______ __________ . ... ą . ........................ šė leisti tiems pasilikti JAV.
Jaunas Kanados lietuvis /tav ir Kanados lietuviu 'eztt Apie tai žinojusi n J Pakvietė liudutiinžinierius Edvardas Dani- i r ” _na . n®tuvllj! Japonijos vvnausybe ir to-| Ju byla bus nagrinėjama r UKvieiC liuuyu 

nzinienus cznaraas vam tinklininkų čempionas) var-.kiJ k-,kį k - knalio 7 d !
hunas jau seniau kopė j tą žėsi su MIT tinkli-‘ leKtu'° lauKush .paiio / n.
kalną, bet tepasiekė tiktai ninkn knmanda ir laimčirJ ' . ....
12.000 pėdų, nes užėjo di- §c. Bostono Lietuvių Pilie-'! Izraelio aUvykc 15 as- poiRmiam pabėgėliui.
dėlė šąlančio lietaus audra. z.

Kissingeris laksto

Lietuvių 
čių d-jos ir Brocktono San
daros klubo taurę. f

Diena buvo graži. Mairo
nio parkas buvę pilnas žmo
nių.

Carteris kalba apie

brėžė didelį mažumų įnašą 
į J X V gyvenimą.

JAV I R rašytame laiške 
jis pabrėžia, kad lietuviai 
visada buvę pirmieji ligoni
nių ir mokyklų rėmėjai, ir

...... pagyrė jų pavyzdingą Pi
jama, kad kiekviena turinti b*k^JU vla U 270.000, mvnjni- gryvenima.
50 ar daugiau darbininkui u,le 11 'aido kiautą). Kalbėdamas WsVhinri'o-
imonė 20'7 savo pelno, turi-! Sovietų Sąjunga visaip ne. Carteris pareiškė, 'kad. 
mo dar prieš mokesčių su-■ stengiasi, kad Kissingerio ieigu jis bus išrinktas nrezi-
mokėjimą, darbininkų akci
jų pavidale įdėtų į unijų 
kontroliuojamą fondą. To
kiu atveju, sakoma, visos į- 
nlTės- būtu

čių d*jOM salėje. Pisčiau — ftedtame puslapyje.

prieš lietuvius

menų liudyti prie1' kaltina 
mus Lietuvos, Latvijos ir 
Vtkrainos gyventojus, kurie 
esą nusikaltę žydų naikini-

O Briuselio 1910 m. kon
vencija. kuria pasirašė visos 
jūrų valstvbės, Įpareigoja 
iūreie ge’bėti net ir savo

mu. Tokių asmenų esama 14. priešą
Ko verti visi tie konverv

Streikuoja Fordo 
darbininkai

Praeitą savaitę sustreika
vo Fordo įmonių daribinin- 
kai. Streikas (palies 165,000 
darbininkų 22 valstijose. Jei 
jis užsitęs ilgiau, tai suma
žės darbas ir tese įmonėse, 
kurios patamavo Fordo fab
rikams.

1967 m. Fordo darbinin
kų streikas užsitęsė net 66 
dienas.

Unija reikalauja pakelti 
atlyginimą ir pensijas, su
trumpinti darbo laiką ir kt. 
Be to, unija nori, kad darbi
ninkas. išėjęs į pensiją, gau
tų 95' f savo uždaibio.

ciiu jnareigojimai. jeigu, 
ka’ip matome, žmonijos »p- 

* kerpėjusi sąžinė jau nieko 
neįpareigoja!

misfja nepasisektų ir kad dentu, tai atkakliai priešin-;
Kubos kariuomenės pagalba sis žmogaus teisiu naneigi-1
galėtu ir Rodezijoje bei Pie- mui Rvtu Europoje ir Sovie-U, M .. ... . . . .... .tą Afrikoje įgyvendinti sa- .11 Sąjungoje, rems tautą1 D*i'" • »«*•'*<«** aililo. m«iln, prosam, lie-

atsidurusios vo santvanką, kaip tai pada- laisvo apsisprendimo p,4n.l •■'Iii *'«itw minėjime ruplėje 2« d. pto. Bmlom, Lietuvi, Pilie-

darbininkų rankose per 20 rė Angoloje.

Kinai atmetė sovietų
užuojautą

Sovietu Sąjungos komu
nistų partija pasiuntė užuo
jauta K mi jos komunistų 
partijai, jų vadui Mao Tse- 
tungui mirus. Bet Kinijos 
komunistu partija tos užuo
jautos nepriėmė, pareikšda
ma, kad ii neturi jokiu ry
šių su Sovietijos komunistų 
partfia.

Kmai atmetė tain pat ir 
I enkijos bei Rytu Vokieti
jos kompartijų užuojautas.

Diplrmatiics istorijoje tai 
negirdėtas ivykis.

Toks faktas rodo, kad Ki
nija tes ir toliau Sovietu Sa* 
jungai priešingą Mao Tse-

cipą.

"Vienybė“ rašo. kad į 
JAV atvyksta neseniai per
organizuotos Kultūrinių ry
šių į "Tėviškės“ draugiją 
prezidiumo pirmininkas ats. 
generolas Pianas Petronis, tungo politiką.

» * • % » * — »'
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PROGA IR VIETA PATRIOTIZMUI
Nors ir kažin kaip besipūstume. bet reikia pripažinti ■ ,

tiesų, kad visi skambieji patriotiniai žodžiai yra išdekla- ^lTbūti, kad Steinhoffo 
muoti čia, šioje puseje Atlanto vandenio, o didieji patno-

senas vokiečių aviacijos ka 
rininkas, dirbęs NATO ir
prieš porą metų iš ten pasi-' ^au metai, o tarytum tik 

‘ vaikai* stovėjo jis prie* mus 
su lengva šypsena veide ir

VIENERl METAI BE ANTANO SKUDZINSRO

................... ... . . . , . . T • . • knygoje yra ir ginčytinų da-tintai žygiai atliekami ten - okupuotoje Lietuvoje. Ten,
nzMiojant laisves ar net gyvybes praradimu, leidžiama, ol kaltinti kad
ir platinama pogrindinė spauda tena. tėvynės laisves į jis nei5man0 karinių dalykų. 
sauzdamasis susidegino Romas Kalanta, protesto pnes i- . . .. . nato
okupantą demonstracijose liejosi jaunimo kraujas, tenai karininĮ

dėl tautos laitl.es idealo žmones eina stati j kalėjimus. ka su juo d-, techniškų deta.
Mes net neįsivaizduojame šiame krante tokios Nijo- Įį^ maždaug visi tvirtina, 

lės Sadūnaitės, kuri enkavedistiniame teisme i drįstų tar- ^a(j jo išvados pagrįstos ir 
ti: “Su džiauesmu eisiu į vergiją dėl kitų laisvės ir sutik- teisingos.
■siu mirti, kad kiti gyventų“. i _ . , „ . .

Bet vis dėlto yra žymiai mažesnių darbų, kuriuos eg didžjuliu kiekju ra
mes įveikiame ar bent galėtume atlskt. lietuvių tautos ketoms skirtų atominių 
bent užsienines gyvybes labui. Mes sukuieme nutanų. Amerikiečiaj Europoje 
Lietuvių Fondą, turime Lietuvių operą, surengiame dide-,. ,aiko . ?000 ir 
lio masto dainų ir šokių šventes, išleidžiame vieną ar kitą galvojai kfd jų ten iajkoma 

dailiosios literatūros bei mokslinę knygą, išlaikome litua-! „__ _ ..
mistines mokyklas.

Deja, mums atrodo, kad galėtume nuveikti dar ir šį 
tą daugiau.

Pavyzdžiui, skaitant informacijas apie Vasario 16 
gimnaziją ir jos vadovybės džiaugimąsi, kad šiemet į ją 

. įstojo net 16 mokinių i? JAV ir Kanados h* 1 iš Pietų Ame
rikos, krypsta žvilgsnis vis į tą vieną ir ivienintelį iš Pietų.

.'daugiau negu reikia. Stein- 
'hoffas galvoja, kad karo at
veju didžioji tų smaigalių 
dalis kaip tik gali patekti į 
priešo rankas, kuris juos pa
naudotų prieš NATO. Šiuo 
atveju, kaip matome, labai 
sutampa belgo Close ir vokie-

pilnas sumanymų, kaip pa
gyvinti LB veiklą, kkip pa
didinti LF lėšas, sumažinti 
tarpusa. io trintį.

— Bažnyčios. mokyklos. • 
klubai, spauda ne iš dangąus 
nukrito, — sakydavo velio
nis. — Taigi, mūsų žmonės 
ir darbštūs, ir dosnūs, tik 
reikia mokėti prie jų prieiti,
□ geram tikslui jie nepasi
gailės nei triūso, nei lėšų...

Ir šiandien matau prie: 
akis tą vaizdą, kai 1962 m. 
pradžioje LB Bįostono apy
linkės metiniame susirinki
me į valdybą siūlomi kandi
datai braukėsi vienas po ki- 

ir, kai jau nebeliko vil
ties bent trijų narių valdy-

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

KAD JAUNIMAS LIETUVIŠKAI SKAITYTŲ

Mūsų jaunimas, nuo vai
kų net iki pačių jaunesniųjų 
tėvų amžiaus, mažai beskai- 
to lietuviškai. Pasiteisina
ma tinkamos lektūros stoka. 
Tai per sunki, tai nuobodi.

Tiesa, kai kas galėtų pri
kišti, kad vertimai iš kitų 
kalbų visgi ne lietuvių lite
ratūra. Tačiau vienu šūviu 
dviejų zuikių nenušausi. 
Daug geriau, kad mūsų jau
ni žmonės skaitytų ką nors

Užtat jaunesniam ir vyrės- lietuviškai (nežiūrint, ar
mam jaunimui prieinamos 
lietuviškos lektūros parūpi- 
nimas yra mūsų tarpe nuo
latos keliamas klausimas. Šį 
kaitą norėtume prie jo 
svarstymo' ir savo trigrašį

įtrauktas, velionis nėrėsi vis pridėti.
gilyn į darbą, apimdamas Tenka pastebėti, jog, kal
vis platesnius jo barus. bant šia tema, dažnai daro-

versta, ar originalas), negu 
kad praktiškai nieko ne
skaitytų, kaip dabar jau vis 
dažniau ir dažniau pasitai
ko. (Žinoma, mūsų pasiūly
mas neišsprendžia proble
mos tų, kuriems i' viso sun
ku lietuviškai skaityti, nes 
neįkanda. Jis taikomas dau
giau tiems, kurie neima į

Po trejų metų sekretoria- ma prielaida, kad skaitinių rankas lietuviškos knygos

čio Steinhoffo nuomonės, kad 
sovietinės armijos pražygiuo
tų greitai ir neleistų besitrau
kiantiems vakariečiams net

bai. sulipdyti. lėtai_. pakilo vimc 'jis perėmė apygardos trūkumą galima pašalinti, dėl jog tikro ar tariamo “ne- 
...i i-_i i-- pirmininko pareigas ir ėjo tik naujai parašytais lietu-

jas iki pat staigios savo mir- vių autorių veikalais. Bet.
ties 1975 m ruesėio 24 d. mūsų nuomone, nėra tai vie-

u , nintelis būdas klausimui1 į1? svetimų hteraturų sn-
Budamas LB apygardos spresti Į tį labai puoselėjome nepn-

pirmininku, per tuos 10 su 1 ę *. _ • klausomybės laikais. Ir da-
vi-ršum me tų jis sėkmingai v Gerai, kad mūsų rašyto-, bar Lietui . oje ji neapleista, 
pravedė net 4 Lietuvių Die- jai skatinami didinti lietu- į Tik čia išeivijoje kažkaip

velionis užpakalinėje eilėje 
ir ramiu balsu prašneko:

— Nors mano sveikata ir 
silpna, bet, jeigu kiti jaučia
si dar silpnesni, sutinku įei
ti į valdybą. Gal metus ir iš
tversiu...

Ta karta beveik bėdos an- 
linfcybių LB veiklos sūkurin

POLINKIS VĖŽIO LIGAI 

ŠEIMOJE

įdomumo“.)

Apskritai paėmus, verti-

nas, kurios Bostono a.pvgar- raštijos aruodą vis nau
doje virto papročiu. Didžia Jais veikalais. Tačiau nebū- ____________
dalimi jo pastangomis buvo tų galima teigti, kad jų pa-1 koks Chieagos nekilnojamo- 
įsteigtos ir dvi apylinkės — stangos kiekvieną kartą pel- j0 turto pardavėjas imasi 
Prcj idence, R.I., ir Cape besąlyginį džiaugsmą. rašyti originalu veikalą iau- 
Ccdę, Mass. Pasitaiko jų parašytų jau- ■ nimui, dar labai neaišku,

«talia bendruomeninio dar- knyCT’ JT06 •Ve^ Ir to išeis- Ret verčia-
bo velionis tuo, ėmėsi in.ci- lidka nuo teikimm, Zi k^ bu^ Zta Htem-

nuo jos nusisukome. Tik
riausiai be reikale. Juk jei

Kodėl tik vienas?
Aišku, Pietų Amerikos lietuviai yra tik vargšai, paly

ginus su JAV lietuviškaisiais “bagočiais“. Jiems išleisti 
savo vaiką į mokslus Argentinoje. Brazilijoje ar kitur yra į
didelė problema. O tenai nutautėjančio lietuviško jauni-Jsavo svapbių atsargų pasi
nio yra neišsemiamas šaltinis. O Vasario 16 gimnazijoje
mokinio išlaikymas atsieina tik apie 900 dolerių per me- Kritiškai Steinhoffas žiūri 
tus, kaip skelbia pati gimnazija... i ir į tokius kraštus, kaip Bri-

Tad kodėl stambiai praturtėję amerikietiškieji pat-;tanija ir Prancūzija, kurie; Vėžio ligos priežasčių 
riotai, pavyzdžiui. Los Angeles kelių dešimčių “junitų“ jturi atominių ginklų ir gali 1 medicinos mokslas ieško di-, .. . ... .. ,. } zmai. Kati ous gera ntera-
savininkai, negalėtų "įsūnyti“ bent po vieną Pietų Ameri- nepriklausomai juos panau- f džiausiomis pastangomis, i-i telktMe&as n Lietu- prancūzų, italų, vokiečių ir tūra. Be to, daugelio veikalų
kos lietuvių jaunuolį ir išleisti jį bent į Vasario 16 gimna- !doti, net pakenkdamos tokių ki šiol jau daug jų surasta, į V1£/ an įu2; " u.°* *^a?1ZaZ°t tautų jaunimui. nereikėtu versti visai iš nau-
zijos mokslus? Juk tuo visam amžiui atgaivintų jauną'ginklų neturintiems Vakarų bet galutinio aiškaus atsa-1 K4 tuo norime pasakyti? jo, nes būtų galima pasirem-
lietuvį. Tada ir jų skambūs patriotiniai žodžiai būtų pa-1 Europos kraštams. Štai, sako, kymo ir tikrai veiksmingos Į vadcvavo Per jo ran- tai, kad lietuviškos lėk-»ti senu ar ir dabartinėje 

dar Vos norago riancri'iii noi tūros trūkumą bent dalinai Lietuvoje atliktu vertimu.remti ai kiai regimu veiksmu. Net drąsiau jiems būtų su-, Prancūzija, jei karo metu gydymo priemonės vis

negalėtų iš Pietų Amerikos “atpirkti 
vieną gyvą sielą mirštančiai užsienio lietuvybei? semburgą ir Belgiją. . nėra paivenumab:

... _ „ , . . . , ... , , ' Kritikuoja Steinhoffas Va- Tą klausimą ilgai tyrė
Kodėl ne. Tegul tai ir ne didvymskas dalbas, ne karus ir už nusiginklavimo rimta Creigthono universi-

4.. . .. . .4 . lietuvių kalbą. Atseit, jei
Jis ne tik judino kitus į- trūksta mums stiprios savo- 

toti nariais i LF, bet ir pats gfog jaunimo literatūros, tai

Skųstis, kad su vertimais 
nereikėtų prasidėti, nes mū
sų ‘jaunimą reikia mokyti 
lietuvių literatūros, irgi ne 
visiems tinka. Pvz., šiuo me-

krauju ir kalėjimu, o tik doleriais apmokamas, bet vis - - jjAT0 tur6jo Euro. teto mokslininkų grupė ir Pirmutinis pakl°j° tūkstan- išsiverskime sau jos iš kitųįtu mūsų lituanistinės mol 
tiek lietuviškas ir nepaprastai naudingas. Net svarbesnis poje gynybos rejka|ams rake_ gautus duomenis paskelbė ,,nę’ kalbų! įkyklos visai neturi kaip rei-
už tradicinį renginį su dešrem ir kopūstais. Juk tai būtų t juosta Ta gynybos juosta Amerikos medicinos žuma-' Velionis pirmas visoje LF žinoma, tik ne žangių — I kiant literatūros vadovėlių, 
ir proga, ir vieta parodyti tikram patriotizmui, ne tiktai buyo panaikinta Prancūzija.le*_ | isterijoje padėjo aukų lapą tai lietuvių jaunimo atveju; Buvo labai gera D. Veličkos
žodiniam, kuriam nereikia jokios aulkos ir pastangų. 

Tad dar kartą klausiame: kodėl ne?

Prancūzija panaikino Vokie-’ 
;tijoje savo raketines bazes, 
tai JAV savąsias taip patvar- 

Kai Britanijos konservato- vien savo jausmais viską ver- kė, kad jos būtų naudojamos 
rių opozicijos parlamente va-'tindami. Štai ir tas pats Bri- daugiausia tik savo karinių 
dė Margareta Thacher nese-lanijos krašto apsaugos mi- bazių apsaugai. Danija taip 
niai pareiškė, kad Sov. Są-inisteris Mason skelbia, kad pat sumažino savo raketinę

VAKARŲ GYNYBOS KRITIKA

junga, nepaisydama jokių! Sov. Sąjunga 1976 m. yra nu- 
tarpvalstybinių susitarimų, • mačiusi pasigaminti 200 tarp- 
be saiko ginkluojasi, tai toks kontinentinių raketų, 1.000 i yra priėjusi įsitikinimą, kad 
jos pareiškimas taip sujaudi- judančiais sparnais lėktuvų, i karinius dalinius reikia lai- 
no jokios kritikos nepaken- 4.000 šarvuočių, apie 10 ato-įkyri toliau nuo galimos fron- 
čiančius Sov. Sąjungos vai-minių povandeninių laivų, to linijos. Steinhoffas galvo- 
dančiuosius. kad net buvo pa- tarp kurių būtų 6 tokie, ku-lja, kad tokia pažiūra yra klai- 
ruošti ir miestuose iškabinę- rie turėtų iki 4.800 mylių šie-'dingą, nes rusai vargu pra-

iš Vokieti ios raketų bazes ta-! gnipė ^gvildeno 4,515 ■ šermeninėje įamžinti mirų- būtų visiškai bereikalinga, i ir J. Masilionio redaguotų
riamai oerkėlė i sXo krašta vėžio Hga seI^ančilI šeimos į šia jam Lietuvių Fonde. Tą Tačiau kaip tik dėl to, kari keturių

. 1 ... , istorijas ir gavo tokius duo- pavyzdi tuoj paseikė ir kitos anglų bei amerikiečių litera-
kolcnijo,-*. u v.etoi vystan- turą yra tokia plati ir turtin-
čiu gėlių *is paprotys davė ga, bent kiek skaitymo alkį
LF jau keliasdešimt tūkstan- jaučiąs ‘jaunuolis (nekal-
eių dolerių netikėtų Įplaukų, bant apie tik karts nuo kar- čio irgi daugiatomė litera 

Bet kas gali suskaičiuoti, to pasiskaitantį) gali nebe- tūros istorija, nes pas Nau-
kieik darbe valandų velionis suspėti pažinti kitų tautų li- jokaitj nera programoje ei
nas entė vi«ai šiai veiklai teratūrų lygiai viliojančių namų rašytojų kūriniu iš- inVkTam kaštano jė^u ir lt vertybių. Bet, štai, jeigu jam traukų ar pavyzdžių (išsky-

apsaugą. Mažina Olandija. 
NATO pajėgų vadovybė

ti plakatai, vaizduojantieji ją kiančias raketas, tam tikrą 
kaip raganą. : kiekį didelių laivų, tarp jų

Tuomet Britanijos krašto:40.000 tonų lėktuvnešį, 
apsaugos ministeris Roy Ma-1 Bet tie balsai nėra vienin-
son oficialiai vyriausybės 
vardu lyg ir pasmerkė Tha-

dėtų kariauti atominiais gin
klais. O jų šarvuoti ir moto
rizuoti kariniai daliniai yra 
visada paruošties stovyje, ir 
jei, sako, jie būtų puolę 1973 
metais, kai prasidėjo Izraelio- 
arabų karas, tai spalio 5-10

teliai. Jei Solženicinas ar 
Thacher nėra kariniai specia- 

cher, tačiau ne dėl to, kad ji Įlįstai, tai juos, žinoma, gali- 
kalbėjo apie sovietinį pavojų,ima pakaltinti, kad yra nusi-'dienomis iš šiaurės Vokieti- 
o tik dėl jautraus tono, ku- statę prieš Sov. Sąjungą ir Įjos būtų kažin kur nužygiavę, 
riuo buvo pasakyta jos kalba, dėl to kalba apie jos pavojų Dienos tada buvo kritiškos

, mems: 
į 8.9 nuošimčių buvo vėžio 
liga sergančių toikių. kurių 
šeimoje vėžiu sirgo vienas 
tėvų, brolis, sesuo ar kūdi
kis.

16.2 procentų vėžio ligo
nių buvo kilusių iš šeimų, 
kuriose bent du artimi šei- 
tnesAariai siigo ^ėžitr.

27.4 procento buvo tokių, 
kurių šeimose buvo trys ar 
daugiau vėžio ligonių.

Žinoma, ir šie duomenys 
dar reikalingi persvarstymo, 
nes šeimose vėžiu sergančių 
salėjo daugiau ar mažiau 
būti ir dėl šeimos socialinės 
padėties, jos nariu daibo rū- 
šies. papročių ir kitų prie
žasčių.

Be ta, yra bandymais re
miamų nuomonių, kari kai 
kurios vėžio rflšvs turinčios 
?r užkrečiamos ligos ypaty
bei.

tomų chrestomati
nių vadovų serija, bet kuris 
laikas jos laida jau pasibai
gė ir leidimas neatnaujintas. 
Jos neatstoja Pr. Naujokai-

kadangi neturim ižsileidę 
savo klasiku veikalu ar 
rinktiniu, tai lietuviu litera
tūros, išskynus pačius mo
derniuosius rašytojus, nėra 
iš ko padoriai mokiniams 
mokytis.

Taip, Mason pripažino, Sov. Vakarams. Bet belgų briga- 
Sąjunga ginkluojasi, yra ko dos generolas Robert Close 
susirūpinti, bet tik nereikia jau devynetas metų kaip 
karštai apie tai kalbėti. -tvirtina, kad rusai per 48 va- 

Po to Britanijoje lankėsi gandas pasiektų Reiną be di- 
A. Solženicinas ir pasikalbę* dėsnių sunkumų. Jis yra bu- 
jime televizijoje daug prie-'vęs NATO karininkas ir savo 
kaistų pabėrė iš viso Vaka-į nuomonę varžosi pareikšti 
rams ir Britanijai dėl vadi-i kaip nors viešiau spaudoje, 
namosios detantės ir nuolat | Bet vis dėl to NATO vadovy- 
daromųjų didžiulių nuolaidų Į be rado reikalo net ir dėl pri- 
Sov. Sąjungai. Tas jo pasisa-'vačiai jo reiškiamos nuomo-

— žemi debesys, lietus, rū
kas, matomumas ne didesnis 
kaip pusė mylios. Specialūs 
lėktuvai, kurie ir tokiu oru 
pajėgtų pulti tam tikrus tai
kinius, kol kas dar nėra baig
ti gaminti.

Kad padėtis nėra gera, ro
dytų neseniai paskelbtoji pa
lyginamoji JAV ir SSRS ka-

8.500: 6.100, didžiųjų karinių 
laivų 182: 226, lėktuvnešių 
14:1, atominių povandeninių 
laivų 41: 73, kitokių povan
deninių laivų 73: 253. Kaip 
matome, JAV pralenkia Sov. 
Sąjungą tik lėktuvais ir lėk
tuvnešiais.

Europoje NATO turi 625 -

Savo lėšomis jis bene tre- lietuviškai, bet ir tikėji- 
jus metus mokėjo prenume- masis miaukti “ko nors, 
vatos mokesti uz LF Centro kas tikrai atitiks jo skoni, 
valdybai siuntmėiamą Ke- -.. .
leivi. Tai ne pasaka, o fak- Kitarp tariant, spėjame, 
tas/ kad gal koks mūsų gimna-

* . . zistas, neturįs progos ar rei-
Bet ay<ji įmanoma trum- kalo susidurti su. ptvz., Mau-l štai, konkretus pasiūly- 

pame rašinėlyje pavaizduoti passantu. galėtų būti įkalbę- mas: išleiskime bent vieną 
visus jo vargus ir rūpesčius, tas pasiskaityti jo noveles R€i*ą lietuvių rašytojų nove- 
paaukotus visuomenės gero- lietuviškai, jeigu toks^jų ver- rinktinę! Sakysim, nuo 
vei?! timas būtų po ranka. Tuo Vienuolio iki Almeno, orien-

Jau metai, o jis vis lvg gy- atveju jis ne tik lavintų sa- tuojantis į jaunesnio skaito
vas stovi akyse'ar tai LB ar vo tėvų kalbos mokėjimą, tojo interesus. Antologijoje 
LF reikalais užbėgęs redak- bet ir turėtų iš to nemažai tilptų nepriklausomos, oku- 

■ cijon. vis pilnom saujom ly- malonumo. puotos Lietuvos iriseivijosi gia gražia rašysena primar- raižytojų gabalai, su isskirti-
gintų popieriaus lapu. o žiū- nu dėmesiu moderniesiems.

rinės padėties statistika. JAV 1000 karių, Varšuvos pakto 
turi truputį daugiau kaip 2 ,valstybės 895.000, tankų san-

kymas ne visiems britams 'nės viešai pasisakyti, kad to- 'mil. karių, o SSRS — arti 4,5 tykis 7.000: 19.000, taktinių 
mil., tankų santykis 10.000: lėktuvų 2.300: 2.900, viduti* 
42.000, strateginių raketų niškų raketų 180: 583, takti- 
1.710: 2.378, megatonų 4.000: nių atominių smaigalių 7.000: 

krypsta 10.000, strateginių lėktuvų 3.000. Taigi čia NATO tik tais

patiko. kis galvojimas nepagrįstas.
Tačiau Vakarų silpnumas Vokiečių generolas Johan-

ir Sov. Sąjungos ginklavimą- nes Steinhoff parašė knygą,
sis rūpi ir tokiems vakarie- pavadintą “Kur
čiams, kurie svarsto tai ne NATO?“ Tas generolas yra 463:135, taktinių lėktuvų smaigaliais yra pranašesnė.

rėk — neretai ir žaliukas 
priglaustas mažom spaudos 
skvlelėm užlopyti. O tie ža-- 
liuikai — dažniausiai iš jo 
naties krenės...

Kadangi novelė yra stip
riausia mūsų prozos sritis, 

jaunimas gautų progos tie- 
Mirė Kostas Mko. Sibin,'

Šiandien jo vietc'je lustu- kankinės, 2 tomų atsimini- 1 w p ' i 
ma, kuria dar ilgai jausime, mų autorės Stefanijos Rū- Į1.™23 ?US,P?ZI71.’- 1 
Tačiau velionis Antanas kienės vyras. Nepriklauso- tmese ir vėl butų ko skai- 
škudzinskas paliko gražu moję Lietuvoje velionis bu-’tyti.
pavyzdį kaip reikia gyventi vo mokytojas. į §ias pastabas skiriame
ir dirbti. O tai teikia nusira-, j JAV'jis atvyko su dūk-Į Lietuvių Bendruomenės ir 
minimą ir jo šeimai, ir arti-la> apsigyveno Hartforde.! mūsy švietimo vadovybės 
miesiems, ir visai geros va- Didelėmis pastabomis jam,d * hli
lios Bostono apygardos lie- pavyko gauti leidimą žmo-j ’
tuviškajai visuomenei. nai atvažiuoti, kai ji baigė Kitą savaitę: Apie pmi-

S. Griežė Sibiro tremties metus. I gus.

HOT SPRINGS, ARK. 

Mirė Kostas Rūkas

laitl.es
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Okupuotoje Lietuvoje j|

i okupantai, šalin ii Lietuvot!

liejo "Aušros“ nr. 3 Kaip taiso automobilius

Lietuvos .pogrindyje, be' Tiesa sugsėjo 8 d. aprašo j 
JjKB Kronijos. aina ir po-, Klaipėdos automobilių re-Į 
grindinė Aušra. Laisvąjį pa-! monto įmonės technologo A. 
šaulį pasiekė jau trečias jos į Vaškevičiaus bylą. O byla
numeris.

Šita Aušra laiko save 1S83 
•1886 metais Tilžėje leistos 
Aušros įpėdine, todėl ir sa
vo numerius žymėdama. 
Skliausteliuose prideda ir 
anuomet išleistų numerių 
skaičių. Kadangi anuomet 
buvo išleista 40 numerių, tai 
naujausias --ios Aušros nu-

viskas kaip programoje surašyta. Po amerikietiško "Virginia UŽ KĄ BALSUOTI? 
Heel“ šokio, pirmoji dalis buvo užbaigta šimtų šokėjų su
formuoto skaičiaus 200 demonstracija ir viso amfiteatro J A V_ veikia dvi didžiosios
(šokėjų, chorų, orkestrų bei žiūrovų) atliekama "America politinės partijos: demokra- 
the Beautiful“ giesme. Sekančią dieną man pasakojo iš ^ų ir respublikonų. Mažos

; ♦ i • ki s v .Lietuvos neseniai atvykę tautiečiai, kad šį momentą ste- etninės grupės visada laimi,
ĮmetųJJarbo Dienos savaitgalyje. Nors šokių programa rag- ^mi tv metu vakare negalsję sulaikyti ^.Įką, viena šių partijų yra

Mano gyrimų frazės nieko daugiau nebegalėtų pasakyt. ’Shicįot'deSatų^vadai

Antroji dalis pradėta vaikučių įžygiavimu ir jų trimis 
šokiais (vaikučiai pirmoje dalyje nedalyvavo; tai todėl, 
kad nepervargtų pasiruošimo ir oficialiosios dalies metu).
Vaikučiai, pradžios mokyklų mokinukai, menišku šokių 
atlikimu nepasižymėjo. Bet niekas iš jų ir nelaukė meno.
Buvo jauku matyti prieauglį, štai kas. Vietomis jie šoko
gan darniai, o jei kuris ratelis į kiaušinį išvirsdavo, tai dar i siskaito. Respublikonų par-

, įdomiau atrodė. Kita ekstrema — vadinamieji veteranai. I tija. yra palankesnė lietu-
jaunimo. O čia dar. giedras dangus, stiprokas, drungnas, ma4,au jaunų yynlkų |moterysJviams, nes Įtraukė-Chicago-

PENKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE
ALFONSAS NAKAS

Po beveik dvejų metų ruošos, ji įvyko Chicagoje, 1976 
j uicvų Darbo Dienos savaitgalyje. Nors šokių programa rug- 
jsėjo 5 d. teužtruko tik apie tris valandas, su šalutinėmis

I iškilmėmis šventė tęsėsi visas tris dienas. Čia plačiau pa
kalbėsiu apie tris pagrindinius šventės momentus.

tokia.
žiguli automobilio savi

ninkas atvežė automobilį 
pataisyti. A. Vaškevičius jį 
apžiūrėjo, surašė, kas reika
linga taisyti ir paėmė pini
gus. Vėliau paaiškėjo, kad 
jis į aktą įtraukė ir nesamų 
trūkumų, kurių mechanikai 
ir netaisė, bet atlyginimas

Atidarymo iškilmės Jaunimo Centre

Rugsėjo 4 d., šeštadienio povakary, priešais Jaunimo 
Centro rūmus Claremont gatvėje, klegėjo margaspalvė 
minia. Gimnazistai, studentija, visokio amžiaus ponios ir 
ponai. Klegesį sukėlė seniai nematytų susitikimai, ypač

vėjas po karštos dienos, besibaigiančios vasaros graudi 
žaluma.

Iškilmės Jauųimo Centro sodelyje turėjo prasidėti 
septintą, bet apie pusvalandį suvėlavo. Tur būt, todėl, kad 
gen. konsule Juzė Daužvardienė, turėjusi uždegti t. š. šven-1

nematė reikalo įtraukti į 
kandidatų eiles lietuvių.

Kaip visiems žinoma, šiuo 
metu demokratų partijos 
mašina, būdama stipri, su 
mažom etninėm grupėm ne-

meris pažymėtas 3(43). buvo paimtas ir už tuos dar- 
Šis numeris yra 54 masi- j bus, kurių įmonė neatliko.

nėle rašytų puslapių, išlei-j Nors A. Vaškevičius pi n i- 
dimo data — 1976.VI.15. ’ gų į savo kišenę neįkišo, bet 

Turinyje: Lietuvos nepri-!teismas vis vien nubaudė 
klausomybės netekimo isto-«vieneriems metams pataisos 
rinės aplinkybės. Lenkini-,(laibų, išskaitant iš atlygini 
mas ar rusinimas?, Tautos
nelaimė — alkoholizmas,

žinoma, visos tik jaunos) ir žilų, plikų senių. Bet programos 
vadovybė jiems parinko tokius šokius, kurie veikė kaip 
gydanti terapija. Veteranai, savo dalį atliko, tur būt, be 
mažiausios klaidelės.

.... . „ , . .... Šalia jau minėto orkestro bei jo dirigentų, programoje
tes ugnį ir tarti zodĮ pnes kelias va andas lengvai sus.ze.-j jr kankli orkest diriguojamas Alfonso Mi
dus. nebeatvyko, tad programos atlikėjus reikėjo perstata ■ kuskio jš Cikagos chorų sudarytas jungtinis choras>
nėti.

Po kelių t. š. šventės rengimo komiteto pirm. Broniaus 
Juodelio žodžių, kalbėjo PLB v-bos pirm. Bronius Nainys. 
Jo paskutiniai žodžiai — "Penktąją tautinių šokių šventę

kurio įnašas šventei ypač buvo ryškus ir teigiamas.

Nekalbėsiu apie atskirus šokius bei jų kiekvieno atli
kimą. Apie juos dar visi kalbės mėnesiais. Bet negaliu 
nepaminėti programos pranešėjų Julijos Cijūnėlienės ir

m o po 15 procentų. 
Veikiančiojo Baudžiamo- 

Laiškas į lagerį, Kaip gims-j jo statuto 160-sis straipsnis 
ta tradicijos, Lietuvos vals- numato griežtas bausmes už 
tybinio akademinio operos Į apgaudinėjimą matuojant, 
ir baleto teatro direktoriui j sveriant, skaičiuojant, padi- 
Virgilijui Noreikai (atsaky- dinant nustatytas mažmeni-

laikau atidaryta. JAV LB v-bos pirm. Juozas Gaila uždegė į Abi gražiabalsės, aiškios, švarios
šventes ugnb Šventes rengimo k-to pum. Br. Juodelis u, Ypatingai žaviai skambėjo Jolitos Kriaučeliūnaitės
vieepirm. Sofija Dz._ug.ene padėjo vainiką. Vysk. Vincentas kaj ši vargu ar geresnę 5uranda ir Vii-
Brizgys visus kvietė tyliai pasimelsti už tris neseniai mi 
rusius tautinių šokių švenčų puoselėtojus: poetę Juozę 
Augustaitytę-Vaičiūnienę ir muzikus Bronių Jonušą bei 
Joną Zdanių. Iškilmės baigėsi Tautos himnu.

niuje, kai Vingio parke panašios šventės įvyksta.
Ak, dar šokėjų skaičiai. Jais ir šį kartą pasirūpinau. 

Vyresniuosius, lėto, iškilmingo žygio skaičiuoti buvo vieni

je kelis lietuvių kandidatus: 
K. Oiksą, adv. A. Valiuką. 
Be to, dar du atstovus į III. 
valstijos seimą. Atrodo, kad 
i espublikonams politikams 
tai apsimoka.

Pažymėtina, kad pneš ke
liolika metų, kai demokratų 
partija buvo silpnoka, o res
publikonai stiprūs, tai tada 
pastarieji nesiskaitė su lie
tuviais. Dabar rolės pasikei
tė.

Tad kurią pusę lietuvių 
vadai turėtų palaikyti?

Aš esu demokratas 50 me
tų ii* nenoriu pažeminti lie
tuvių grupės. Bet demokratų

nes kainas, tarifus buiti
niams ir komunaliniams pa-

mas į spaudoje paskelbtus 
šmeižtus Jurašams), Kaip 
tarybų valdžia restauruoja! tarnavimams ar 
istorinius paminklus. Anta-1 taip sukčiaujant, 
nas Peikus — ne ki 
rininkas.

vadovybė yra pažeidusi lie-
juokai. Netikiu, kad būčiau padaręs bent penkių paklaidą, j n^rauk<^a?
o veikiau nesuklvdau nė oerviena Ju buvo su kartu žv-!ma mūsiškių kandidatų. Gi 

tTkainkL ™a^a bepsnefė. Vakaro pažarų šešėliuose dar aiškiai galėjai gįuojanėiais vadovais, 1573 (tūkstantis penki šimtai seį-į^“kandidltu^ra’’" ’ ’ 
P . išskaityti paminklo granite iškaltus žodžius REDDE QUOD tyniasdešimt trys). Su vaikučiais kiek sunkiau. Jie žygiavo j-i mainnpS kL

i DEBES... Visuose rūmu languose žibėio šviesos. Žmonių___ ______ :___________ ~ formavo ratelius.į malones, bet dėl

Ėmė temti. Prie žuvusiems už laisvę paminklo pleveno* • * ■ vt'iMriii nešimi v u<iLi ner um v aczaica. un liuvu* au naiLii • — • —i • •respublikonai musiskius įra- 
sąrašus ne 

JU pa
čių gerovės.

šimtus ketų- Į §juo metu aš nepasisakau 
i arenoje išsimėtę. * jyy. demokratu nei u-ž

Vertimai j kitas kalbas j ngje įvyko prieššventinis susipažinimo pobūvis. Ten, vyno; Vaikučiai susibūrė į 16 ratelių po 16 šokėjų, tad jų šoko 259.1 respublikonų partijas neno- 
. praskaidrintuose pokalbiuose, buvo galima sužinoti daug vistiek, oficialus šios šokių šventės ptrograųioę dalyvių 1 rėdamas būti veidmainis ar 

— 1877 (tūkstantis aŠtuoni šimuli septyrtiasdešimt; mūsiškių idealų paneigėjas. 
Šį skaičių suteikiau vienam: čikągiškįui, kolegai.. Bet taip pat negaliu sėdėti

------- ------------ Pagal tūkstantieš'ar kiek mažėsnę minią, tšl vidurnaktyje, centrą j Prieš šventę vadovų buvo skelbta, kad dalyvaus du tūks- ^minkštoje kėdėje ir tylėti,
ji. j anglų kalbą išversta 6 paliekant, vaizdas buvo stulbinantis: sodelis ir visa žalia į fan^iai su viršum . Bet keletas grupių iškrito labai vėlai,' nes nieko neveikimas nepa-

džiafsTtplauks te‘^alo-Pal'^n):'808’ ‘ ~2-.buI- aikštė priešais J. Centro rūmus buvo nustota ir nusėsta gal pavasarį. Jei ne iškritėliai, tikrai būtų buvę du tūkstančiai; teisinamas. Tik po rugsėjo
;,. zio -! a™ — ce*tlf — 21 ispa- tūkstančiu jaunu žmonių. Jie visi lr ten nebetilpo.

Tiesia naftotiekį į Mažeikius'

se 
tos
valymo

Į Mažeikius nafta vamz

volgio naftos telkiniu, ir čia x TinT-2 8 Unknd t>oros tQksUnčil* jaum* visi * ten nebetilpo,
ji bus perdirbama. Vamz- ’ ą Jie buvo užlie^’ užtvindę gatvę, jų būriai vaikščiojo parke,
džiai jau atverti iki Lietuvos np®nU_ i nLnnn — Jie susirinko i susipažinimo šokius, bet tik kelinta dalis 
sienos, ir šiomis dienomis 9 ’rį tamilų —1 te tesutilP°’ ud k išėJ° i ŠUtą mėnesienos naktį.

VOOSAAĮ. WA »*«>**** ~ v •
ir daugiau. Bet ir tokio skaičiaus, kaip tik ką paskelbtasis, Į 22 d., po abiejų partijų pre- 
dar niekada neturėjome. j zidentinių kandidatų deba-

, ... . .., , ,. v. . . ; tų, galėsiu viešai pareikšti,
Nebemmesiu, ne is kur šokėjų grupes suvažiavo. Apie ką lietuviai turėtų pasirink

tai pats daug rašiau prieš šventę, o ateity ir kiti dar daug ; ti> nors reanai galvojant, 
prirašinės. - - -jie pradėti kloti jos teritori- ]u _ r ve _ lg v0_ 

joje. Is ten per Biržus į Ma- Ri _ 47 ir 11 
žeflcius dar reikės pakloti jjs\eražo. kįck’Versta j
265 kilometras. rasų kalbą. ____ _________________ _ __________  __________________ r_______ ______ _______________ ______ __________

Iš viso esą išversta dau- suomenės viršūnėmis bei spaudos atstovais Stock Yard fnn; industrinės visuomenės labirinte vakaras prasidės 7-to® Partijos kandidatą į Prazb 
Kvartetas Tanzanijoje giau kaip 200 lietuvių auto- užeigoje susitiko tik antrą valandą, kai programa amfiteatre valandos kokteiliais ir 8-tos valandos vakariene. Į kokteilius P°^4» manydami, kad
Vilniaus valstybinis kvar- kn.v&4 aP\e į 80^. turėjo prasidėti. Į amfiteatrą atskubėjo šimtinei žmonių laiku negalėjo ateiti gal du trečdaliai žmonių, nes po amfi-1 . art plsRt>us **

tetas gastroliavo Tanzani- .tūkst. bendro-tiražo. j rankas paspaudusi. Ji, kaip buvusi šokėja, amfiteatre sutikta teatro programos reikėjo persirengti. Bet čia nieko ir nepra-L
joje (Afrikoje). Programo- Tejšiuose 25 000 gyventoju • ”Galgčiau s°kt pernakt“ valso garsais. Sustojusios publikos rado, nes kokteilius galėjai siurbti visą naktį ir parvažiuoti! 

buvo ir Čiurlionio kuri-; » y IH j plojimai, valiavimai, jaunimo švilpimai tęsėsi porą minučių.

Programa Tartautiniame Amfiteatre

Kad ir čia pusvalandį pavėluota, tai kalta moteris. Ji, 
JAV prezidento žmona, ponia Betty Ford, su lietuvių vi-

Į tarp šių dviejų partfjų skir- 
* tumo nėra.
j Unijų vadai jau pasisakė, 

Buvo paskelbta, jog šiame gigantiškame moderniosios kad.. P^ikiys demokratų
Balius McCormic Place rūmuose

je 
nių.

Užsienyje gyvenančių divigubai. "Tiesa“ rugpiūčio 
dailininkų dovanos i 29 d. rašo, kad mokytojos

Lietuvos muziejams užsie- ?anKutės1 ir ™asč;° fab"ko 
ny gyvenantieji dailininkai darbmmko Danieliaus But- 
jau yra patys nuvežę ar pa-!kev^^ gimęs sūnus esąs
siuntę savo kūriniu. Tai pa-’ dvidešimtPenkiatGkstantasis 
darė V. Ignas, V. Vizgirda.'Telšių miesto gyventojas.
A. Krivickas, V. Rata^Ru- --------------------------------

JA.^ŠasK' ""i ANEKDOTAI

V. Beriyne gyvenantis ko-' Nedidelis prašymas 
lekcionierius L. Plinka pa-, Antrojo pasaulinio karo 
dovanojo M. Dobužinskio įmetu ateina Pas Diev3 Hitle- 
nutapytą Didžioji Kuni-į ris ir sako:
gailkščio Vytauto portretą. į — Viešpatie, turiu į Tave

Bet didžiausia ir vertin-t vieną didelį prašymą: padėk
giausią kolekciją padovano
jo Vakarų Berlyne gyvenan
tis kolekcionierius Mykolas 
Žilinskas. Jo kolekciją su
daro 230 įvairių šalių ir am
žių tapytojų darbų

jams. tai ir įvykdė*
Tenka ikonstatuoti. kad

šiandien demokratijos idea
lai visam pasaulyje nėra pa
kankamai gerbiami. Nors 
142 tautos priklauso prie 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, tačiau tikrų demokra
tinių valstybių atstovų yra 
palyginamai mažai. Nenuo
stabu, kad ir čia kaltais nu
sižengiama demokratiniams 
principams.

Adv. Charles P. Kai

tuščia pinigine. Kiek kitaip su vakariene. Unionizuoti Ame- 
Po antrojo pasaulinio ka- { Vėliau, sveikindama prezidento vardu, ji savo kalbą pradėjo j rikos valgyklų darbininkai čia jokių kompromisų nedaro.

Pasakyta, kad aštuntą, tai ir pradėjo valgiai ant stalų 
rinktis aštuntą. Vargas pavėlavusiems. Sį kartą, mačiau, 
gavo ir jie, bet padavėjos už kelių minučių lėkštes ir šakutes 
tiesiai iš rankų plėšė. Tokia prakeikta skuba man visuomet 

Ponia Betty Ford, šen. Charles Percy, gub. Don Walker, j 8adina aPetit’ ir nervus tušč'a j“- tos vakarienės. 
Chieagos mero atstovas Jack Rilly, mūsiškiai dr. Kazys i Marija Remienė čia grojo pirmuoju smuiku. Viskas, 
Babelis ir Bronius Nainys iškilmių pradžioje buvo suso- ką ji turėjo atlikti, buvo atlikta su skoniu, kultūringai. Per 
dinti rytiniame amfiteatro gale, ant milžiniškos scenos, mikrofoną svečius pasveikino, prieš vakarienę pakvietė 
orkestrų ir choro priekyje.___________________ : vyskupą maldai, po vakarienės, visiems pailsėjus, ar, ge-
“ Programos preliudas - žygis į areną. Pirma, taitalio-: riau- >šilus' Paskalb« programos pradžią, 
jamų spalvotų šviesų lydima, orkestrui (kurį pamainomis Kokia programa baliuje? Ogi tradicinė šokių šventės 
visą popietę dirigavo tai Aloyzas Jurgutis, tai Algis Modes- iškiliųjų dalyvių pagerbimo programa. Labai norėtume, kad 
tas) grojant maršą, į sceną atėjo programos direktorė Galina i jos nebūtų, bet niekaip neišgalvojame, Jcada, kur, kokiu 
Gobienė. Jei ne tautiniai rūbai, jei ne man pažįstamas būdu kitaip tai atlikti. Tad ir atėjo prie stalo podiumo ir 
veidas, būčiau manęs, kad tai geležinės jėgos, rūsti germa-mikrofono k-to pirm. Br. Juodelis su vieepirm. Sofija 
niška moteris. Jos įkandin greit prasidėjo tautinių šokių: Džiugiene. Jie atsinešė kelias dešimtis garbės raštų, o jau 
grupių žygis. Maršas sekė maršą, šviesos švito ir geso, į ankščiau minėta pranešėja J. Cijūnėlienė ėmė šaukti pa- 
mirgėjo spalvos ir nešami grupių ir vietovės žymintys ,-vardes. Dar pradžioje šiek tiek entuziazmo, dar delnų 
transparentai. Nežinau, kokį įspūdį tas paradas darė aukš- pliaukšėjimai, bet kuo toliau tuo klaikiau. Veltui aktorrė- 
tiesiems svečiams, bet mums, lietuviams, norėjosi, kad nė. pranešėja maldauja, o publika sau ir tiek. Protokolo vyk- 
už valandos nesibaigtų. 1 dytojai, žinoma, nė kiek nenusimena. Jie viską, viską turi

Prasidėjo kalbos. Br. Juodelio, V. Adamkaus, šen. Percy,1 ?tbk“!,Po Juodelio “ “iugien&*.’ v
gub. Walker. J. Rilly ir ponios Ford. Neilgos, tiesa, tik po;LB delegacija su tik ką nauja, išrinktu JAV LB v-bos 
minutę ir po pusę. Bet visgi kalbos. Gubernatorius lietu-i P™ . A1«“. į J“ su sa''° garb&>

ro Telšiai išaugo daugiau nei 1 aiškiu "Labas!“ Jaunimas ją apdovanojo rožėmis, gintarais,
puikiu tautiniu kostiumu. Kostiumą įteikiant, jos globėjas 
Valdas Adamkus priminė, kad su šiais rūbais ji galinti 
įsijungti į tautinius šokius kada tik nori.

»»<

mar. sunaikinti tą nelabąjį 
komunizmą.

Po to ateina Stalinas ir 
prašo:

Su džiaugsmu eisiu i ver
giją dėl kitų laisves ir sutik
siu mirti, kad kiti gyventų**.

Taip komunistų teisme 
pareiškė Nijolė Sadūnaitė, 
kuri už pogrindyje leidžia
mos LKB Kronikos platini
mą nuteista 3 metus kalėti.

— Dieve, aš Tavęs nebe- 
persekiosiu, aš į Tavę mel
siuos, tik padėk man sunai-

_ t „ ! kinti tuos prakeiktuosius
Rugsėjo o d. Kaune mirė fašistus 

Veterinarijos akade-.nijosį Cer-nis j. Ros
rektorius, partijos narys nuo ,
1956 m., nusipelnęs veteri-;53 °’

Mirė prof. J. Šulskis

viškai išprakaitavo frazę, kad Lietuva niekad nepražus, raštais, ar kitokiais apdovanojimų žymenimis. Ir jie tas

AR TURITE ŠIUOS
Lituanistikos Instituto 

veikalus?
Lituanistikos darbai, IU 

tomas, 307 pri.. kaina $8.00. 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr. 
Vincas Maciūnas paskelbė 
rašytojos Žemaitės 27 laiš
kus sukomentarais.

Lituanistikos Instituto

o senatoriui iš "sveiki” išėjo "sueiki lietuviai“. Bet ir jiedu, !PaiiaaPav"des. kai kurias jau ir antrą, ir trečią kartą.
..us.peu.ęs kaip ponia prezidentienė su skardžu "labas", sulaukė pio-1 »•***»'^TkokteiUuT ’ ’ •“*’

narijos gydytojas, biologijos Viešpatie, mano prasy-, jimų au(jros Minutė rijo minutę ir trys valandos ketvirčiai
mdkslų kandidatas profeso- mas .labai menkas- nieko buvo sugaįšti. Kaip amfiteatre, kaip išvakarėse Jaunimo Centre iš-
rius Jonas Šulskis. daugiau nenoriu, tik paten-t . . „ gyvenome nepamirštamai gražių momentų, taip McCormic

Velionis buvo ginies 1920 kink aną abiejų prašymus, ^^"^elė" - UbM «rX sušokta. Toliau Pla“ pa.ys pubiika. ne rengėjai, susikūrėme Į d~

-g-.-- ssasa“si;™.“ sl.

ją baigė Panevėžyje 1940 pietus pasidalyk su draugu, aPkereJo. Beje, Blezdingėlė , numatyta antroje dalyje, r amos klirėjUs is|Uokėm, išniekinom. Jntos 22 Pakaitos, kunos
o 1946 m. — Veterinari- o vakarienę atiduok priešui, buvo sukisto vietomis su Vėdaru . Be S1o, buvo dar vienas ( * ........................... bu /o skaitytos minėtamem.,

jos akademiją Sena išmintis programos pakeitimas — atsisakyta "Malūno“. Daugiau (Nukelta į 4 psl,) suvažiavime.
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NEW YORK TIMES APIE,tas skaitė paskaitą "Mūsų ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
spaudos panorama“. Jis iš-,

■ kėlė mūsų spaudos blogąsias Savanorio ir kontržvalgy- 
ir gerąsias ypatybes. Po pa- bininko atsiminimai, para-ė 
skaitos vyko gyvos diskusi- Jonas Demereckis. 200 psl., 

kaina minkštais viršeliais—

J. MEKO FILMĄ

Jono Meko naujas filmas 
’:Lost, Lošt, Lošt“ (Praras
ta, Prarasta. Piarasta) susi
laukė gana palankios New 
York Times recenzento Ri-

įchardo Ederio kritikos, 
į Tai trijų valandų filmas— 
tremtinio autobiografija.

Pirmoje dalyje Mekas 
vaizduoja savo ir brolio A- 
dolfo* egzistenciją lietuvių

jos

IMKITE
IR

SKAITYKITE

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan- 

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

~ , $4, kietais — $5. Išleido
£Lto2XE t“ £ autorių gauna-

ma Drauge ir Keleivyje. 
Palikę tėviškės namus,

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės Čikagoje, redagavo Al
gimantas Kezys, S.J., 252
psl., didelio formato*, 167 
paminklų nuotraukos, kaina 
$17.50. Išleido Lietuvių Fo
to archyvas (2345 W. 56th 
St.. Chicago, III. 60636.

Čia Jonas Damauskas ra
šo apie ŲetUvių kapines se
novėje ir dabar, Birutė Pū
kelevičiūtė apie paminklus, 
o Leonardas Šimutis dėsto 

tus. Šiemet praėjo baimė, Sv. Kazimiero, kapinių isto- 
kad gimnazija gali užsida- lijų. Tekstai lietuvių ir ang
lyti dėl mokinių skaičiaus! ių kalbomis.
sumažėjimo. Vien tik iš Vo-į Tai Amerikos lietuvių et-

zriim.nu?]inn iafrvm: TIITICS PTlcikloDPifll TOS DlTTflil*

jungos veikla. Nutarta, da 
bal tinei valdybai baigus sa
vo kadenciją, centro valdy
bą perkelti j kitą koloniją— 
Detroitą ar Los Angeles.

Taip pat nutarta išleisti 3 
temų žurnalistų metrašti.

bendruomenės prieglobsty-! tomą turėtų išleisti
dabartinė valdyba, o kitus 
du — naujoji.

MALONI ŽINIA
Vasario 16 gimnazija Vo

je. Tačiau ta egzistencija— 
kupina beprasmybės, artė
jančios pabaigos nujautimo* 
skausmo. Buvę ministeriai 
ir poetai turi užsidirbti duo-
ną paprastais darbininkais, 'raK|^'či'„' 30 d.
o niša intensyvioji lietuvių |žjo naujįs mokslo me 
veikla — susirinkimai, susi
ėjimai, posėdžiai, parengi
mai — amerikiečių aplinko
je nepalieka jokių pėdsakų.

Antroje dalyje rodoma

tai išsikraustymas iš 
Dlooklyno lietuvių koloni
jos į Manhattaną, susidrau
gavimas su amerikiečių me
ninio avangardo kūlėjais, 

i identifikavimasis su pažan- 
jgiu amerikiečių aspiracijo-

— Halo, Maiki! Pavei- neliki.idavo, tik ją perėmė !mis- 
zėk, aš ir vėl pas tave! Į savo valdžion. Ji tada jau i Kritikas Ederis stipriau-

__Sveikas, tėve. Atrodo, ’ priklausė sovietų aukščiau- šiai vertina pirmąją dali, pa-
,d šiandien esi gerai nusi-. šiai karo vadovybei, joje j-i vadindamas ją "begaliniai

kietij.es gimnazijon įstojo Į ninės enciklopedijos pirma 
j brolių Mekų reakcija į egzi-= 10 mokinių daugiau negu, sis leidinys, kuri, kaip mi- 
j lio baigtybę. O ta reakcija pernai. Gi iš Amerikos ir-nėta, I'leido Lietuvių 
J— tai išsikraustymas iš Kanados ten iau nuvvko 16 archyvas. Numatoma iš

mokinių.

kad 
teikęs. i vedė savo politrulkus, kurie

— Aš visada gerai f vilnų.I t“r6j? "e tlk mokyti kar?*‘ 
kai tik atsimenu Lietuvos Į 
valnasties čėsą.

jaudinančiu ir įžvalgiu egzi- 
lio atvaizdavimu*

tinės biblijos, bet ir šnipinė-, Mek0 technines priffl^es 
ti, kad šie musų kanuome-’ - . .. • 1 . »

foto 
išleisti

Tavo kelias j socializmą, Lietuvos Steigiamasis Sei- 
Leon Blum, 35 psi., kainai mas, para ė dr. V. Daugir-
$0.50.

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

MES VALDYSIM PA- 
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., D to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 4*5 
psl., kaina 25 centai

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

daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė 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 Jasinskas. 265 psi., 
kaina $8.00.

Neramios dienos, buvusio
Juodojo pMaulio Kikili- «na"s« ta>«j° Jon® Mata- 

ma., parašė Stasys Michel- 1,0 1^2-194o m. dienoraš- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Runcė ir Danderinas, Jonas

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

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

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

Į nys Raila. 428 psl., kaina Mergaitė iš geto, romanas, 
Į minkštais viršeliais $5.00/ parašė R. Spalis, 365 psl.,

Vlado Būtėno Pennsylvani-J * ... ,,A .
jos Lietuva, Stasio Ylos Lie- !žmuldzinas- 110 P5' - kaina

Mokinių skaičiui padidin- įuviu šeiTO3’s tra<,icijos; Juo. minkšt. virš. $2.50, kietais 
t, daug prisidėjo Ohicago-jzo žiIevičiaus Amerikos lie- “»<»• 
je įsisteigę.-. komitetas £™- tuvjų muzi|\a, teatras ir šo-1 Gulbės giesmė, istoriška 
nazijai remti, kuriam vado-, ki ųDavk, Fainhauzo Li.ldrama, Jonas Girnius, 222 
nazijai remti. Jam vadavau-• thuanians jn Multi-Ethnic^l., kaina $3.00. 
vauja . ai s lene, irgim- (ų,jcag0 Alinos Skiupske-Į Aukso žąsis, pasakiška ko-
= ?AV hX Iienžs redaguota Lithuanian mediją, Btatė meleviėiūtė,
Rymas JAV-bese. Writers jn USA į j59 psl., kaina $2.00.

Nuo 1952 m. rugsėjo 15 Tos knygos iau bus lei-! Nulaužta šaka, 3 vaizdeliu 
dienos Bostone veikia gim- džiamos specialios leidvk-’pyng Stasė Petersonienė, 81

i nazfjai remti būrelis Nr. los "Amerikos lietuviu bib- , k • 00
Kritikas vertina taip pati 120, kuriam vadovauja Juo- lioteka“ (Lithuanian Libra- P ’’

išeivijos gyvenimo 
rai pavaizduoti.

— Lietuvos nepriklauso-, . ... ,
mybės laikotarpis tarp 1918'??s llku.?ai "esugalvotų ko- 
ir 1940 metų tikrai buvo k.10
šviesus mūsų istorijos gaba- te "e tik karemų apmoky- 
!as. Jis dar ir šiandien kiek- mas- b.et lr ap’^ai kareivio 
vienam tikram lietuviui su- ^™™a? pamdare vargrn-
kelia pasigėrėjimą. «as* nesJ,s bUV°

J, . .!su rusų kareivio*buitimi. At-i
, As* vaike'tlk trumpai s,rado ;r maisto stoka. Rusui
buvau nuvažiavęs tais cesais Į)oi;e^.įkaį pradėjo ir mūsų I ... ..
, Plungę pasikiemineti. o ir kareįvius maitinti grikių ko-i Laisvosios Lietuvos laik- 
tai jau is džiaugsmo ašarą še b. druskoje įšdžiOVmto- rašciui spalio 2 d. Saulių na- 
nubraukiau, kai tpn narna-' • . . • , . , 2417 W 4Stru SU i

riemones zas Vembrė. Per tą laiką rv Plress. Ine.). Jos adresas: į 
atmosf e- būrelio nariai ir geradariai 2345 W. 56th St.. Chicago,’ p ’na

[gimnazijai suaukojo 9,133 IU. 
dolerius. Aukos ir toliau pri
imamos Keleivio administ-

60636.
i Ketais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos
CHICAGO, ILL.

"Laisvosios Lietuvos“ 
sukaktis

racijoje St. Griežės-Jurgele- Jei maža. bijotų didenio, , j?akimirkų n dai 
vėlaus. mes nepažintame narsumo. * & Be kitų dalykų -ia teIpa

a, r T r - i a - t - - - - • i - . - - - - - - --------(įdomios studijos apie poetu?
Leoną Skabeiką it Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies minkštai; 
viršeliais $5. kietais $5.50.

menės priskirti rusų politru-nors į veseilią gali eiti 
— Lietuvos kareiviai tik

rai buvc gerai aprengti.
— Bet, vaike, ir tokie iš-

muštravoti ir nušerti, kaip 
gero gaspadoriaus eržilas. 
Taigi, vieną vakarą bešpa- 
ciruodamas po Plungę suti
kau tokį mūsų kareivį ir 
klausiu: ar gerai, sakau jus 
užlaiko? O jis pieš mane tik 
sumušė kulnim, atidavė 
podkazirioką ir kad jau su
riko, kad net visa ūlyčia nu
skambėjo : "Taip, tamsta 
dėde, mūsų viršininkai, ir 
mums nieko netrūksta!“. O 
aš jį ir klausiu, kusr jis dabar 
taip skubinasi, kad čebatų 
padikavos net žiežirbas ski
lia? O jis man vėl kad SU

PEIKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE

(Atikelta iš 3 psl.)
Pagerbimo slogutį palikus nuošaly, visa kita būtų buvę '

Geras orkestras groti netingėjo kiek anšktoka 3gaj ,a mj“^s
parketo aikšte vis dėlto pačius didžiausius šokimo yi^jįais 59 kietais __

j entuziastus patenkino, prie stalų ir koridoriuose vyko su- $7 £5
! sitikimai su dešimtis metų nematytais... Kitame aukšte, Užkandi* pasakojimai, 
tokioje pat salėje, linksminosi jaunimas. Ir ten, oficialiai,1 parašė Jurgis Jankus, 216 

Lietuviu Žurnalistų sąjun- apie du tūkstančiai* bet iš tikrųjų gal trys ir daugiau. Tik psl., kain a$4.50. 
kai dėl* to labai įsižeidė, ir | ffos centro valdyba rugsėio Chica8a tegali tiek lietuvių, jaunų ir senų, iš karto suburti. ’ Ožiančio* pušys, Halinoe 
ne vienas lietuvis karys dėl * “ v --------*"J-----------------1------------------ ---- ” A":~ 1 n.*
žuvų "iškilmingų laidotu
vių“ skaudžiai nukentėjo.

4 d. Menėje sukvietė soau- Balius nusitęsė iki vidurnakčio, tad į rugsėjo 7-tąją. • Didžiulytės - Mošinskienės
dos ir radijo bendradarbių Tiek karščiausių mano įspūdžių. Prisipažinsiu, kad jie vaizdelių " aPY'

tz • a -r • « -i- Išbūvi- kuriame dalyvavo toli gražu nepilni. Reiktų daug ką pakomentuoti ir pakriti- braižų, 176 psU kaina $Z.o0
. .. ar^. u ai. ?’♦ geras būrys redaktorių arba lęUoti. Reiktu prasitarti apie šventės leidinį. Reiktų minėti .

ar ir šiandien Lietuvą ruskis jų atstovų. ’

kaina $5.00.
Mūsų senolių žodžiai iž 

anapus, para!?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 yfa 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

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

Draugas don Canrillo,
įdomūs klebono ir vietinės

maitina druskoje išmirkyto
mis menkėmis?

— Kaip i? Lietuvos atva
žiavę pasakoja, šiuo metu 
Maskva vis. daugiau iš Lie
tuvos išveža grūdų, bulvių, 
mėsos ir pieno gaminių, o 
už visas tas gėrybes atsimo
ka iš žuvų pagamintomis 
dešromis.

— Ką tu pasakoji, Maiki? 
Iš silkės padarytos salamės 
dar ai? kaip gyvas neval
giau

The Brothers
Liudo Dovydėno apy-aka, įj atstovų. daugiau pavardžių ir titulų. Reiktų aprašyti ir kitus t. š. našlio. 1 i m*u -Buvęs sąjungos valdybos - *- , • , o . . .'j komunistų partijos sekreto-1 anglu kalba išvertė Milton

šventes metu įvykusius rengimus. Bet tai, jeigu bus laiko, riaus pa8ikaIbėjimai, 216! Stark. išleido Liet. Endklč-pirmininkas Vytautas Alan-.gal kada V-Ijau

tamstai — Tai ne salami, o kažko- 
dėde .“ Tai eik. sakau sū- vja plasta dešra, kurią 
nau, kur tavo Barborikė lau-j įmonės priversti valgyti, kai

man V1Sa Jau nebėra mėsos gaminių, 
le: Klausau tamsta dede., — Maiki. juk žemaičiai 
Pagerbta.“ Ateusyeikmda-'yjgada sakydavo, kad žuvis 
mas jam net dolerj jkisau į į įre^ją dieną smirda. O čia 
delnų, kad iš savo algos ne- įjar vėdaras, prikimštas kil- 
reikėtu pusbonkio pirkti. bukų... Nepasakok, vaike,

— Lietuvos kariuomenė man daugiau apie žuvines 
tada buvo ir geriausia kai-1 dešras, nes ant širdies pikta 
mo jaunimo auklėtoja. Grj- darosi... Ne, aš turiu greitai 
žę iš kariuomenės, šie jau- užgertj gyvatinės, kad nuo 
nuoliai sudarė saulių bunus, Ad<jmo obuoHo dajbar ki- 
rūpinosi savo apylinkes j grumulas nU8muktų.. Gut 
švietimu, kovojo su nusikal-(baj j
timais, rodė gerą pa\fyzdį ir 
kitam kaimo ar miestelio 
jaunimui.

—Nu, o kaip buvo. kai 
Žemaitiją užplūdo ruskis?

— Bolševikai 1940 metais.
Lietuvos kariuomenės dar|

Tarp draugų ieikok tų, 
kurie daugiau už tave įima- 
no.

R.

AUKOJO KELEIVIUI
A. Tūbausis. Chicago, III., 

ai kojo $20.
H. Suveizdis, Cicero, III., 

— $15.
Po $5.00: V. Tamošiūnas, 

Detroit, Mich., E. Šturm, To
ronto. Ont., S. Šidlauskas, 
Roslindale. Ma., S. Alinaus- 
ki s, Rockford, III., S. Juš
kus, Chicago, III., J. Silkš, 
New Haven. Ct.. S. Liepas, 
Dorchester. Ma., ir J. Vai
čius, Ra.

Po $3.00: A. Ratkevičius, 
London, Ont. ir J. Shaknai- 
tir, Watenbury, Ct.

Po $2.00: A. Jankauskas, 
Chicago, III.. J. Adomėnas. 
Toronto, Ont.. E. Kleinas, 
Quincy, Ma., K. Peckis, Bal
timore, Md.

Po $1.00: S. Fred, Toron
to. Ont. N.N., Toronto, 

Į Ont.. I. Lukas, Newark, N. 
J., D. Vaičiūnas, CSeveland, 
Ohio, M. Tamulėnas, Palm 
Beach, Fla.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija

EKSKURSUOS J LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija į Lietuvą išvyksta 

GRUODŽIO 22 d. ir grįžta 1977 m. SAI ŠIO 5 <d. 

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga. Maskva. Helsinkis

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

,Kaina tik $ 3 7 5. 0 0

(double occupancy)
Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
New Yorke ir iš* kitų priestų.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS I

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
Seuth Bueton, Mana. 02127

393 West Broadaray, P.O.Boz 116 
Telefonas: (617) 268-8?64

Savininke Aldona Adomoniene
Air Fares Subjeet to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti gimines Ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujama iškvietimo dokumentus.

mmaamMOMaMemaaMomaaMemaaemeamaaMMaaaaaMeaaaaM

i

psl.. kaina $8.
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.

Iidžiūvuai lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

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

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

Martyna* Mažvydas Vil
niuje. Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Lemtingos dienos, Jono' —j t - u*--g“ *■.*»■'X

BAISUSIS BIRŽELIS. Si- k?'?a "11.nkštals .J!!?ll,fa 
toje 238 pel. knygoje yra 3 į *7 50’ kletals ~ $8 5°- 
dramos: Baisusis Birželis.' Lietuviškasis Pamarys,— 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. Į Henriko Tomo Tamašausko 

Mažosios Lietuvos 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 

ryba ir poezijos vertimai, sąrašu ir žemėlapiu. Kai-

Parašė Pranas
kis. Kaina..................$3 50

Laiškai Andromackai,—

98 psl.. kaina $4.00.
Kad Ji botų gyva, Emili

jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl.. kaina 35.00 

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina 34.00.

na $6.00.
Lithuanians in

parašė d r. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

Kinija — Azija milžinai
f Lietuvis savo tautoje, vais i parašė 20 metų Kinijoje ii-
tvbėje ir
sė Stasys Barzdukas, 
psl., kaina 36.00.

Baltija.

je, para-Į gyvenęs Petras Uibaitis. To- 
258 je knygoje ne tik daug įdo

mių informacijų apie Kini
ją, bet ir daug spalvotų ir ki-

rike, paraU Vincas Trumpe, Į tokių iliustracijų, 362 pel., 
251 psl., jriMa, kaina *6.00. kaina $15.00.

kietij.es
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Vietines žinios ' zikai yra skyrimas nepropcr- 
Jcingai daug dėmesio vokali-j

Sauliaus Cibo koncertas KALENDORIUS ( “SAULES ŠERMENYS“ Į RADUO PROGRAMA

Rugsėjo 25 d. 7:30 vai. > Tai visai neseniai išleistas' Seniausia Lietuvių Radijo 
vak. New England Conser- Antano Gustaičio satyrinės Programa Naujoj Anglijoj

šį šeštadienį Xe\v England 
nei muzikai, užmirštant in-;Ccnservatory of Music ren-_
strumentinės muzikos pui-!gja mūsų pianisto Sauliaus U atory of Music Recital Hali ir humoristinės poezijos rin* ii stoties WLYN, 1360 ki- 

w kias menines komunikacijos Cibo koncertų. Plačiau apie J pianisto Sauliaus Cibo kon- kinys, įdomiai ir gausiai lociklų ir ii stoties FM, 
CTXfl?rtVIVTD AlIT7Tlf A iu • savybes. Tai suprantama, nes! tai rasite skelbime. Čia te- certas. iliustruotas dailininko Vik*; 101.7 mc.. veikiasekmadie-
nlJvlrOAlAE M LAIKA IK MLn lietuviai visada daugiau dai-'norime paraginti kuo gau- Rugsėjo 26 d. 4 vai. po toro Vizgirdos* Didelio tor.1 niais nuo 1 iki J *.30 vai. die*

Komp. Jeronimo KAČINSKO kalba, pasakyta rugsėjo nuodavo, negu grodavo. ’siau jame dalyvauti. Tai bus pietų So. Bostono Uetuvių mato, drobiniai viršeliai, la. hą. Perduodama: Vėliausių 
12 d. per Laisvės Varpa D. Pomarancaitės ir J. Mazurke- Tačiau, gyvenant kraite, kur'didelis paskatinimas šiam Piliečių d-jos 2 aukšto salė- bai tinka Kalėdų davanoir^.«pa»ulmių žinių santrauka 
vičiaus būsimo koncerto proga. instrumentinė muzika . yra J J^nam ir talentingam pia- je Dariaus posto moterų Kama $7.90. .rkomentaraimuzikadai-

t .... .. . t ... . taip išbujojus, laikas ir mums j ™tul ™ztis 1 meno banketas. i i io® ir Magdutės pasaka.
Nėra lengva per trumpą * reiškiančių instrumentalistų . J .J J . aukštumas, c taip pat bus

laiką atskleisti instrumenti-i jau turėjome. Taigi, dėl ne- augiau paz i pa *1 parodyti jam ir savo tautie- 
nės muzikos groži ir savybes, j palankių aplinkybių mes pa- Spalio 10 d. 3 vai. popieti čių šilti jausmai.
Tai yra labai plati sritis. Aš į vėlavome Vakarų tautų daro- Lietuvių Piliečių d-jos salėje:

Bostonan atvyksta 
dr. Raimundas Šilbajoris
Spalio 2 d., šeštadieni,

ketinu ne tiek gilintis į tos 1 mai instrumentinės muzikos įSo. Bostone!, Įvyksta dviejų; 
srities akademini apibūdini-'pažangai ir paklausai prilyg- aukšto lygio muzikų — smui 
mą„ kiek tarti, kas būtų ak-įti. Ten per dešimtmečius bei kininkų virtuozų — Danos

“ būsimo koncerto klau-į šimtmečius ta kryptimi išsi- POMARANCAITfiS_ir jos M v#L vak ;'Ta\.ptautinfė 
jams, kuriems instru- vyste gili tradicija ir susikv- vyro Jurgio MAZURKEVI-Lnstjtutc patalpose bus pir

masis šio sezono LB Kultū-j jjo Sruogos įkūryba 
sun- ros klubo susirinkimas. > Spalio 10 rt So? Bostono

tualu 
sytojams
mentinė muzika nėra taip rė aukštesnio lygio kameri- CIAUS koncertas, 
populiari, kaip vokalinė, pa- niai ansambliai ir orkestrai. ’ POMARANCAITE

Rugsėjo 26 d. So. Bostono "GARSO BANGŲ“ Bianio reikalais kreiptis | 
Lietuvių Piliečių d-jos salė-( D D M r D A A Baltie Florist3 gėlių ir dova- 
je Tautos šventės minėji- FKOUKAMA j^utuvę. 502 E. Broad-
mas— koncertas, kurį ren-: ši radijo programa trans-' wsy, So. Bostone. Telefo* 
gia LB apylinkės valdyba, liuojama sekmadieniais iii nas A N v 0489. Ten gauna*

Spalio 2 d. 7:30 vai. vak. stoties WBUR 90.9 ,F Kalalvle
Tarptautiniame Institute banga nuo 1:30 iki 2:00 v.'
Bostone LB Kultūros klubo popiet.
susirinkimas, kuriame kai-* 
bės dr. R. Šilbajoris apie Ba-

I: Dažau ir Taisau

vyzdžiui, solistai ir chorai. Kitas instrumentings mu_ kiais keliais išsiveržusi išj Paskaitai pakviestas prof. į Lietuvių Piliečių d-jos III 
Gal tai turi sąryši su pra-Įzikos, sakyčiau, tariamas ne- okupuotos Lietuvos, šiame (ir< Rimvydas Šilbajoris, Ii-i aukšto salėje Laisvės Varpe

eities nepalankiomis sąlygo j prieinamumas eiliniam klau krašte pasiekė pasaulinio teratūros profesorius ir kri-purens, koncertas, 
mis-instrumentinei muzikai sytojui yra tai, kad ji yra garso. Jos vyras MAZURKE- tikas. Jis kalbės apie rašyto-; Spalio 16 d. So. Bostono 
vystytis Lietuvoje. Jau nuo betekstė ir dažnai sudėtin- VIČIUS taip pat prilygsta ją Bali Sruogą ir jo rysi
carų laikų Lietuva tokių są- gesnė negu vokalinė, kurią jos meniniam pajėgumui, nes rimbe .istais. 
lygų neturėjo. Tai buvo gili mes savo koncertuose dažnai griežtoji didmiesčių kritika Lietuvių visuomenė kvie- 

girdime. Čia (instrumentinė- vienodai gerai apie abudu at- čiama gausiai atsilankyti ir 
je) klausytojas girdi grvną siliepia. Išaugusi ir subren- paremti jau gražia tradicija 
muziką, kuri reikalauja dau? dusi Lietuvoje, Dana Poma- virtusią kultūrinę pastangą, 
giau dėmesio ją pasekti ir rancaitė turi didelius senti- LB Kultūris klubo valdyba 
Įpratimo suprasti. Tačiau ta- mentus Lietuvai ir lietu-:
lentingas solistas instrumen- viams- Ji laisvai vaitoja lie-; 
talistas paprastai savo pajė- fuvių kalbą, be jokio sveti- • 
gurnu ir efektingu grojimu mos kalbos akcento. Nors:

Rusijos provincija. Niekas, 
išskyrus nedaugeli lietuvių 
šviesuolių, nesirūpino tautos 
kultūrini lygį kelti. Jokios 
aukštesnės muzikos institu
cijos Lietuvoje nebuvo. O tik 
gerai pasiruošę menininkai, 
instrumentiniai ansambliai, 
chorai gali tinkamai išpopu-

Alė Santvarienė išskrido 
į Europą

Praeitą sekmadienį su

šj su» Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
į je Bostono Lituanistinės mo
kyklos Tėvų komiteto ban
ketas.

Spalio 30 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautiniame Institute L. 
B. 'kultūros klubo susirinki
mas.

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

Lapkričio 7 d. So. Bosto-

IEšKO PUSBROLIŲ

Filomena Fartuškevičiūtė iš 
Lietuvos ieško savo pusbroliu, 
Petronėlės Sereikaitės ir Ksa- 
vero-Pranciškaus Modestavi- 
čiaus vaiky: Boleslovo, Edvar
do,. Pranciškaus Modestavičiu, 
Onos Modestavičiūtės - Finnan 
(jos duktė Gertrūda) ir Joanos 
Modestavičiūtės.

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

te.

Namui U lauko tr viduje.
Lipdau popieriui ir taisaus 

viską, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JON AS STARINSKAS 

220 Savia Hill Avė. 
I>>rcheBter, M
TaL CO 5-5854

------- o------------------- .kompensuoja, kas iš karto abudu beveik išimtinai kon-. John Hanco<-k ekskursija į ™ Uetuvių Rl^
liarinti įvairias muzikos me-į atrodo neaišku ir migloto certuoJa dideliuose Kanados; Į?urc,pą išskrido Elena Sant-| sa.,!e Sandai os banketas ir j
no šakas. Silpnas menininkas j veikalo konstrukcijoje. Išti- ir JAV-bių meno centruose, Balienė .ši išvyka truks apie j n,lu , ,a. \e.n®:s rinkimai.

1.__ a_.______... . .. . iie sutiko ši koncertą skirti .i..: i Lapkričio 14 d. 3 vai. po

Jie patys arba apie juos ką 
nors žinantieji prašomi praneš- 

J t i Keleivio redakcijai.

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis aeau adresu:

BRONIS KONTRIM 
b98 Brnaduray

So. Boeton, Mass. 02127 
Tri. AN 8-1761

::
::

::■ >
H

Silpnas menininkas veikalo konstrukcijoje. Išti- Įr JAV_D14 meno centruose, Balienė .ši išvyka truks apie j 
sukelia tik abejonę ir apatiją' krųjų joks solistas vokalistas Be suti^° šį koncertą skirti {|vj savaites. j . v,. g Q in, 't,'
perduodamajam veikalui. | negali scenoje konkuruoti su '^vių * Su ta Pa<Sa ^^ia S, !

XUZXr™U <*•> auditorijojeUJie ..liU''>ko Elena ir Sme^
įdomi, smuiko solo ir smuikų;JuUZas Runcal<;lai- koncertas, kur, rengia N.'

Dar kita priežastis mūsų duetų programą. Toks dviejų'

Nepriklausomybės laiko
tarpis buvo per trumpas vir
tuozams instrumentalistams
išugdyti, nors kukliai pasi- i apatijos instrumentinei mu- išskirtinų pasaulinio lygio. Mokėsime po $252.90

menininkų * nepasididžiavi- Bostono majoras White

s Amerikos legiono Stepono Rariaus posto nr 317 

MOTERŲ 39-SIS METINIS

BANKETAS
bus sekmadienį, rugsėjo (September) 26 d.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 11 a. salėje 
368 W. Broadvvay. So. Bostone

Po vaišių bus šokiai

Pradžia 4 vai. popiet 

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

mas yra tikra privilegija paskelbė, kad nekilnojamo- 
įmūsų visuomenei. 1.1° turto mokestis - pakelia-
| „ ........... ! mas iki $252.90 (buvo $196.: Reikia sveikinti p. V.sc.n>,|70) už kiefcvi turto ver. 
| kad jam pasisekė juos prikal-! tės takstantį.
ibinti jr parodyti būsimame, ToJd(> dWe4io mokesčio 
' Laisves Varpo koncerte. Į ga, nėra vfeame ,krašte 

Malonu, kad smuikinin-

Anglijos Baltų d-ja. i
I anlkričio 20 d. So. Bosto-' 

no Lietuvių Piliečių d-jos’
salėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras. |

IEŠKO!

kams akompanuos mūsų jau- 
inas pianistas Saulius Cibas. 

Auka $6.00 asmeniui; Koncertąvimas su tokiais iš
kiliais menininkais jau yra 
gera jaunam muzikui atesta-

Valdyba

ALDRICiH OIL CO 

TEL. 476-2086
Sąžiningai ir greitai įrengia namų apšildymą 

ir aptarnauja
So Bostone1— Dorchestery — So Shore

cija.

Poetas L. Andriekus 

Kultūriniame subatvakary

Ieškomas Juozas Kavaliauskas, 
Prano sūnus, gimęs 1918 m. 
Nemajūnų jkaime, Šventežerio 
\aLsč.. Seinų apskr. Ieško brolis, 
gyvenantis Lietuvoje. Jis pats 
arba kiti. ką nors apie jį žinan-

keieiti’ M^d'a^nar'Bėrtu- prai,,"i para4'''i adre‘u:. 
lienei. gyvenančiai ten pat. Miss Mary Raskauskas,

Ačiū už tokią paramą mū- 225 L St., So. Boston Ma. 02127 
sų laikraščiui. ' (38)

Užsakė Keleivį
Josephina Jaeųues iš Tus- 

cono, Ariz.. užprenumeravo

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuota skaitytojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų lalikų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIErUVA“ yra dinamttka^ mūsų M* 
eivijos laikraštis, leftkas nauju bendradarbiu bei idėiu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC1, CANADA

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

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

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

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

Visos šios 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. Veltas 

TeL 268*6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parfipna visų rfišių draudmus nekilnojamam tirtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrfipinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Praeito šeštadienio Kul- 
| i tūrinis subatvakaris buvo 
į, skirtas susipažinti su poeto 
‘ ‘ Leonardo Andriekaus nau
jausia poezijos knyga ”Už 
vasaros vartų“.

1 Apie poetą L. Andriekų ir 
jo kūrybą kiek plačiau kal- 

i bėjo poetas Stasys Santva- 
Į ras. Jis išryškino L. Andrie- 
i kaus judrią lietuvių visuo- 
■ meninę ir kultūrinę veiklą, 
ir jo poetinės kūrybos bū- Į 

i dingesnius bruožus, ypač iš- 
1 keldamas jo atrinktą poezi
jos žodį, gerą formą, visuo
tinio dėmesio vertas temas 
bei nepaprastą jo sielos 
švelnumą ir poetinio pasi- 

. sakymo nuoširdumą.
Po šie įvado patsai poetas 

I Leonardas Andriekus pa- 
’ skaitė pluoštą savo kūrybos 
| iš paskutinio rinkinio ”Už 
vasaros vartų“. Jis savo poe
ziją ne tik gerai skaitė, bet i 
pateikė ir paaiškinimų, (ku-j 
ria pre y a koks kūrinys bu
vęs parašytas, kokie įvykiai 
jį poetiniam žodžiui paža
dinę bei ką norėjęs juo išsa-! 
kyti.

Pirmojo šio sezono Kult.} 
subatvakario lankytojų bu-Į 
vo gana daug. Subatvaka- s 
riam ir šiemet vadovauja,

■įinž. E. Cibas.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau M melų caram?la Betartų
jo daagiaa SJSETfNIS MILIONUS doMrių

SLA—didiiaaaia
duoda gyvyMa afdraufi< Ir Hgaje paiaipų, kuri yru 
pigi, oea.SUSIVnmnMAfc amtafiku pelne, o telkia 
patarnavimas saritaipMi jmųalboa pagrindu. 

SLA— jau turi daugiau, kaip irto aa
kapitalų, tad jo apdraudė (Kra ir i

das ana $1M.M M $16.000.09 
SLA—jaunimui duoda gerų Tratamųjų Apdraadų — Ma. 

duvmeut kmurauea, kad jaunuolis gautų pinigm 
aukitojo mokslo etudijran Ir gyvenimo pradHoL 

SLA*—duoda V AIKAM8 ir jaumoHaas lakai pigių TEKU 
apdraudų: ui $1,000.90 apdraudoa tik $0.09 
Oo mataras.

SLA—AKCIDENTALt AFDBAUDA

klubų ir draugijų narieaa Ui $ M 
Ha apdraudoa mokostfc fLOO |

i yra daugumoje Uetuvių kolonijų. Krulpkltis 
5 kuopų velkfijas, M .0s

Gsoeite

107 Wmt 001b Mrasl, Nrar Yovb, N.T. 10001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila. para.| “ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo-j “Žurnalistikoje“ rašo 30
zas Danys, 464 psl., daugį įžymių mūsų spaudos dar-
iliustracijų, kieti viršeliai, buotojų. Kaina $6.00.
kaina $12.00. » . .

Amerikos Lietuvių Taryba,
Balys Sruoga mūsų atsi

minimuose, spaudai paruo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

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

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

DIENOJANT, Kipro Bra* 
rfnio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kif> 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................ $2.00

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

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

30 metų Lietuvos laisvės ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i- 
liustraciju, 500 psl., kaina 
$10.00.

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

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikvstės•
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 Jasinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

I
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PocUpis iežtas KELEIVIS, SO. BOSTON

LMF įdubo susirinkimas f*

Ir Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubas jau 
pradeda šio sezono veiklą.. 
Spalio 3 d., sekmadienj, So. 

į Bostone, Tautinės S-gos na- 
I muose (484 Fourth St.) sau- 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BOSTONO APYLINKĖS Jtiamas visuotinis narių ir 
VALDYBA Į prijaučiančių susirinkimas.'

1976 m. rugsėjo 26 d., sekmadienį, 3:00 vai. popiet -Pradžia 3 vai. popiet. j
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos UI aukšto salėje Kadangi ba 

t rengia valdybos kadenc
TAUTOS Š VENTĖS

MINĖJIMĄ-KONCERTĄ
Koncerto meninę programą atliks

solistė DAIVA MONGIRDAITĖ - R1CHARDSON
Jai akompanuos

dr. VYTENIS VASYLIŪNAS

Vietines žinios
PIRMASIS VIEŠAS •

SAULIAUS CIBO
PIANO KONCERTAS

Nr. 36, 1976 m. rugsėjo 21

ųtiasi senos 
cŲa, tai bus 

renkama ir nauja valdyba.
Visos narės kviečiamos 

gausiai dalyvauti ir atsives- 
j ti dar ir savo pažjstamas. 
| Žinokite, (kad atsilankius 
Į mažam narių skaičiui ir ne- 
i išrinkus naujos valdybos,
| klubas automatiškai nustos

Kalbės — buvęs JAV LB krašto valdybos pirmininkas į

• - mn7AC r a ii a Taupumo sumetimais at-inž. JUOZAS GAILA
Po programos — kavutė ir šokiai j siunčiama.

PAMALDOS už pavergtąją Lietuvą įvyks sekmadienį, j 
rugsėjo 26 d. 10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių parapijos baž-1
nyčioje. « JlIflCJ Grįžo Perkūnais Krukonis

j skirų pa<kvietimų nebusĮ Į

Valdyba

Mūsų organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su 
vėliavomis | ]
Maloniai kviečiame visus šiame minėjime . koncerte ir 
pamaldose gausiai dalyvauti ir prisiminti pavergtąją Lie
tuvą. «il

JAV LB BOSTONO APYLINKĖS VALDYBA

Į Bostoną grįžo Perkūnas . 
Krukonis. vienerius metus 
studijavęs lietuvių kalbą ’ 
Vilniaus universitete. Jo 
jauna žmona, kurią jis vedė 

! būdamas Vilniuje, atvyks 
kiek vėliau.

Bostone įvyks šeštadienį, rugsėjo 25 d. 7:30 v. v. 
New England 'konservatorijoj rečitalių salėje

290 Huntinigton Ave., Boston, Mass.
Programoje — Gluck - Sgamjbati, Beethoveno, 
Chopino, Brahmso, Blocho, Gaidelio ir Montvilos 
kūriniai

Po programos -— priėmimas ten pat Brown salėje 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Įėjimas — 

laisvas
Koncertą rengia

NEW ENGLAND KONSERVATORIJA

Svečiai iš San Diego ,

Mus aplankė Veronika ir 
Edvardas Siručiai, gyvenan
tieji La Mėsa (San Diego), 
Cal. Į Bostoną ‘jie atvyko 
savo dukters Donnos Kapla- 
nienės, Service Employees 
Intematioinal unijos sekre
torės, aplankyti.

Edvardas Sirutis yra jau 
pensininkas, čia gimęs, jo 
tcl.as buvęs suvalkietis, Ke- 

(leivio skaitytojas, motina— 
•iaulietė. Iš jos daugiausia 

i ir lietuviškai išmokęs. Jis ir 
dabar kalba be jokio akcen
to. tik kiek žcdžių trūksta.

1 E. Sirutis yra fotografas 
mėgėjas. Priklauso fotogra
fų klubui, kuris žiemos metu 

, vieną karią per mėnesj rodo 
savo narių kelionėse pada- 

■ rytas nuotraukas (skaid
res). Jis padarė ir Keleivio 
l įstaigoje kelias nuotraukas.

Bostono policijos depar- 
' tamentas turi 2,328 tarnau
tojus, iš kurių tik 87 negrai, 
8 ispanai ir 2 azijiečiai.

Paliko tūkstantinė

Rugsėjo 16 d. buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos susirinkimas. Jame fi
nansų rekr. Adomas Diuzdis 
pranešė, kad rugpjūčio mė
nesj pelno turėta $1,075.

Naujų narių nepriimta. 
Pagerbtas mirusių darių 
Roke Žukevičiaus ir Alek
sandro Kondra-kos atmini
mas.

Velionis A. Kondraška, 
gimęs 1908 m. Kviebkų par., 
prieš kelioliką metų yra dir
bęs Keleivyje linotipininku.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI

Išnuomojami kambariai su bal
dais prie šeimos Savin Hill rajo
ne.

Teirautis tel.: 436*4629.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
S6. Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 6*2868

yra vienintelė oficiali ist»L 
ga Worcesteay. mari siunčia 
■šimtinius tiesiog ii Worces*

•ario f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau, 
eių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sąuare 
Hardicare Co.

9. J. ALBaMA 
US KAST BBOAnWA? 
SOUTU 9CSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Baajaaaia lirom Dairi

Stiklas 
▼tankia raikneaya

Vtaokta «a«ktU

Tetaftmu: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

oLTo*PtDINIS 
METR1STA9

Vedėja B. Sviklienė

Valandos:
noo 9 vaL ryto ild 5 rai. rak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Bostoa, Mam

Ui nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. f žmogaus — be ydos.

PLOKŠTELĖ

Peter Maksvytis
S.

<9 Charch Strest 
MLMUton,

AUfska
to ir pro, 
ko Ir

irimo darine it la
"S narna Iri

> MMOTf

•OOOOOOOOOOOOOOMMOOOMOOOOOOOMOOO
TEL. AN 0-212*

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTŽ) 

OPTOMBTBISTB

ano 10 ryto fld 0 vakaro

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

Ę 1 he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tfttai vaistės, išpiktoasa gydytoją rs 
esptus ir turimo visus gatavus vaistus.

Jei reik veistą — eikit į lietuvišką vaktteą 
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. 8^ Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Msfeum AN 8-dOM

Nm 9 vuL ryte ftl 8 vuL v„ Išsbjioo šveatadtarias Ir sakai,

445 BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

IfOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

NAMAKSY • ZAMMITO:
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvrood, Ma.

TeL 762-6732

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Keleivio 
galime gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Kardo- 
lienės įdainuotų dažnų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINI
VEIKIA

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebintu

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

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC H WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Broekton, Mam. 02402. ToL 530-7209 

•••**************************aa#*aaaaaa*aaaaaaaaaaaaaiaaa*iaaaaaaaaw*a»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 Weat Broadvray, South Boaton, Mase. 02127 PS j
Skambinkite 268-2500 »w

ŠAME AT

790^
m OIL CO..

6jOO5M5M~

54^-5^

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis .ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k.aabiafc ii.

268-4662

AVIMI

Siunčiant SIUNTINIUS j Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.

C/O

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio fld 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto fld 
6:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vat ryto iki 12 vat dienon.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos km mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosim motus

šio banko direktorią taryboje yru 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima 
kalbėti ir lietuviikal 

Turtas (Assets) yra viri

J Trans-Atlantic Trading Co

393 Weat Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mase. 02127

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

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

B9
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tisaiai iš Worceeterie siun

čiam įvairias siuntinius į Lieta 
vą ir kitm Rusijos valdomus 
plotus! Siuatiniai sadaromi ii

aro, maiste ir 
nią. Turimo vietojo įvairią vio.

oo ir importuotą 
prokią IŠ kitą kraštą rbai io- 
mouda kadaomK Bo to, siunčia
mo maistą, pinigus Ir galite ui- 

Į sakyti ją gamybos proksa. čia

tsa vietojo gaišo pooirinbti uš- 
sakytas prokea.

Taipogi tarpininkas jame per 
tam tikras jataigm atsikviesti 
gimtame čia pne mrs | svečias 
ar neetatiniam apsigyvenimai.rau of koaran on amount 

irau(6*lsyoor>

tai ir oąttaUngaL Atsilankę įraiti- 
ktamlte. Vedėjas A. Schyrtamki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INF0BMATI6N

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO i LIETUVĄ 
k lutam

Pristatymas gioitna Ir 
geraateetea
ie pardas 

mintomis keri 
Galime užsisakyti 
certifikatus, 
ialdytavus ir paa.
Naujas radijai 

Atidaryta darbe

nuo 8 veL ryto fld 2 veL 
Kitomis velsmdoeaše pe

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
Sft Boston, Mase. 02127

TsL 2680088




