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ANGLŲ GENEROLAS APIE DIDŽIĄJĄ' 

SOVIETŲ GRĖSMĘ

Buv. sąjungininkų karo pajėgų vadas Šiaurės Europoj 

gen. Walter Walker *avo paskaitoje detaliai išnagrinėjo 

sovietų vykdomą strateginį planą Vakarų demokratijoms 

paklupdyti ir įspėjo laisvąjį pasaulį prieš šį pavojų.'

Anglų generolas Sir Wal- 
ter Waiker, buvęs vyriau
sias sąjungininkų vadas 
Šiaurės Eui opoje, Londone 
skaitė paskaitą apie Sovie
tų Sąjungos strategini pla
ną, kuri ji vykdo su dideliu 
atkaklumu, siekdama pa
klupdyti Vakarus. Šio ge
nerolo pastabos turėtų būti 
Įdomios ir mūsų skaityto
jams.

Gen. W. Walker savo kal
boje pabrėžia, kad jau beli
ko tik 30 demokratinių vals
tybių, o eilinis gatvės žmo

sumoje, jūrose ir ore, nes tik 
toksai ryžtas gali atbaidyti 
sovietinį vanagą nuo trokš
tamo grobio. Juk tiktai jėga 
ir valia ją panaudoti daro 
Sovietų Sąjungai Įspūdį.

Sacco ir V anzetti 
diena

Šiandien daug kas jau ir 
pamiršo prie' 50 metų iš
garsėjusią anarchistų Nico- 
la Sacco ir Bartoilameo Van- 
zetti bylą, kurioje jie buvo 
apkaltinti 1920 m. South

gus dar nesupranta, kad vi. Blajntree algoms skirtų pi
sos šios demokratijos jau 
yra Įtrauktos i Trečiąjį pa
saulinį karą, kurį jos paleng
va pralaimi. Prieš jas yra 
vedamas atkaklus ir nepa- 
liaujams revoliucijų ir sub- 
vei-sijos karas, vadovauja-

nigų pagrobime nužudę du 
asmenis, nuteisti mirti ir, 
tuometiniam Mass. guber
natoriui Fuller atmetus pa? 
sigailėjimo prašymą, 1927 
m. rugpiūčio 23 d. numarin
ti elektros kėdėje.

mas Sovietu Sąjungos, vyk
dant didįjį ‘ir .plataus mastei . Šių dviejų anarchistų nu- 
kemunistinio imperializmo ‘ sikaltimas kairiojo sparno! 
planą visuomenės buvo palaikytas

' šiuo didžiuoju strateei- pt>liti"i.u žygi"’ir *** teism° 
niu pianu Rusija nori išflan- vyko astrus gm.
kuoti Europą jūroje nuo cas lr p0 mirties, 
pietų iki šiaurės, perimti Dabartinis Mass. guber- 
alyvos kontrolę, užvaldyti' natorius Dukakis, remda- 
jūros kelius į Indijos Van- j masis savo sudalytos speci- 
denyną, Pietų ir šiaurės At. alios komisijos patarimu, 
lanta ir tada padiktuoti Va- praeitos savaitės antradienį

SOVIETŲ ŠNIPAI RENGĖSI PAVOGTI 

JAV RAKETĄ

Jie planavo laiveliu išgabenti į Kubą slaptosios JAV 

”cruise missile“ svarbiausias dalis ir ten visa tai perduoti 

kitiems laukiantiems sovietų agentams. Bet šnipai FBI 

buvo laiku susekti ir huimti.

karams savo sąlygas
Vakarai dar nesupranta.

kad už begalinio Izraelio i»

pareiškė, kad minėtų anar 
chistų teismas tada nebuvęs 
bešališkas^ ii- ragpiūčio 23

arabų ginče stovi totalitari-i d. paskelbė Sacco ir Van
nė ir ekspansionistinė So
vietų Sąjunga, kuri ryžtin-

zetti atminimo diena.

Dėl to prieš gub. Dukakį
gai tieria rankas per Soma-lgU piktajg pareiškimais pa- 
hja. Adeną n- Pietų. Jemeną Į kįIo ^^^„5
j Raudonąją jurą; iš Irako F„|[erio sanūs. .kaltindami 
laivyno bazes veržiasi 1 Per- kad bylą naudojijs sa.

vo politiniams tikslams ir 
norįs suteršti jų tėvo gerą 
vardą.

Carterio monologas

su įlanką, didina savo laivy
ną Viduržemio jūroje ir In
dijos Vandenyne, siekia do
minuoti visą Afriką, kont
roliuoti kelius aplink Cape 
iškyšulį, išplėsti saivo įtaką
Azijoje ir aplamai pakeisti sovietams 
visą tarptautinį karinės jė
gos balansą.

Šantažu, revoliucijomis, 
diplomatiniu keliu ar bruta.

Praeitą ketvirtadienį pre. 
zidentas Carteri? Charies- 
tone, S.C., gausiai susirin

lia jėga Sovietų Sąjunga i kušiai pietiečių auditorijai 
siekia savo sferon įsiurbti pasakė kalbą, kurios užsie

nio politikos tema buvo skir
ta specialiai sovietų dėme
siui.

visą Pietų Afriką, iš kurios 
galima kontroliuoti gyvybi
nius jūros kelius ir atkirsti 
nuo Europos mineralų žalia- Į Joje jfe ta„p kjtko |)arei^
va>‘ , . ... ! kė, kad JAV ir Sovietu Są-

Arabų alyvos teikimo su-, f da,. nėra asiekusios 
varžymai yra t,k menknie- Į į tarpu?avio pasjtikžjj.;
k,s prie- tą situaciją. tano- M ,.fe dėĮ,0 u,
je V akarai atsidurtų, uzblo. R jmj vedančio ilc„ ke.
kavus jūrų kelią apie Cape 
išk šu'lį Pietų Afrikoje.

lic. O jeigu taikos ir bend-j
, ,. j radartoiavimo galimybei bus

Tai kun gali -pa-, ,eista ranvkti. tai bus ne
lieali ne tik \ aka,-u Europą, ) AV.b! 
bet ir visa Vakarų demokra- >
tiją ir mūsų vaikų ir vaikai-, Turėdamas minty sovietų 
čiu laisvę. | baidymąsi žmogaus teisių!

Gen. Sir Walter Walker i Carteris pabrėžė, kad žmo- 
įspėjimu, laisvasis -pasaulis ’ gaus teisių principas yra A- 
tegaįs išsigelbėti tik tvirtu s meriko? žmonių idealas, ir 
kariniu pasirengimu gintis . jis adresuojamas visoms pa- 
nu dėmiausiais ginklais sau- ' šaulio šalims ir sau lygiai.

Nepriklausoma Lietuva po pirmojo pasaulinio karo kėlėsi iš griū
vėsiu ir per palyginti trumpą laiką visose gyvenimo srityse padarė 
didelę pažangą. Jau daug buvo padaryta ir socialinio draudimo 
srityje. Nuo 1929 m. pradėjo veikti ligoniu kasos 7 apygardose, o 
nuo 1931 m. visoje Lietuvoje. Jos draudė nuo ligos pramonės, 
prekybos ir kitu privatiniu įstaigą ir asmenų samdynius ir ju 
šeimas. Lėšas sudėjo pusiau nariai ir darbdaviai, maždaug abi 
šalys lygiai 5-6 G uždarbio. Iš viso kasos turėjo apie 9 mil. litu 
pajamų ir ne mažiau išlaidų. Viena iš tokių kasų buvo Šiaulių 
apygardos ligonių kasa, kuri turėjo 5,000 narių ir 3,600 šeimos 
narių. Jos metinės pajamos siekė 500,000 litų. Ji ne tik gydė 
susirgus savo narius ir jų šeimas ambulatoriškai, bet taip pat 
ligoninėse ir sanatorijose. Kasos narių vaikams netoli Šiaulių 
prie didelio Paplavos miško ji pastatė vasarnamį. Jame kas 
vasarą vasarodavo po 1 mėnesį keli šimtai vaikų, kurie buvo la
biausiai to reik;;.ingi. šios nuotraukos viršuje matome vieną tv 
vaikų 1938 m. vasaros pakaitą. Tai "inžinieriai“, sustoję pri< 
savo smėlyje pastatytų "dangorėžių“. Viduryje grupė narių reu
matikų Birštono kurorte 1936 metais. Dešinėje kasos direktorius 
J. Sondeckis, nuvykęs savo narių aplankyti. Apačioje paskutinio j' 
kasos valdyba 1949 metais. Sėdi iš kairės į dešinę: darbo inspek
torius Pauliukas, Juozas Naujalis (pirm.), Sofija Jasaitiei.: 
(darbdaviu atstovė), Stanelis (darbininkų atstovas) direktorius 
Jackus Sondeckis ir kontrolės gydvtojas dr. Ipolitas Žilinskas.

JAV-bių pagalba
vargo kraštams

Nuo Antrojo pasaulinio 
kare pabaigos JAV atsiliku. 
šiems kraštam? yra suteiku
sios milžinišką paramą, .ku
ri dabar bandoma užmiršti.

Ekonominės pagalbos yra 
suteikta $93.8 bilionų ver
tės, karinės pagalbos—$45.7 
bil., finansinės ir paskolų — 
$63. bil., prekybinių koncė-; 
sijų tik 1976 m. — $3.2 bil. 
ir dar daug kitokios para
mos.

Pažymėtina, kad tos va
dinamojo "trečiojo pasau
lio valst.vbės Jungtinėse 
Tautose dažniausiai balsuo. 
ja prieš JAV pasiūlymus...

Pavergtųjų Tautų 
savaitė

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad liepos 20 d. 
prez. .Jimmy Carteris pa
skelbė trečiąją liejros savai
tę Pavergtųjų Tautų savaite.

Savo rašte jis prašo ame
rikiečius .pademonstruoti 
pritarimą bei paramą tau
toms, siekiančioms valsty
binės nepriklausomybės, 
laisvės ir žmogaus teisių, t

Pavergtųjų Tautų savai-j 
tę paskelbė ii- paskirų vak 
tijų gubernatoriai.

Deja, patys (pavergtųjų 
tautų atstovai ne visur šią? 
savaitę tinkamai panaudoja 
savo kra tų laisvės reikala
vimams pabrėžti.
99 ii

JAV naujos rūšies 
bomba

Sakoma, kad yra planuo
jama dar viena naujos rū-A I
šie? JAV atominė bomba, 
vadinama PUFO. šis užtai
sas, numestas į bet kuri prie
šo taikinį, gali būti susprog
dintas iš tolo radaro bango
mis žymiai vėliau ir tai]) pat
iš tolo nureguliuojant jo 
sprogimo galingumą. Tai
lyg ir ta "miegančioji torpe
da", kurią gali pažadinti 
priešo povandeninio ar ki
tokio laivo garsas.

Rusai nori apriboti
konferencijos laiką

Sovietų atstovas Belgra
do konferencijoje Juli M. 
Voroncov pareiškė, kad ra- 
dem numatyta sesija gali
neįvykti, jeigu nebus griež- 

; tai apribotas pasitarimų lai
kas, kaip to nori Rytų bloko 

i valstvbės.
į
! Vakarų bloką? ir neutra
liosios valstybės tokią sąly
gą atmeta ir reikalauja išsa
maus i)- neriboto Helsinkio 

i susitarimų vykdymo verti- 
į nimo, kiek jie liečia detentę 

ir žmogau? teises.

Potvynyje daug žuvo
ir liko benamių

Praeitą savaitę Pennsyl- 
vanijos miestą Johnstown 
palietė baisus potvynis, ku
riame žyvo 46 žmonės ir 
apie 50.000 gyventojų liko 
be pastogės. Skaičiuojama, 
kad ši ne’aimė ]>adarė dau
giau nei $100 milionų mate
rialinių nuostolių.

Kadangi, kaip visada, to
kių nelaimių metu atgyja 
kriminalinis elementas, tai 
gubernatorius įsakė šaudyti 

isus, grobiančius evakuotų
žmonių turtą.

Tylusis karas 
Afrikoje

Nois Vakarų spauda ma
žai apie tai rašo, bet Afri
koje jau kuris laikas lieps
noja keli kruvino karo židi
niai.

Etiopijoj užgrobę valdžią 
sovietų alininkai sunkiai 
kaunasi su įsiveržėliai? iš 
Somalijos.

Angoloje partizanai rake
tomis ir kitais moderniais 
ginklais puola vyriausybi
ninkus ir Kubo? talkininkus.

Na, o paskutiniuoju metu
iškilusiame Egipte ir Libijos
konflikte kintiečiai sudau- •
žė net 40 Libijos tankų ir 
užėmė dalį teritorijos.

oc^oeoooooooaoe

į JAV išrastą naujausią 
pažeme skrendančią ir prie
šui labai pavojingą raketą, 
vadinamą "eruise missile“, 
jau seniai krypo so.ietų -;ni- 
pų akys, bet šiuo išradimu 
dar laviau susidomėta, kai 
prez. Carteris įsakė tą rakė. 
tą masiškai gaminti.

Šiomis dienomis paaiškė- 
kad slapčiausias ir svarbiau
sias tos raketos dalis sovie
tų agentai jau buvo pasiruo
šę pavogti ir laiveliu perga
benti į Kubą, kur ta? "tur
tas“ jau būtų patekęs į sau
gias kitų sovietų šnipų ran
kas ir radęs kelią į Maskvą.

Tą patarnavimą sovie
tams čia buvo užangažuoti 
atlikti Vakarų Vokietijos 
pilietis Carl Lutz Weischen- 
berg ir amerikietis Carl 
John Heiser. Abu jie buvo 
FR’ suimti Fort Lauderdate 
aerodrome, kai VVeischen- 
bergas ruošėsi išvykti į Ba
hamas salas. Paaiškėjo, kad 
juodu yra Rytų Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos šnipai.

AVeischenbergas jau lau
kia teismo Vakarų Vokieti
joje, kur jis vokiečių firmų 
gamybos paslaptis pardavi
nėjo sovietų blckui. Jis Hei. 
šeriui pasiūlė $250,000 už 
pergabenimą raketes dalių 
i ūsams į Kubą

VVeischenbergo "bendra
darbis Heiseri? yra kilęs iš 
Biidgeporto, Conn., plačiai 
gyveno, važinėjo Cadillaco 
automobiliais, turėjo įsigi
jęs savo jachtą ir buvo ži
noma? kaip "moterų širdžių 
ėdikas“.

Teisingumo departamen
to patvarkymu šnipai buvo 
pasodinti kalėjiman be tei
sės iki teismo išsipirkti už
statu.

Jie buvo ?uimti tik dvi 
dienos p(, to, kai Los Ange
les buvo sovietų šnipas And- 
rew Daulton Lee nubaustas 
visą amžių kalėti. Šis už 
$70,000 buvo paidavę? so
vietams labai slaptu? JAV 
dokumentus, kuriuos ban
dant perduoti buvo suimtas 
prie sovietų ambasados 
Me\ico Citv.

Yra žinoma, kad JAV-se 
veikia tūkstančiai stambes
nių ir smulkesniu sovietų ir 
jų satelitu nipelių, diriguo
jamu iš Sovietų S-gos atsto- 
vybė< Jungtinėse Tautose ir 
ambasados Wa<hingtone. 

leeeoooooeoooooeooooeooeoM

DĖMESIO, DCMESIOI

Dėl tarnautojų atostogų Keleivis rugpiūčio 
2 ir 9 d. neišeis. Taigi kitas numeris bus išleistas 
rugpiūčio 16 d.

Keleivio administracija



Poslapis antras lULluČU V JUS, Su. jiOSlVil IX m.£X liepos 26 d.

ATOSTOGINĖS RIMTIES 
VALANDĖLEI

Šis Keleivio numeris yra paskutinis prieš vasaros 
atostogas, tad net dvi savaites nevarginsime, o gal ir ne

svarstyti ir prireikus pataisyti, pašalinti. Kas tie nesantai- išbuvo nuo 1920 iki 1939 m. 
kos obuoliai? pavasario, vėliau buvo Lie-

Negerovės prasidėjo JAV Lietuvių Bendruomenės vie-;tuvos_ atstox-b^s Paryžiuje 
nos Čikagos apylinkės neteisėtuose rinkimuose, kuriuos Patareiu) a^ai daug pa ėjo 
lengvai buvo galima patvarkyti arba kitų metų naujuose daugeliu1 nhų kultūros vei-
rinkimuose neteisėtumų išvengti. kėjų. Baltrušaičiui padedant 

į užsieni išvyko vienas iš sim
piktinsime savo skaitytojų nuolatiniais pagraudenimais, i _ Y?liau krikščioniškos ir demokratiškos politinės sro- rusų poezijos grin-,
•kuriu, kaip žinome, niekai nemėgsta klausyti. Juk visada'vSs veikėjai sumanė atsisakyti demokratiškų dėjų Andrej Bielyj ,1880J
•daug malonesni yra pašlovinimai, paskirų veikėjų nuo-,JAV L,B vadovybės rinkimų ir juos pakeisti neatskris fede-Į,^ Esama žiniu> kad 
pelnų išryškinimai ir besąlyginiai pritarimai netgi kitų Jracinials pagrin ats. am to pnret e. •mų vaidmenį Baltrušaitis su-

garsiai skelbiamai bet kuriai nesąmonei.

Prisipažįstame, kad mums kartais tikrai pritrūkdavo 
tokios paguodžiančios "artimo meilės’4, kai kurių heroji
nių žygių ivertinimo arba Įsirikiuodavome ne i tą "kovin
gųjų gretą“, kurie riksmu verčia Jerichono sieną. ‘dradarbiauja tik laikraščių

Taigi dabar, išvykstant atostogų, regis, beliktų tik . lgję šalininkai.

ATOŠVAISTĖS > ŠEŠĖLIAI
M. VALtULAlTlS

KAS YRA LIBERALIZ&M9 (III)

Liberalizmas tiki Žmogų, niuose bei kultūriniuose rei- 
Jį apnikusios negerovės — kaluose. Todėl socialinių re- 
nusikaltimai, karai badas, formų uždavinys ištaisyti e- 
nedąrbąs, komunizmas ir t.t. samas nelygybes ir sulyginti 
— kyla ne iš jo paties, o iš tas auklėjimo, švietimo, bui- 
netikusios visuomeninės san- ties, darbo, laisvalaikio ir 
tvarkos. Dėl to ir pačius nu- pajamų sąlygas, kurios ugdo 
sikaltėlius, karo kurstytojus, socialinę, ekonominę bei kul-

Nuoširdus bendradarbiavimas su rusiškos okupacijos į vaidino ir Įžymios rusų poe- 
pavergtais bei išnaudojamais tautiečiais dabartinėje Lietu-dės Marin.-'s Cvetajevos (1892 
voje kai kurių neatsakingų veikėjų paverstas ir skelbiamas J. 194j) įr garsiojo dailininko 
bendradarbiavimu su pačiu okupantu. Iš tikrųjų su rusais’Marco Chagallio (šiemet mi-;skurdo nešėjus, komunistus tūrinę nelygybę. Egalitariz- 

:komunistais ir jiems ištikimais lietuviais pakalikais ben-.nėjo 90 m. sukakti) likime, ir t.t. ne bausti tenka pagal mas tuo būdu irgi Įeina i li- 
dėsnį "akis už akį“, bet juos beralizmo pamatus, 
šviesti, auklėti, reabilituoti,! E egalitarizmo piaukia ir

’Vilnies“ ir “Laisvės“ senste- Komunistų nužudyto Įžy
maus rašytojo Mandelštamo

nuoširdžiai atsiprašyti ir šia proga palinkėti savo išeivis- Į Vaikaį iš Cicero j pionieriu stovykla Lietuvoje žmonos atsiminimuose rašo
kiesiems tautiečiams taip pat šilto- ir sūraus jūrų vande- ir Bostono lituanistinės mokyklos moksleiviai dviejų moky-,ma> kad Baltrušaitis mėginęs 
nėlio, kūną ir sielą skaistinančio ritualinio apsiplovimo tojų }ydimi Vilniaus "Tėviškės“ draugijos globoje keliavo gelbėti ir Mandelštamą, bet 
šaltos taurelės rasele ir netrukdomo snūdo plačiašakio 1 okupuotoje Lietuvoje tik vaikų tėvams leidus ir šiuo atveju trisdešimtaisiais metais jau

jiems uždėti gydomąją socia
linę globą. O kovoti su blogiu 
reikia šalinant tas pamatines

penkioliktoji tezė, kad visos 
socialinės hierarchijos ir šiaip 
distinkcijos yra, aplamai pa-

------- ----------------------- --------------- -- ------------------------- ----------- *---------------------- UAupuutujc Ldctuvujc via. vclia-U iciviuo ii oiuu atveju 1 + ’ ’ TV aštuntasis lihr.
ąžuolo paunksmėje, žadinančioje didingus mūsų narsių ,nėra pagrindo kaltinti kitus tautiečius ar JAV LB vado- nieko nebebuvę galima išgel-;sa“imu- *ai asiun a °e-

sąlygas, kurios > ra to blogio gmus> nepageidautinos ir slo-

''protėvių sapnus. jVybę, kuri tų išvykų neruošė ir jų nerėmė. Tas pat yra ir
Bet vis dėlto manome, kad, toli nuo įkyrių priešų k“ studmta‘s> vykstančiais į Vilnius lituanistikos kursus.

kūnui ilsintis tinklinėse sūpuoklėse ir aplinkos žieduose 'a,p,pat yra P“11!, studentų w jų tėvų re,-
-. . tv. -• kalas. Musu jaunimui lankytis gimtojoje ju tėvų zemejeraminančiai dūzgiant bitelėms, mums vra Praamžiaus ,. ‘ A . ?., . „ 1 .. ’. , naudinga, bet lietuvių visuomene gali ir privalo aiškinti

skuta ir šventa valandėlė gilesniems apsimąstvmams, ve

bėti. Tvirtinama, kad vienas į ra^zmo dėsnis, 
iš sunkiausių komunistų kai- • Viena tos kovos priemo- 
tinimų pateiktų garsiam tea- Į nių yra švietimas ir švietima-

pintinos. Ypač gi tos, kurios 
remiasi papročiais, Įsisenėji
mu, tradicija, prietarais ar 
kitokiais neracionaliniais pa-

tralui Mejerholdui, buvo jofsis. Jį liberalizmas suvokia grindais, kaip rasė, spalva,

šių išvykų pavojus ir iš anksto įspėti tėvus bei pati jaunimą 
be didelių ginčų ir smerkimų. Reikėtų daugiau pasitikėti 
ir mūsų jaunimu, kuris susitikęs su artimaisiais, išgyvenęs 
Lietuvoje nelaisvę ir didįjį rusinimą dažnai gali grįžti dar 
labiau tautiškai susipratęs.

Nesutarimams gilinti minimas lituanistinės mokyklos 
mokytojos parašytas ir LB išleistas vadovėlis ”Tėvų name
liai brangūs“, kurio kai kurių ginčytinų trūkumų nesunkiai 
buvo galima išvengti.

Vasario 16 d. šventės proga aukų rinkimas vien tik 
' Amerikos Lietuvių Tarybai-Altai naudojamas šio krašto 
lietuvių išeivijos nesantaikai plėsti. Jeigu steigiant JAV LB 
buvo sutarta Vasario 16 d. iškilmėse renkamas aukas siustic.
tik Altai, tai reikia viešai paskelbti tą sutartį ir ją vykdyti, 
bet jeigu šitokios sutarties nebuvo, tai Altos, Vliko ir JAV 
LB atstovams reikia susirinkti ir išspręsti šių aukų rinkimo 
klausimą ir visus ginčus baigti.

Seniai gamintų okupuotoje Lietuvoje filųių leidimas

dantiems Į tikresni savęs pažinimą.

Pavyzdžiui, kad veikėjo aukštai iškelta sikiauturė 
tėra tik jo paties asmeniška puošmena, kuri mūsų tautos 
kultūrai ar laisvei neturi jokios vertės.

Kad jo garsiai šaukiamas "(kakarieku !“ dar nėra 
joks tikrosios laisvės kovos aidas.

Kad kiekvienas šiandieninis garbingas pirmininkas 
dar nėra nei mūsų vyriausias karo vadas, nei neklaidin
gas tautos pranašas.

Kad net ir tūlas kanauninkas ne visada yra pašauktas 
mums skelbti politini apreiškimą.

Kad ateities istorija tik juoksis, joge i čia mus kadaise 
rikiavo kažin koks Nikodemas Pumpadrikis, vieninteliu 
šviesos šaltiniu laikęs tik save ribotą i-minti, kurtos pas
kutinis spindulys užgeso luošųjų ligoninėje.

Kad kiekvienam išdidžiam žmogui visada yra verta
pažvelgti nuo grabo atgal i lepši, idant pats pamatvtu sa- rodyti Chicagos Jaunimo Centre pažadino aštriausius gin- 
vo gyvenimo ir veiklos pėdas, lygiais tarpais vedančias čus’ Patęstus, demonstracijas, vieni kitų kaltinimus, bet 
• ki-ūmus ar šį reikalą nebuvo galima lengvai gera valia išspręsti

atsakingiems asmenims pasitarus?

"ryšiai su lietuvių šnipu Bal
trušaičiu“.

visuotiniu dialogu, kuriame kilimas, turtas (ypač žem
valdy stė ir paveldėjimas) ar 
religinė priklausomybė. Be 
to, egalitarizmas įtaigauja ir

visi, tiek švietėjai, tiek ir be- 
sišviečiantieji, turi absoliu- 

1967 m. Lietuvoje buvo is-'^įnę iaįsvę savo mintims reik- 
leisti J. Baltrušaičio lietuviš- j j Visiška pažiūrų, nuomo- šešioliktąją tezę, būtent, kad 
kieji eilėraščiai, o 1969 m. i nįų* idėjų bei jų reiškimo Įnė viena rasė, lytis ar kuriais 
Įžymus literatūros žinovas J.' ]aįsvg yra devintasai libera- į kitais fiziologiniais atribu- 
Tumelis paskelbė jo rusiš-!jįzmo principas. tais apibrėžta žmonijos dalis
kuosius. Baltrušaičio eilėraš-- . v. . .nėra pranašesnė už kitą civi-
čiai išversti Į dešimti kalbų.' P°btika, mo o esimtasis, ųzacjn jo potencialo prasme. 
Lietuvoje ir JAV-bėse apie!d®sn^s’ ta*P Pa^ ^r.a v^suo^1". Septynioliktąja teze libe- 
jį parašyta daug disertacijų, jdialogas, .ur^ame ! lizmas teigia, kad politinio 
bet dar penkiasdešimtaisiais Į zmon®s turi ^eis^ ^"’bei socialinio gyvenimo tiks- 
metais Baltrušaičio vardas jo{vautj Įr la*sva* Paziuras‘las šiame pasauly: plėsti me- 
tėvynėje buvo praktiškai už->reikatk Idžiaginę ir funkcionalinę
draustas. J Pažiūrų laisvės reikalavi-

jmas kyla iš aplinkybės, kad 
1976 m. lapkričio mėnesį į žmogus niekad negali būti 

Lietuvoje buvo įkurtas komi-ipįinaį įr visiem laikam tikras 
tetas Helsinkio sutarimų‘absoliučią tiesą radęs. Moks-į 
vykdymui sekti. Į tą komite-' ias yra nuolatos pasiruošęs I nime. Jis į 
ta įėjęs buvęs politinis kali-Isave kritikuoti. Nė vienas įkąjį rojų,.

žmonijos gerovę. Ta prasme 
liberalizmas yra laicistinis 
nusistatymas. Jis Įsivaizduo
ja žmonijos idealą ne pomir
tiniame, bet jau šiame gyve- 

įsivaizduoja žemiš- 
kuriame paties

Tada gal ir mūsų fariziejai nusižemintų ligi savo 
kaimyno muitininko, pirmininkai ligi gretimos organiza
cijos sekretoriaus, sekretoriai ligi iždininko, o iždininkai

— lig salės šlavėjo, kursai po iškilmingo mūsų pasiger- 
bimo kantriai surenka ir išneša laukan mūsų šiukšles.

Tada gal pajustume savyje ir tą stebuklingąjį patrio. 
tinės atgailos jausmą, kurio graužulys gaivina sąžinę, ma
rina širdyje kirmėles ir suparalyžuoja mūsų gyvatinį lie
žuvį.

To- mes šiandien nuoširdžiausiai linkime, išlydėdami 
savo skaitytojus, o taip pat savo draugus ir priešus į "šil
tuosius vandenis“ atsinaujinimo atostogų.

DĖL MAŽŲ DALYKŲ...
("Sėjos“ žurnalo sutrumpintas vedamasis)

"1946 m. pavasari Paryžiaus restorane susitiko Lietu
vos kariuomenės kuopos vadas kp. V. Možuchinas ir adv. 
J. Našliūnas su iš seno pirmajam pažįstamais Rusijos pilie
tinio karo dalyviais — rusų karininkais. Tais laikais rusų 
išeiviai Prancūzijoje buvo labai susiskaldę, jų nuolatiniai 
ginčai vyko spaudoje bei visuomenėje ir naikinte naikino 
rusiškąją emigraciją, kuri vieningai veikdama galėjo atlikti 
daug naudingų darbų jų gimtajam kraštui Rusijai iš bolše- 
kinės priespaudos laisvinti. Radę progą lietuviai paklausė 
rusu:

— Sakykite, kodėl jūs čia taip riejatės, pešatės, skirs- 
totės. juk visi esate tos pačios rusų tautos sūnūs ir dukros?

Daug dulkių sukelta dėl JAV LB vadovybės ir narių 
veiklos Lietuvos laisvinimo bare, svarbiausia, kam LB

nys V. Petkus T. Venclovui J teigimas negali tartis esąs j žmogaus pastangomis nebe
pasakojęs, kad 1957 m. ji su- 1 laisvas nuo klaidos galimy-Jbus skurdo, bado, priespau- 
ėmus, kaltino ir dėl Baltru-! bes. Tuo labiau tatai galioja Idos ir karo. Jis todėl prieši- 
šaičio eilėraščių rusų kalbapasaulėžiūrinėms doktri- naši bet kuriam teokratiz-

~ t „ Kelias i tiesą tegaliplatinimo. Už tai ir panašius noms.
atstovai lankosi Washingtono įstaigose, teikia savo pareis- Į nusikaltimus V. Petkus! būti nutiestas tik pasiruoši- 
kimus ir t.t. ? Negi šitokio svarbaus lietuvių tautinio darbo duvo nubaustas 8 metus dar- Į mu kiekvieną "tiesą“ išsta- 
buvo kada nors per daug? Jį visi sąmoningieji lietuviai d° stovyklos. |tyti kritikos ugniai. Ten, kur
privalo dirbti, bet tik reikia mūsų veiksniams Altai, Vlikui, ■
JAV LB susiderinti ir atliekamus darbus nedvigubinti, be 
reikalo lėšų neleisti ir Washingtone tuo pačiu metu kelioms 
delegacijoms įvairias įstaigas nelankyti.

Paminėjome kelias nw»ų nesantaikos priežastis. Be 
abejonės jų yra dar daugiau ir. visų čia neišdėstysi. Tačiau; 
jos visos ne esminės, daugiau atsitiktinės, techniškos ir jąs1 
lengva išaiškinti,išspręsti, pašalūjti^hgjjįįdelių audru, .kalti
nimų ir lietuvių išeivijos skaldymo. Blogos valios ir silpnos 
psichinės nuotaikos nesantaikos ugdytojus reikėtų nežy-

1 įvairios

mui ir reikalauja, kad vals
tybės valdžia ir bažnyčios 
veiktų atskirai, pastarosioms 
paliekant privatinio savano
riškumo sfera.. .t_____ priešingos tiesos

. ’ C'.\C p a!j apIei ziant j praktiškai susikryžiuoja, ten-į Aštuonioliktasis dėsnis
įe uvą, e jus prasęs j°įka, žinoma, vadovautis dau-,skej5ia> kacj nesutarimus bei 

var u padėti gelių ant Bal-lm,mrtC +JocQ tlin konfliktus tarp grupių< iuo.

mų ir tautų (kaip ir tarp in-
„ ... ‘gumos tiesa, betgi tuo pačiu

trusaicio kapo. Ką T. Venc- neuzgniaužiant ir mažumos
lova ir atlikęs.

SVARBI NAUJIENA

tiesų. Tai vienuoliktasis libe- 
jralizmo principas.

dividų) visuomet geriau 
spręsti laisvų diskusijų, de
rybų bei kompromisų, o ne 
prievartos ar karo veiksmų

miai, be triukšmo iš atsakingų pareigų šalinti, izoliuoti.

Nekovokime vieni su kitais dėl mažų dalykų, bet sąži
ningai kiekvienas atlikime svarbią lietuvio išeivio pareigą!“

T. Venclova apie
Neseniai iš Lietuvos išvažia- Vilniaus klausimu. 1939 m. 
vęs poetas Tomas Venclova, Balmontas lankėsi Lietuvoje, 
atsiliepdamas į Glebo Stru- buvo pagerbtas vyriausybės, 
vės straipsnį "Apie Balmonto susipažino su Vincu Krėve, 
šeimą“, New Yorke leidžia- Petru Vaičiūnu ir kitais rašv- 
mame rusų dienraštyje ”No- tojais. Jis net neblogai pra- 
voje Russkoje Slovo“ liepos moko lietuvių kalbos.
18 d. parašė straipsnį "Lietu-į

Dvylikta, valdžia turi kiek 
■galima tiesiogiškiau remtis

Prano Čepėno "Naujųjų Į žmonių valia, gi kiekvienas jkeliu 
laikų Lietuvos istorijos pir-.sužlugęs asmuo turi tik vieną! Pagaliau, devynioliktuoju

— nei daugiau, nei mažiaujsavo principu liberalizmas
— tai valiai reikšti balsą, vi-‘tvirtina, kad valdžia, atsto- 
siškai nepriklausomai nuo to, |vaujanti demokratiškai ap-

Rengiamasl kokia to asmens lytis, spalva, i spręstą bendrąjį gėrį, turi 
istorijos II rasė, tikyba, kilimas, vertė• pareigą kiekvienam piliečiui 

ar išsilavinimas. Kiekvienas/garantuoti pakankamai mais- 
iki 1920 m. Trečiajam tomui i žmogus turi lygią teisę da-'to, buto. aprangos, švietimo 
surinkta gausi istorinė* me-įlyvauti politiniame procese, 'įr saugumo nuo nedarbo, su- 
džiaga ir jame bus nušviesti J kuris savo ruožtu turi reikšti! sirgimo bei senatvės pasėk- 
Lietuvos nepriklausomybės j daugumos valią. Liberaliz-’mių.
metai. imas savin tad įglaudžia de-! tuo jr baigiame devynio-

1 mokratizmą. (likos teigimų katalogą, ku-

masis tomas dėsto lietuvių1 
tautos atgimimą iki Pirmojo 
pasaulinio karo 1914 m. Jis 
jau išleistas.
spausdinti šios istorijos 
tomas, kuris dėstys istoriją

— Emigracija razlagaet! (emigracija skaldo) — trumpai ;va» Balmontas ir Baltrušai-j Baltrušaitis dalyvavo Bal
atrėžė rusai ir dar pridūrė:

— Atsiminkite mūsų žodžius, ir jūs. lietuviai, už 25-30 
metų skaldysitės ir pasinersite nepabaigiamuose ginčuose,

į tis“. }monto laidotuvėse Paryžiuje
į ir padėjo pastatyti jam pa- 

Tarp kitko V. Venclova minklą.
pastebi, kad Jurgis Balmon-

vieni kitų niekinimuose, bendro tautinio darbo trukdy-tas (1867-1943), įžymus rusų! Vilniuje dabar gyvena
muose:

Praėjo 30 metų, pripuolama rusų pranašystė lietuvių 
išeivijoje su kaupu pasitvirtino, o ypač didžiausiame lietu
vių centre, Čikagoje. Čia geri katalikai grumiasi su katali
kais. kunigai su kunigais, gydytojai su gydytojais, o juos 
visus atsidėję seka kiti tautiečiai. Jie pasiskirstę vieni kitus 
smerkia bei niekina ne dėl pagrindinių, principinių dalykų, 
pavyzdžiui, dėl lietuvybės išlaikymo okupuotoje Lietuvoje 
ir išeivijoje, dėl lietuvių tautos laisvės ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės, rusų pašalinimo iš mūsų gimtojo krašto, 
Uet dėl antraeilių, pripuolamų nedidelės reikšmės mažų

poetas simbolistas, Jurgio Balmonto dukraitė Marijana.1 
Baltrušaičio įtakoje dar prieš neseniai tragiškai žuvusio 
revoliuciją pradėjo versti Į lietuvio dailininko K. Valai- 
rusų kalbą lietuvių liaudies čio našlė. Valaičio sūnus,

Pirmasis tomas gaunamas 
knygynuose ir leidėjo adre
su: J. Urbelis, 1649 N. Broad- 
way, Melrose Park, Illinois,

' Trylikta, kadangi visi žmo- 
įnės turi lygų pajėgumą su
kurti teisėtos, demokratinės

emen v -cn , , • 'valdžios pamatus ir iš esmės.60160. Knygos 06O psl., kai-* .!„o 1; ;_įP°lltirie prasme, yra lygiai j
kompetetingi, tai idealinėna $15.00. JĮ galite gauti ir 

Keleivy.

A. NAKAS IŠVYKO J 

EUROPA

rie, anot James Burnhamo, 
sudaro liberalizmą. Komen
tarus ir kritines pastabas pa
liekame ateičiai.

valstybė bus ta, kuri sujungsi 
visus žmones, o idealinė vy-l 
riausybė bus pasaulinė vy-t 
riausybė. Tuo tarpu, šio ide-Į 
alo dar neatsiekus, verta

... remti ir stiprinti tokias tarp- Musu bendradarbis Alfon-|. .. ... . .1 tautines organizacijas, kaip
dainas, kurios neseniai nau- Balmonto provaikaitis —sas Nakas praeitą savaitę iš-ijungtinės Tautos ir’ šiaip 
jai išleistos Lietuvoje. Ir po taip pat žinomas lietuvių dai- vyko į Europą, kur išbus 5[olėsti tarptautinio bendra-plėsti tarptautinio bendrą- 

idarbiavimo galimybes.

Linkime savo bendradar-i Keturioliktoji liberalizmo 
biui daugmai onių Įspūdžių,'tezė teigia, kad žmogus turi

revoliucijos Baltrušaitis pa- hninkas 
laikė santykius su Balmontul
ir jį, jau emigrantą, remda-1 T. Venclovo žodžiais, Bal- 
vo. Reikia spėti, kad diplo- trušaitis, naudodamasi savo 
matui Baltrušaičiui veikiant, diplomatine padėtimi (Jis kuriais jis žadėjo pasidalinti lygybės teisę ne tik politikoj,

savaites.

Korektūros klaidos 

atitaisymas

Praeito nr. šioje skiltyje 
turėjo būti toks sakinys:

Žodis "liberalas“ tuo pa
našus į žodį "turtingas“ 
(nes ir šimte tūkstančiu, ir 
pusės milijono, ir vieno, ir 
dešimties, ir šimto milijonų 
dolerių vertės piliečiai —vi
si "turtingi“), o nepanašus 
į žodį "vyras“ ar "moteris“v aiivi aviliu, Ifsuviau ■ U uvvtiuv IVO ivinoilivo 1I1V»VU1 muavi vi^miviui ~ J .ik . - ’ Z t •/

dalykų, kuriuos išeivijos veikėjai susitikę gera valia gali Balmontas palaikė Lietuvą ir Lietuvos atstovu Maskvoje su Keleivio skaitytojais. bet ir socialiniuose, ekonomi- ’juodas“ ar baltas4
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

PROVOKATORIAUS
TEISYBE

iš1972 m. spalio mėnesi 
JAV-bių į Lietuvą grįžo pro
vokatorius Vytautas Alseika, 
kuris sugebėjo įsitrinti į vie
nuolių leidžiamo lakiarščio 
Draugo redakciją, o vėliau 
ir į Vliko Eltą.

aparatūrą Olimpiados tele- 
centrui. Bandome ”Akme 
nės“ Ventos statybinių me
džiagų kombinato gaminamą

ALTOS INFOltMACIVA

LIETUVOS LAISVĘ REMIA 

WASHINGTONE

Ryšium su Lietuvos oku
pacijos sukaktimi ir prisi
mindami baisiąsias birželio 
trėmimų dienas JAV Kon
grese pasakė kalbas 11 sena
torių ir 45 kongres manai.

Savo kalbose jie skatino
sintetinę sporto salėms ir ba-, jungtis prie Baltijos valsty
seinams — krivielitą.

Kultūrinėje Olimpiados 
programoje norėtume matyti 
geriausius lietuvių meno ko
lektyvus ir savaime supran-

bių patriotų jų kovoje dėl 
laisvės, skatino Belgrado 
konferencijoje iškelti žmo
gaus teisių laužymą Baltijos 
kraštuose. Šen. Schweiker

KODĖL MASKVAI BLOGI

EUROKOMUNISTAI?

J Europoje vis labiau rys. 
kėjančią komunistų partiją 
politinės linijos "nepriklau
somybę“ Vakarai dar vis 
žiūri su reikiamu Įtarumu ir 
atsainumu, nes tai gali būti 
tik naujas partijos metodas 
apdumti masėm akis ir Įsės
ti Į valdžios kėdę. Maskva i 
eurokomunistus iki šiol žvel
gė su kantrybe, bet pasta
ruoju metu šiuos "atskalū
nus“ jau ėmė piktai plūsti, 
kaip komunistinės tarptau
tinės ideologijos išdavikus. 
O jaū ypač ant Kremliaus

KĄ V. SIRUTAVIČIUS YRA 

PASAKOJĘS

(Tęsinys)

SOCIALDEMOKRATIŠKAS KRIKŠTAS

Ką tik gavome
Radvila Juodasis, patrio

tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

Vienos aistros istorija,
romanas, iparašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.

V. Sirutavičius nuvyko į Petrapilį studijuoti 1896 m.
Kitais metais jo ir Povilo Višinskio sumanymu, įkurtas 
studentų ratelis, kurio nariams rūpėjo visuomeniniai rei
kalai ir kurie turėjo pasižadėti baigę mokslus grįžti į Lie-! Adomas Galdikas, 171 dl- 
tuvą ir ten dirbti. j de)io formato psl., dalis pa-

Pradžioje jam priklausę, be sumanytojų, Steponas 
Jankevičius, Jonas Vileišis, Šliūpas (baigęs teisę, mirė džio-

Sugrižęs i Lietuva, V. Al- tama: laukiame kuo daugiau 
seika pradėjo tenykštėje ir ir aukštesnio meistriškumo
šios šalies komunistinėje 
spaudoje "atskleisti teisybę“. 
Pagaliau neseniai išėjo jo pa
rašyta 350 puslapių, 20,000 
tiražo, knyga "Trys dešimt
mečiai emigracijoje“. Ta 
proga su juo kalbėjosi "Gim
tojo Krašto“ bendradarbis. 
Jam V. Alseika pasakė, kad 
nors Tarybų Lietuvoje išleis
tos knygos (A. Morkus, J. 
Mikuckis, J. Jakaitis) daug 
jau padėjo sužinoti tiesos a- 
pie tikrąjį "vadavimo“ veikė
jų veidą“, bet, girdi, pačioje 
emigracijoje daug kas sle
piama, todėl jo nušviesti fak
tai "neturėtų būti malonūs 
patiems "vadams“, bet pla- 
tiesiems išeiviu sluoksniams

ir
Lietuvių sportininkų — 
olimpiečių.“

Kaip Panevėžys auga

Panevėžys pirmą kartą ra
šytiniuose šaltiniuose pami
nėtas 1,503 metais.

1904 m. jame gyveno 14,- 
733 žmonės, 1935 m. — 21,- 
260, 1945 m. — 23,000, 1960 
m. — 43,000, 1970 m. — 
73,000 žmonių. Tikimasi, 
kad šį rudenį jo gyventojų 
skaičius prašoks 100,000.

net pabrėžė, "Mes turime at- j aštraus danties pateko Is- 
naujinti ryžtą daryti pastan-; panijos komunistai ir jų va

das Santiago Carrillos, kuris 
Maskvą dar labiau įpykdė 
dabar išleista knyga "Euro
komunizmas ir valstybė“.

gas, kad Lietuva vėl būtų 
laisva ir nepriklausoma“.

Praneškite kalinamųjų 

vardus "Times“ Madrido kores
pondentas čia pateikia to

NEPATINKA, BET KENČIA

Sovietų valdžiai labai ne

Amerikos Lietuvių Tary
ba pradeda registruoti kalėji
muose, psichiatrinėse ligoni
nėse laikomus Lietuvos poli
tinius kalinius. Turintieji ti
kras žinias, prašomi Altos 
adresu: 2606 W. 63rd Street,
Chicago, Illinois 60629 pra
nešti kalinamųjų vardus, pa
vardes, kalinimo vietą, kaip jungos ir JAV. 
ilga bausmė. Ruošiami pla
nai sustiprinti akciją prieš 
šiokį žmogaus teisių laužy
mą.

kius būdingesnius toje kny 
goję reiškiamus S. Carrillos 
samprotavimus.

Autoriaus nucmene, eu
rokomunizmo uždavinys ne
sąs stiprinti Sovietų S-gos 
kariškąją galybę, o tik su
kurti europiškąji bloką, ku
ris stovėtu tarp Sovietų Są-

va), Povilas Gaidelionis. Antrais metais jau buvę 7 nariai, 
o vėliau išaugo iki 12. Jam priklausę be minėtųjų, Steponas 
Kairys, Petras Avižonis (kol išsikėlė į Dorpatą) Pranas 
Vaičaitis (paskaitydavo eilėraščių), Ernestas Galvanauskas, 
užeidavo ir dvarininko sūnus Stasys Bytautas (vėliau Lie
tuvoje advokatas), Kelpša (vėliau advokatas Rygoje). Pri
klausęs ir Antanas Smetona.

Ratelis pamažu krypęs į socialistų pusę, kai kurie 
nariai dėl to buvę išgąsdinti. Jų tarpe ir A. Smetona, kuris 
porą metų gyvendamas kartu su V. Sirutavičium buvęs 
pradėjęs studijuoti Kautskį ir kitą socialistinę literatūrą, 
bet socialistu netapęs ir nukrypęs į dešinę.

1898 m. Vilniuje buvęs šaukiamas varpininkų susirin
kimas. Iš Petrapilio turėję dalyvauti 2 atstovai. Kreiptasi 
į studentų organizaciją. Nuvykęs V. Sirutavičius.

Susirinkimas buvęs dr. Andriaus Domaševičiaus bute. 
Iš Maskvos buvę Stasys Matulaitis ir Jonas Bagdonas (vė
liau gydytojai), užeidavęs Povilas Matulionis, Donatas 
Malinauskas.

Kai susirinkimas pasibaigęs, kiti išsiskirstę ir pasilikę 
tik V. Sirutavičius, Brundza ir Alekna, Domaševičius pa-

Waldemaro Ge
orge tekstas apie A. Galdi
ką ir jo kūrybą anglų kalba. 
Gera dovana kitataučiui. 
Kaina $16.00.

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės • Slavėnienės 
atsiminimai, 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

Miguel Manara, 6 pa
veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vir- 
kau, 94 psl., kaina $4.00.

Sauja skatikų, premijuo-
Carrillos pripažįsta, kad 

kai kurie komunistai bus ne- 
patenkinti ir ji vadins ereti. j

sakęs: "O dabar pradėsime socialdemokratų susirinkimą“,«tas romanas, parašė Kazys
ir visi užtraukę "Raudonąją vėliavą“.

Tai buvęs pirmas krikštas Sirutavičiui socialdemokra-
Almenas ,249 psl., kaina $ 
>.00.

bus smalsu pasiskaityti apie .'patinka maži žemės sklype- 
tuos žmones, kurie lietuvių ’ iįaį, kuriais naudojasi priva- 
išeivijai vadovauja ar bent tūs asmenys. Jie tesudaro 
dedasi politiniais, moraliniais Vos pusantro procento dirba- 

v-lir

Protestas Brežnevui

Kongresmanas James J. 
Blanchard (deip., Mich.) at
siuntė raštą Altos pirm, dr.

panašiais emigrantinio gy-;mos žėmės, o Jie duoda 4lau- įę Bobeltūi, infortAvuodainaą,
venimo vairuotojais i giau kaip trečdalį daržovių, 

40 procentų kiaušinių, 60 
procentų bulvių ir t.t.V. Alseika sako toj kny

goje "įtikinančiais“ faktais; 
atskleidęs "žalingą veiklą tų j Malonu būtų panaikinti tą 
žmonių ir sluoksnių, kurie I "buržuazinę liekaną“, bet ta- J 
visas pastangas paskyrė ko- j da bus nustota labai daug bū- j 
vai prieš nūdienę Lietuvos Į tiniausių žemės ūkio gami-J
santvarką“..., "kaip reakci
niai emigracijos vadeivos, 
buvusių buržuazinių partijų 
palikonys savo tarpe kovojo 
dėl geresnio kąsnio ir vietos, 
kaip jie siekė egoistinių tiks-

nių, kurių ir taip trūksta. 
Todėl net ir Brežnevas yra 
priverstas pripažinti, kad tie 
sklypeliai yra "nemažos 
reikšmės rezervas“. Ir jis lie-.

kad jis ėmėsi platesnių pas
tangų žmogaus teisių klausi
mu. Net parašė raštą Brež
nevui, protestuodamas dėl 
disidentų areštų, laužant 
Helsinkio susitarimus.

Ukrainiečiai atjaučia 

lietuvius

Ukrainiečių laikraštis "The 
New Star“, leidžiamas Chi-

ku, bet takių būsią tik so
vietinių vadų tarpe.

Didžiausią Kremliaus ne
pasitenkinimą sukėlė toksai 
Carrillcs knygoje pareiški
mas: į.

"Mes niekada ir niekam 
neatiduosinle savo nepri
klausomybės, neatsižvel
giant, kokiais ideologiniais 
ar materialiniais sumetimais 

(to būtu reikalaujama“, 
i

j Pasmerkęs sovietinę Oe- 
, kosiovakijos invaziją, vie
nos partijos sistemą, sovie
tinę biurokratiją ir Lenino

tui. Sugrįžęs į Petrapilį, jis, sako, jau turėjęs atspirties 
tašką — galėjęs pasiremti senesnių socialdemokratų auto
ritetais, gauti iš jų lietuviškos literatūros irjfc.t. Jis pradė
jęs lankyti moksleivių slapius būrelius Liepojoje, Mintau-; na 
joje, Rygoje, Šiauliuose. Šiauliuose jis "suradęs“ Steponą 
Kairį. Vėliau pats Š. Kairys yra šžikęs, kad* susitikimas su 
V. Sirutavičium buvęs jo persilaužimo mopientas. ;Ir, V.
Sirutavičius džiaugęsis suradęs S. Kairį, nes šis jam iš 
pirmo susitikimo padaręs labai gerą įspūdį.

Minėtas studentų ratelis turėjęs savo kasą. Ją papil- 
dydavę iš visokių šaltinių. Jis gavęs iš technologijos insti- į 13-ji laida, pasakojimų 
tuto baliaus pelno kelis šimtus rublių, nes buvęs rengimo j P/0® jaunimui (10 pasako- 
komisijoje, turėjęs ryšių su tais, kurie pelną skirstė. , Jimų), parašė Juozas Toliu-

Ratelis išspausdinęs šapirografu Jono Jablonskio lie-1 “ iliustracijos
tuvių kalbos gramatiką. Iš Smilgos gavę šapirografą, A. i ° Jakšto, 254 psl.,
Smetona rašęs, nes jo rašysena buvusi gražiausia, spaus- * aina * ' '
dinti padėję S. Kairys, Step. Jankevičius. Spausdinę V. | Lietuvos Katalikų Bažny- 

... Sirutavičiaus — A. Smetonos kambary. Jie gyvenę pas čio8 Kronika, III tomas, 424 
komunizmo sampratos įssi- turtingą pirklį, kuris visą dieną nebuvęs namie. Kambarys : nsl. pogrindžio leidinys

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai-

Gatvės berniuko nuotykiai, 
parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 

! kaina $500.• . T '

gimimą Sovietų Sąjungoje,
pė valdžios ištaigoms ir že. ca«oje rodo daug prielanku- g. (^„os toliau rašo:' 
r *• ° ;mo lietuviams. !lų ir kaip, žodžiais rūpinda-Jmčs ūkio organizacijoms pa-j

miesi Lietuvos reikalais, pa-i dėti tų sklypelių naudotojam jo recĮakcija mielai sutin- 
tys parsidavinėjo įvairioms į kelti jų gamybą, duodant ka dgtl įnfOrmacijas apįe Lie- 
užsienio tarnyboms, jeigu tik i trąšų, chemikalų kovai su tuvą. Birželio 19 d. išspaus- 

’dino kun. J. Prunskio straip
snį "Religious Oppression 
in Lithuania“, o liepos 17 d.

iš jų galėjo geriau gyventi ir j kenkėjais ir t.t. 
pritaikyti politinius intere-1
sus prie savųjų interesų“...) Tu- Upelių gaminius ga- 
kaip išeivių lėšos skiriamos 
ne kultūrai ar lietuvybei, o•/ 7

žudikams ir visokiems men
kystoms remti“.

Štai tokia "teisybė“ esanti 
atskleista šioje knygoje.

Nieko kito iš V. Alseikos 
ir nebuvo galima tikėtis. Nie
ko rimtesnio juk jis ir nepa
jėgia parašyti. Nerūpi jam ir

Įima parduoti valdžiai arba 
betarpiškai vartotojams spe
cialiose turgavietėse.

LEIDŽIA IVINSKIO 

RAŠTUS

Prof. dr. kenono Ivinskio' 
LIETUVOS ISTORIJOS to-'

numery dedamas antras to

mas, apimąs Lietuvos istori 
iki

buvęs nuošaliai. Žodžiu, patogus tokiam darbui. Išspaus- • Jame yra kronikų nr, 16-22.
Kaina minkštais viršeliais 
$4, kietais — $6.

dinę ar ne 150 egz. ir pardavinėję.

J. PILSUDSKIS DŽIAUGĘSIS"Po perversmo, kai buvo 
nusodintas Chruščiovas, sis.
tema nepasikeitė, ji nepasi- Kai jg99 m. buvo suimti ir ištremti veiklesnieji social-
aiė demo ’iati-'kesnė. o demokratai, tai lenku socialistu partijos vadas J. Pilsudskis 

santykiuose su kitomis Rytų,dži i kad dabar nebebus konkurentu> nes ypač Vil-
j niuje lietuviai socialdemokratai varžėsi su lenkais socia- 
| listais. Kai V. Sirutavičius stojęs lietuvių esdekų priešaky, 

laiku ' J- Pilsudskis su pašaipa sakydavęs, kad "atsirado koks že-

Europos 
atsisakė prievartos

'Masinis Stalino

i Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Prof. Augustino Volde-
pat autoriaus straipsnis apie; ki im h. naikinimas 

i Lietuva. 1

Ukrainiečių radijas apie 

Lietuvą

Ukrainiečių radijo progra
ma Chicagoje, transliuojama 

. ,iš radijo stoties WOGO, E-
ją nuo seniausių laikų

. .X±Ut0 . Didžiojo mirti“ FM 105 liepos 25 d. 9 v. v.
teisybe, nes ne to is jo re.- <1430 m.), baigiamas spaus-. et5 feun Prunski
kalauja jo dabartinis darb-i dinti ir netrukus pasirodys.' , .. , ,, -‘ . . ... . , . . . įsakyti kalba apie padėti Lie-Po to bus leidžiami kiti jo . J. . . tuvoje.istoriniai rastai. Numatoma,! 

kad jų bus 5 dideli tomai.

davys, kuriam Vytautas pri
siekė šventai tarnauti. Ir tar
nauja.

Lietuviai padeda rengti 

Olimpiadą

Ateinanti Olimpiada bus 
1980 metais Maskvoje. Jai 
jau ruošiamasi. Jos komiteto 
pirm. pavaduotojas Vladimi
ras Kovaliovas Švyturio ko
respondentui tarp kitko pa
pasakojo. kad Lietuvos "jau
nimas su komjaunimo kelia
lapiais talkina olimpinių ob
jektų statybose, stato vieš
butį žurnalistams. Šiaulių te
levizorių gamykla gamina

vanstone, veikianti banga

Laiškai prezidentui
i

Atskiro tomo kaina 20 dol.; Dažnai rašykime laiškus 
Tačiau visi tie, kurie užsisa-;prezidentui Carteriui, pa- 
kys Lietuvos Istorijos tomą remdami jo ginti
iki 1977 m. spalio 1 d, gaus žmogaus teises; taipgi ska. 
jį už 10 dol. Įtinkime ginti pavergtų tautų

teises. Dėkokime laiškais bei

maitis litvomanas, kuris nori atgaivinti socialdemokratų’ maro raitai, 672 psl., kai
veiklą“ ir netikėjo, kad jam seksis. Deja, jaunųjų intelek
tualų, kaip V. Sirutavičius, S. Kairys ir kiti. bei iš darbi
ninkų kilusių naujų vadų pastangomis partija tiek susti-i 

dar yra kai kuriose srityse i prėjo, kad 1905 m. revoliucijoje ji vaidino pirmąjį vaid- 
apsunkinamas priespauda ir j meni.
suvaržymais. Daugiausia tai i

pranyko. Nuverstas Chruš 
čiovas mirė savo lovoje. Tai 
yra progresas... bet jis vis

•pasireiškia kultūros srityje. 
Valstybę, kurią būtų galima 
paivadinti darbininkų demo

PINIGAS JO NEVILIOJO

na $15.00.

Poezijos knygos
Lietuvos karaliaus krikštas

Schondocko poema, vertėLietuvoje komunistai nusavino gana nemažą V. Siru
kratija, dar reikės sukurti.“ į tavičiaus turtą, bet jis jo nesigailėjo. Anuomet Kaune jį į "TvruoH* 30 nsl kaina 

j sutikęs vienas pažįstamas rusas stebėdamasi pasakęs: "Pir-I ~q "
Suprantama, jeigu sovie-'mą kartą matau žmogų, iš kurio tiek daug turto atėmę, o į

tų ranka kada pasiektų Is-1 jjs dpj to juokauja.“
paniją, tai Santiago Carril-Į v. Sirutavičiu domino pats gamybos procesas. Jam 
los susilauktą mažiausia'
Dubčeko likimo.

rūpėjo kurti naujus gaminius, kurie būtų kraštui naudingi.

V. SIRUTAVIČIUS APIE ATEITI

Leidžia L. K. Mokslo al<a-!telefonu senatoriams ir kon-K •>« mūsų kultūri
demija (Piazza della Puota 4j . ..(gresmanams, kurie gina Lie

tuvos reikalus.00187 Roma Italia).

. . -» ! Ne pabėgėliai lems Lietuvos ateiti. Svarbiausia vaid-
.... Be savo kuriamos ir is- ° .. ..
, i n- - meni vaidins ten gyvenantieji,laikomos kultūros musu vi-! * , .... -n
suomenė pasidarytu tokia,’ Gyvenimo nebesugązmsi i praeiti. Pasiliks nusavinta 
kurioje nebūtu verta pasilik- Pramonė ir žemės ūkis, bet nebus varžoma ir privati ini

ciatyva.
Jis savo prigimtimi esąs revoliucionierius, ir, sakė, jeinis gyvenimas, pasidarytu

me paprasta etnine grupele, 
srebiančia šaltibarščius, ge
riančia vokišką alų vytim 

J išpuoštose stiklinėse, šokan. 
Savo metinį suvažiavimą j įja tangą blankiuose baliuo-

Altos suvažiavimas
Bostoniškio J. Jašinsko 

parašyta knygą —JULIUS'
JANONIS — POETAS IR Amerikos Lietuvių Taryba' ,e 
REVOLIUCIONIERIUS .saukiau .'.peiliu pradžioje. Chi i
kaina — S doleriai. cagoje

Juodvarniai, pasaka-poe- 
ma, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

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

Bukolikos-Georgikos. Pa*
blijaus Vergilijaus, vertė dr. 
Antanas Rukša, 427 psl., kai
na minkšt. virs. $6.50, kietais 
— $7.25.

Palikimas, poeto Fausto 
ne-

Literaturos kritika* 
Kęstuti* Keblv*

l

būčiau buvęs jaunesnis, ir svarbiausia nebūčiau įsisavinęs 
demokratinio socializmo idėjos ir tame sąjūdyje veikęs,1
būčiau tapęs bolševikas. 1919 m. Vilniuje jau anksčiau J Kiršos iki šiol niekur 
minėtas di. Stasys Matulaitis raginęs V. Sirutavičiu jungtis j spausdinti eilėraščiai, jo UŽ- 
į komunirtų eiles, nes, e.->a, dabar ateina jų amžius, bet V , rašai Įvairiais klausimais ir 
Sirutaličius tokį pasiūlymą griežtai abnetęs. Į kt., 318 puslapių knyga, ku

tai ouvo t» irtu pri i i«ipu šmogn nesitaikes laikinom' rią spaudai paruošė Siasy3
motaikom< Santvara?. Kaina $6 00
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Pasikalbėjimas; 
Maikio sa Tora

— Sudiev, 
važiuoju.

Maiki! Aš iš- — O kokiu spasabu jis tai 
padarė ?

KREIPIAMĖS I LIETUVIŲ VISUOMENĘ?

šių metų rugsėjo 24 d. jvyks masinis lietuvių, latvių 
: ir estų žygis už žmogaus teises WashįogtQno mieste. Žy-. 
i gio tikslas yra atkreipti viešosios pasaulio opinijos dėmesį 
i j žmogaus teisių paniekinimą Pabaltijyje. Taip pat Ję? 
: mo-nstrantai pasaulio sąžinei primins, jog Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos gyventojai trokėta išsivadavimo iš sovietinio 
okupanto, trokšta laisvės ir nepriklausomybės.

šis pabaltiečių Žygis turės didelę įtaiką j Amerikos 
bei kitų kraštų valdžias iš dalies dėl to, kad jis jvyks tuo 
pačiu metu kaip Belgrado konferencija. Mes, žemiau pa- 

! surašiusieji, uolia: remiame Žygio ruošimą ir reiškiame 
pilną pasitikėjmą jo ruošėjams.

Mieli lietuviai, Žygio rengėjai iš jūsų tarpo tikisi 
sukviesti 1000 dalyvių. Siūlome jau šiandien savo kalen
doriuose pabraukti rugsėjo 24 d. ir ruoštis tą dieną būti 
su mumis Washingtone. Žygio organizavimo išlaidoms 
reikalingos ir lėšos, tad būsite prašomi aukoti. Neatsisa
kykite ! Žygiui reikalingas jūsų dalyvavimas ir materiali
nė parama. Kai visi priremsime pečius, pasaulis išgirs, 
kad mūsų tėjvynei reikia laisvės.

Bronius Nainys, Gabi ja Juozapavičiūtė, Dr. J. K. Vali,
PLB piimininkas PLOS pirmininkė Vliko pirmininkas
Algimantas Gečys, Birutė Zdanytė, Dr. K. Bobelis,

' JAV LB kr. vald. pirm. JAV LJS pirm. Altos pirm.
Jonas R. Simanavičius, Jurgis Valaitis, Antanas M. Miner,
Kanados LB k. v. pirm. Kanados LJS .pirm. L. Vyčių pirm.

TIK LIETUVIŠKAI i

bes, jaunimo grupės, vyrės-j 
niųjų organizacijos ar paski
ri asmenys iki kiekvienerių 
metų gruodžio 31 d. (pašto 
antspaudas);

3. Premijuotino asmens 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury ko
misija, kurion po vįeną atsto
vą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo rei
kalams vadovas, Pasaulio

Skaitykite 
šias knygai

į Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė. 

ar,384 psl., kaina $8.C0.
Namų ir artimiausios ap

linkos žodynėlis, paruošė 
R.mas Černius, 75 psl., kai
na $2.50.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano

Lietuvių Jaunimo sąjungos antra papildyta laida. 399 
valdyba ir Šiaurės Amerikos I psl., minkštais viršeliais. 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o J kaina $6.00.
du atstovus paskiria Kriauče- Juliui Janonis, poetas i;Julius

revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jasinskas, 265 psl.,

4. Jury komisija, aptarusi 'kaina $p.00. 
tinkamu-' Nykštukų mokykla, Ade-

skiria balsu1“ Jonušaitės- Abromattie- 
, ... . * nes vaikams skirtos pasakai-

daųguma iki sekančių metų tėg aDsakvmėliai. iliust- 
vasano 15 d. ir susitana su !wtos *spafvotais Vandos 
Kriaučeliūnų šeima dėl pre-. Aleknienės piešiniais. 60 
mijos įteikimo laiko ir pobū-ipS], minkštais viršeliais, 
džio; kaina $3.00.

Dainos ir giesmes broliam
5. Premijai asmenys ar j lietuviam. _ Tai vilniečio 

vienetai siūlomi raštu, nu- kompozitoriaus Juliaus Si-

liūnų šeima;

asmens ar vieneto 
mą premijai, ją

nas, 271 psl., kaina $4.00.
Tos pačios motinos sūnūs, 

3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4-00.

Religijos filosofija, para
šė dr. Antanas Maceina, 335 
psl., kaina $6.00.

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

EWAKENING LITHUA
NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J.' 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti-

Eiegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psl., kaina 
$6. ‘

Lithuanians in America,
Darašė dr. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

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

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo 
seph B Končius, 211 psl.. 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.00. minkštais $2.0G.

Mels sringas Mikasės laiš- 
kas, parašė Jurgis Jasinskas, 
69 dsI.. kaina $1.50.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl.. kaina $6.00.

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

gija New Yorke, 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami: Eugenijaus Kriauče-į 
liūno Premijos Komisijai, į pastangomis. fgraviravimo 
12500 Pawnee Rd., Palos'darbą atliko Jonas Zdanius 
Park, III. 60464.

niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kulbokienės

RIČARDAS DAUNORAS 

ATVYKSTA } JAV

Baritonas Ričardas Dau
noras, 1976 m. iš Lietuvos

1 Kaina $6.00.
Lietuva caro ir kaizerio na-Pasaulio Lietuvių Jauni

mo S-gos ryšių centras ruo-, 
šia Ketvirtąją lituanistinių 
studijų seminarą - stovyklą 
nuo rugpiūčio 14 iki 28 d. 
Di'vine World seminarijos 
patalpose, Conesus, N.Y., 
apie 35 mylios nuo Roches- 
terio, N.Y.

— Štai, 1970 m. birželioI z
, 16 k 19 dienų Laisvės nu- 
i meriuose Bimba išsp&usdi-

— Vikeišenų. Ar tu neži- no jam skirtą Michalinos
nai, kad visas Keleivio šta- j Meškauskienės laišką, ku
bas išsiskirsto net dviejų; riame ji apie emigraciją iš 
nedėlių vikeišenui ? ' nepriklausomos Lietuvos ši-

i taip rašo: ”...ne iš gero gy-.
— Betgi tau, kaip pensi-' venimo per 17 metų (nuo j

ninkui, visą laiką yra atos-1 1923 iki 1939) iš Lietuvos į> užskaitus iš Kent

žiuoji?
O kurgi tu, tėve, L-va

Mokestis — $120. Norin-

togos. O kur 
keliauti?

tu dabar nori užsienį emigiavo apie 80 Į universiteto, turi sumokėti

DIDŽIAUSl AERODROMAI ęu.os^’ .Ant' ^intnens’ 638 
, psl., kaina $5.00.

, . c , . Ar ispėtumėte, koks mūsųišvykęs i Europą koncertuo- ,
ti, .pasiliko Prancūzijoje. .“T**““ 3™ Pats
vyresnis brolis Vaclovas yra didžiausias, 
garsus bosas, ir Amerikoje Tai Chicagos O’Hare, į ku-j 

^rį pernai kasdien nusileido 
Ričardas Daunoras jau 'ir iš kurio pakilo 1,968 lėktu- 

dainąvo Belgijoje, Prancū-'vai su 41.7 miliono keleivių.

girdėtas.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dali®, paraše Bro
nys Raila, 428 psl., kain?» 
minkštais viršeliais $5.00. 
Kietais -- $5.50.

Paguoda, Bronio Railo® 
išgarsėjusių akimirkų II da 
lis. Be k;iu dalyku, čia telpa 
idomios studijos apie poetu?

— Į Amerikos sostapilį 
Vašinktoną. Tik į Vašink- 
tona!

tūkstančių žmonių..?

— Tai vis tiek daugiau, 
negu gyveno visoje Plungės 
parapijoje

$69 už tris valandas arba 
’ $137 už šešias valandas.

Studentai turi pasirinkti 
bent 4 kursus.

viršeliais $5, kietais $5.50
Kokius dievus žmonės gar-

— Tai dar i didesnius — Bet tai ne pusė miliono 
karščius. O ko tau tenai pri- per paskutini nepriklauso- 
reikė? ' mybės dešimtmeti, kada e-

migravo visai mažai. Ogi
Ą*’ Majkk noriu tenai! 2941 metų .birželio 14-18 

būtinai susitikti Vytautą 1 dienomis komunistai gyvu- 
Zuikei. ičių. i Hniuose vagonuose į Sibirą

„ ,. „ .. .... „ m 1 išgabeno 34,260 lietuvių vy-
Koki Zuikevicių. Tu, I ra, materų įr vaikų, 1944-52

pokario metais jie ištrėmė iš 
Lietuvos dar apie 275,000 

daugvbė žuvo vokie- 
* - J cių okupacijoje, v įsa tai pa. 
s 1 ‘ lygink su nepriklausomos 

Lietuves emigracija ir ma

tui- būt, galvoji apie Vytau-1 
tą Zenkevičių?

— Gal ir taip. 
čia diela pavardė 
noriu tave paklausti, 
rašte viskas yra taip

Nedidelė j dar

ar jo 
ir iš-

tlumocvta kaip Keleivyje ,
praeitą nedelią parašyta?;
Kad dabar Lietuva jau yra 
vaina, kad gali žmonės ant 
Plungės rinkos valnai laiky- į 
ti mitingus prieš valdžią, 
kad net komunistai gali eiti

— Maiki, aš jam už tai iš- 
mušiu dantis!

i bažnyčią papoteriauti, kad

— Tėve, nei tu mušk 
dantų, nei tu jo ieškok Wa- 
shingtone. Į tokį melą turė
tu reaguoti amerikiečiu laik.dabar nėra Lietuvoje nė; TT1.,

vieno bedarbio ir nė vienas į rasauose Vilkas ar Altas ir 
žemaitis nenori važiuoti į Į nušviesi tiesą tikrais duo- 
Amerika ir net verkia ir penimis. O tu geriau va

1
ir net vemia ir 

spalvosi, kai čia jį veža pa
simatyti su giminėmis. Gir
di, tik anais buržujų laikais į 
pusė milionų žmonių pabė-j 
go už marių nuo 
Griniaus, Stulginskio ir 
Smetonos...

žiuoik į Washingtoną rugsė
jo 24 dieną dalyvauti Balti
jos valstybių jaunimo de
monstracijoje ipsrieš žmo-

Stovykloje 
tik lietuviškai

bus kalbama

Bus dėstomi šie dalykai:

Linksnių mokslas ir stilis
tika (Stasys Barzdukas), 
Lietuvių kalbos istoriją 
(Antanas Klimas), Žodyno 
praturtinimas (Antanas Kli
mas), Lietuvių rašyba (Juo. 
zas Vaišnys), Lietuvių poe
zija (Stasys Santvaras), Lie
tuvių prozos aspektai (Ilo
na Gražytė - Maziliauškie. 
nė), Lietuvių mitologija ir 
tautosaka (Marija Gimbu
tienė) ir Pokario Lietuvos 
istorija (Zenonas Reka
šius).

PLJS Ryšių centro adre- 
s; s: 2422 W. Marųuette Rd. 
Chicago, III. 60629.

PARAMA ŽYGIUI UŽ 
ŽMOGAUS TEISES

Amerikos Lietuvių Tary
ba, remdama jaunimo inicia- 
tj vą organizuojant pabaltie
čių žygį Į Washingtoną rug-

prezidentuf £au? teisių laužymą Pabal-'sėįo 24 d. paskyrė to žygio
tijo kraštuose. Tenai tu 1 
mūsų tiesą labiau atkreipsi 
dėmėsi.

išlaidoms 500 dol.

ir to mėnesio 28 d. PLJS
Ryšių centras jam ruošia! Trečioj vietoj — Los An-j ___ __
koncertus. Rugsėjo 10-11 d.igeles — 1,322 lėktuvu su 26:hino senovėje, St. Michelso- 
jis dainuos Detroite, o & ten mil. keleivių.
vyks į Kanadą, kur rugsėjo-

New Yorko Kennedy ae 
rodromas buvo ketvirtoj vie

17 d. koncertuos Hamiltone, 
o rugsėjo 18 d. — Toronto.

Visų jo koncertų pelnas ųoj — 335 lėktuvai su 21.2 
skiriamas Ketvirtoj Pašau-Imi!, keleiviu. Toliau seka

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

lio Lietuvių Jaunimo Kon
greso ruošos darbams.

PREMUA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriau-

San Francisco, Dalias, La 
iGuardijos, Denverio, Miami 
'aerodromai ir dešimtoj vie
toj buvo Wash'ngtono — 873 
lėktuvai su 12.3 mil. keleiviu.c

čeliūnų šeima savo mirusiam) Daug mažesni yra kitų ša- 
sūnui ir broliui prisiminti aerodromai. Štai keli pa- 
steigia kasmetinę (vyzdžiai.

Eugenijaus Kriaučeliūno 

premiją

I

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

Londono (Heathrow) — 
— 850 lėktuvų su 21. mil. 1 
keleivių, Franfurto — 600 ’ 
lėktuvų su 14.2 mil. keleivių, į 
Romos — 453 lėktuvai su 9.5 
250 lėktuvu su 8.2 mil. ke-.
leivių, Tokio — 460 lėktuvų 
su 20 mil. keleivių, Sidney 
— 430 lėktuvų su 7 mil. ke
leivių, Hongkongo — 137 
lėktuvai su 4.2 mil. keleivių.

1. Eugenijaus ..Kriaučeliū
no 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar ki
ta kalba), veikla, organizaci
niu vadovavimu, ar jaunimo! 

vienetui (sambūriui, tautinių! 
šokių grupei, jaunimo 
rui, sporto būreliui), geriau-: naikiname visą buržuazinę 
šiai reprezentavusiam lietu- Į klasę... Nereikia mums jokių 
vius ir Lietuvą vienerių me- kaltinimui įrodymų, kad

prieš, "’.’es neko\ o jame
cho į atskirus žmones, bet mes

— Keleivis Zenkevičiaus 
melus atpasakojo teisingai, 
nors patsai ne 'viską tiksliai 
atsimeni. Aš tik galiu pridė 
ti, kad tas vadinamasis Lie
tuvos "ministras“, tvirtin
damas. kad iš Lietuvos per 
de'imtmetį išemigravo į už
sienį pusė miliono gyvento
jų dėl nepakenčiamų gyve
nimo sąlygų ir nedaroo, ap- 
melagino net Laisvės redak
torių Bimbą ir Lietuvoje gy
venančią komunistę Micha
liną Meškauskienę.,

— Gal tu ir gerai šneki? 
A?- dar eisiu apsimislinti 

- j prie ėi komdišeno Zacirkos 
saliūne.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės! 
Orentaitės parašytas roma
nas Erelių kuorai, 384 psl., 
kaina $8.00.

Kitus mokyti — visi mėg
stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

tų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovy-

> Į H - ■ ■ V.

ginklu ar žodžiu priešinosi 
valdžiai, tik reikia paklaus
ti, kokiai klasei priklauso, 
kokia jo kilmė, išsilavini
mas, užsiėmimas, ir tik šie 
klausimai išsprendžia suim
tojo likimą.“

(Tokius žudikiškus žo- 
1 džius Leninas rašė Pravdo- 
je 1918 m. gruodžio 25 d.).

1977-1978 METŲ 
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ 6IOSE GRUPĖSE: '

Rugsėjo 18 — S 8.38.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės)
Gruodžio 21 —$ 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į V I L N I Ų 
SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEVV YORKO 

Kaina nuo $6 4 0 . 0 0 

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesi

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 
TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

393 We»t Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė
Prie šių grupių salima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu NEW YORKE
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA Eipšteinas ouvo 71 metų
! amžiaus, kai sukūrė garsią*

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG fDOMIŲ IR Į ją reliatyvumo teoriją, aukš- 
į tyn kojom apvertusią fizi-

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. r 1 kos mokslą.

BnoooooaaMOoeeaooeoooooooooooooooooooo
W0RCESTERlO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Treciadūmiaife 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewtbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665



KELEIVIS, SO. BOSTON Xr. 30, 1977 m. "> -s 26 d.

Vietinės žinios
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMŲ

44 METINIS LINKSMAS DIDYSIS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

1977 m. RUGPIŪCIO-AUGUST 14 d.

ROMUVOS PARKE
71 CLAREMOUNT AVĖ., BROCKTONE

KALENDORIUS

Rugpiūčio 14 d. Minkų 
vadovaujamo radijo metinė; 
gegužinė Romuvos parke 

i Brocktone.

j Rugsėjo 18 d. Maironio 
j parke Shrevvsbury, Mass., 
b-toji Lietuvių Diena. Ren
gia LB Bostono apygarda ii
Vv'orcesterio apylinkė.

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 
3. Bostono Liet. Piliečių dr. 
salėje LB rengiamoje Tau
tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

Vaikų kertelė
Rašo Bottono lituanisti- žuvaučiau ir maudyčiausi. 

nes mokyklos šeštojo sky- Dėl mėsos medžiočiau Įau-Į 
riaus mokiniai. Jų klasės kinius šernus. Jų mėsą užsū- •
auklėtoja ir mokytoja yra dyčiau i dideles bačkas žie-1
Aldona Dabrilienė.

Kaip atsirado pavasaris

Kartą gyvena

PARDUODAMAS NAMAS

Brocktone, Mass., arti lietuviu 
bažnyčios.

Skambinti tel. 1—581-2029.

mai. Prie trobelės turėčiau 
į daržą, kur augtų pomidorai, 
agurkai, uogos, krapai. Dar 

(turėčiau ir bulvių. Vasarą 
(namas būtų apaugęs me- 

milžinas, ožiais ir krūmais, o žiemą

JUK NETURITE?

Bostono Lietuvių etnografinis ansamblis, vad. Gitą Kupčinskienė

vardu Arūnas. Jis gyveno būtų apsnigtas sniegu ir pa- 
prie mažo miestelio. Milži- dengtas ledu.. 
nas buvo labai nusiminęs, i .. . , ,

.................. ........... .......... nes, kai nueidavo i miestelį, ,..ž,^?..raeko
Rugsėjo 25 <1. So. Bostono į miestiečiai išsigąsdavo ir už.į t?.kJ. sedeclau su kaimu prie

Lietuvių Piliečių d-jos salė 
je Stepono Dariaus posto 
moterų vieneto 40 metų su
kakties banketas.

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie- Į 
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

sirakindavo nameliuose. A- 
rūnas labai norėjo su žmo-j 
nėmis draugauti, bet jis ne-: 
galėdavo, nes visi jo bijoda-'

židinio.
Marius Navickas

Kelias
vo.

Lapkr. 2 d. Lituanistinės 
!! mokyklos balius Chateau de 
HVillę restorane Randc-lphe. i milžinas.
" Lapkričio 6 d. So. Bosto-

O Uetuv-ių Piliečių d-jos, debesis, ,kad jfe ke.
PROGRAMA prasidės 4 vai. po pietų. I VhankTtasTr na«liu\ara-’letai mėnesiV Pakeistų orų.
1. Bostono Lietuviu etnografinis ansamblis, vadovė Gitą L- 5, rinkimai Tas oras turėtų butinei per

__ ,. _ - & ’ 'įmes rinkimai.
Kupcrnskiene.

Vieną dieną aš ėjau ke- 
Tada jis nutarė eiti pas jju namo. Kelias greitai bai- 

Saulę ir prašyti jos pagal-ig^si, nes jo viduryje augo 
bos. Saulė jam pasakė, kad. medis. Aš atsirėmiau i me- 
jis turėtų padaryti ką nors,^ nes buvau iabai pavar. 
ypatingo, kad visi pastebė
tų, jcg jisai yra malonus

Pagaliau jisai nutarė pa-

• gęs.

Bostono Lietuviu tautiniu šokiu sambūris, vadovė On
Ivaškienė.

Gražuolės “Miss Lithuania of N. E.” rinkimas.
Šokių varžybos, grojant Mickey Haberek orkestrui. 
Laimėjimo dovanų paskirstymas.
Skanūs lietuviški piknikiniai valgiai ir gėrimai.

Autobusas išeis nuo So. Bostono Lietuvių piliečių d-jos į 
namu (E ir Broadvvay kampas So. Bostone) 1:30 vai. po piet. i 
Kaina į pikniką ir atgal $2.50. Įžanga į pikniką suaugusiam ; 
$1.50, vaikui — 75 centai.

Lapkričio 27 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos III auk-to salėje Lie
tuvos kariuomenės atkūri
mą sukakties minėjimas.

Iki malonaus pasimatymo piknike.

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

SKAUTŲ STOVYKLA

Lietuvių Skautų S-gos, Stovyklos mokestis yra 
Atlanto rajono vadas ps. ; $55.00. Tad, broliai ir sesės. 
Rimas A. Žinąs atsiuntė nedelsdami registruokitės i 
pranešimą apie Atlanto ra-! pas vienetų vadovus arba,’ 
jono v.^arcs stovyklą "Pun-prisiųsdami $10.00 regist-i 
tukas”. Jame šitaip rašoma: racijos mokesti, sekančiu;

REIKALINGAS ŪKIO 

PRIŽIŪRĖTOJAS

Mažam ūkeliui labai gražioje] 
' vietoje, netoli Lakonijos. N.H.,
: reikalingas prižiūrėtojas. Gali 
Į būti moteris, vyras ar pora. 
i Dirbti nieko nereikės. Gyvena- 
! mos patalpos erdvios ir su visais 
• patogumais.

Smulkesniu žinių gausite, pa
rašę adresu: Miss Jean Malin. 
S9 Thorndike St., Arlington. 
Ma. 02174. arba paskambinę 
telefonu 646-0287.

karštas kaip vasarą, nei per 
šaltas kaįp žiemą. Visi de
besys sutiko, ir Arūnas tą 
metų laiką pavadino pava
sariu, nes jis buvo prieš va
sarą.

J
Pavasariui prasidėjus, de. 

besvs sufonnavo danguje 
užrašą: "Arūnas prašė pa
vasario

Pavasaris tapo naciu ma
loniausiu metu laiku, ir nuo 
to laiko Arūnui netrūko 
draugų.

Vita Špakevičiūtė

Aš norėčiau gyventi

A- norėčiau gyventi dide
liame miške prie upės. Te-

Mieli bioliai, sesės ir tė
veliai.

arkliu. Namelis-būtų pasta
tytas iš pušinių rąstų, stogas

adresu: A. Glodas, 15 Ayr-I Wll čuuyuoi būtų apdengtas šiaudais ir 
shire Rd., lVorcester, Mass. j Anglų-lietuvių kalbų žo i pušų šakomis.

• dynas, V. Baravykas. nauja Į

Geri žodynai
:01604.

Šių metų LSS Atlanto ra- ■
jono skautų-skaučių vasaros j Stovyklos vadovybę suda- 
stovykla, vardu Puntukas,iro šie asmenys: Bendros 
Įvyks rugpiūčio 20-28 dieno. į stovyklos viršininkas 
mis Rėsclute Scout Reset- • Petras Molis, stovyklos ko- 
vation, Boltcn, Mass. Kurie' mendantas s. Algis Giedąs,

rajone Į jo padėjėjas s.v.v.sl. Edvar-; na $g.00 
tesolute, tie ži- į das Meilus, seserijos stovyk. j 
puiki vieta su i los viršininkė s. Tone Bulo-

pernai dalyvavote 
stovykloje ’ 
note, kokia
gražiu ežeru ir puš.vnais mū
sų laukia ir šiais metais. Sto
vykla tęsis 9 dienas, tad bus 
progos kartu paskautauti ir

laida, apie 3 
599 ps1 . kaina $c.0O.

Lietuvių-anglų kalbų žo
v-s- Jvnas. redagavo Kursam 

ir šlaoobersk;s, apb 
•>7.ooo žodžių 511 psl., kai

tienė, jos padėjėja s. Regi
na Petrutienė, komendante 
ns. Virginija Valančiūnienė, ’ 
brolijos stovyklos virš. ps. 

geriau vienas su kitu susipa. f Romas Pakalnis,, komen-
žinti. dantass.v. V. Kurapka ir t.t. į

>’*^oo^<cwj€<z>Mooooocoooooooooooooojoou»ooooooooo'j
VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER) 
naujiems užsakytojams

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAI S IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

šilto oro. šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAl'JASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian 
Braintree. Ma.

f ei.: 436-1204

looooooooooooooooooooooooaoi

Street
02184

Tel.: 848-6000

Dialogas su lietuviais.
Akimirkų kronikos antra 
knyga, parašė Bronys Raila. į j
Kaina $7.00.

Kryžuočių valstybės san
tvarkos bruožai, prof. J. Pa- 
karklis, 176 psl., kaina $2.00. 

Lietuvių išeivija Amerikoj,
parašė Stasys Michelsonas. 
gausiai iliustruota, 5C0 psl..

: kaina $4.00.
! Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl. 
kaina 50 centų.

Medis atsidarė, aš pra
lindau pro ji ir atsidūriau 
saldainių pasaulyje. Ten 
viskas buvo iš šokolado, le
dų ir saldainių, pats kelias 
buvo šokoladinis. Eidamas 
tolyn tuo keliu,, jo- viduryje 
radau kitą medi, o kai ji Į 
pralindau, atsidūriau aukso, 
sidabro ir visokių brange
nybių pasaulyje.

Bet dabar man vėl medis 
užstojo aukso kelią, ir už jo 
atsidūriau gražios gamtos 
pasaulyje. Tenai čiulbėjo 
paukščiai, bėgiojo gyvuliai 
ir kvepėjo gėlės..

Aš pradėjau bėgti, nes 
norėjau pamatyti, koks bus 
pasaulis dar už sekančio 
medžio. Bet už jo atsidūriau 
jau savo pasaulyje. Veltui 
mėginau grįžti j gamtos pa
saulį, bet medis užsidarė ir 
manęs neleido.

Grižęs norėjau viską pa-
į nai gyt enciau vienas maža-j tėvams, bet susj.1
me namelyje su katinu ir*

žodžių į Turėčiau didelę virtuvę! 
įsu židiniu ir dar mažiuką! 
' miegamąjį. Arklį laikyčiau 
tvarte prie namelio. “ Aš 
kiekvieną dieną tuo arkliu 
jočiau. Eičiau grybauti ir 
uogauti. Rytais prie upės

laikiau, nes pagaliojau, kad j 
jie vis tiek nepatikės. :

Petras Čepas

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR S0.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2;90 vai. 
popiet.

> ; DRAUoiMO AGENTORA 
AUieka įvairių rūšių

draudin us
kreipti.® «.enu adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

Se. Boston, Mass, 02127 
TeL AN 8-1761

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
KADA IR KAM PADARĖT : programa Naujojoj Anglijoj

SAVO TESTAMENTĄ i,š s‘o;ies WNS!?.!36C ban8a
c Į veikia seKmaaieniais nuo

Tuo reikalu jums gali pa- į 1 :OO iki 1:30 vai. po pietų, 
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, "Sūduvos“ išleis
ta knyga

1 Perduodama vėliausiu. pa-

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.

saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nu krautuvę, 502 E. Broad-

Knygos kaina $3, su tęs- way, So. Boston, Mass. Tel. 
tamento forma $3.50. Ji yra 268-0489 Ten gaunamas 
gaunama ir Keleivio admi- Keleivis ir yra didelis lietu- 
nistracijoje. viškų kny gų pasirinkimas.

ZBUSt32 :•£SS3SSS '•£ SSSS’a- 3SSS3SSSSS® SS -i? >7 T-

SAVAI T RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

fe
1

pi
fe
s;
i
©

$

informuoja sk ai iv lojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauKų ir atvira: pasilaks £3, 

3 apie visus mūsų visuomeniniu; bei kultūrinius klausimus fei 
jame rasite (domių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia fe- 

nuomonių kiekvieno visiem* fe 
fe

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsą iš į] 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendr.idarbt'i bei Hė-n. vi tį 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą fej 
— lietuvybės ir Lietuvos. fe

tu e abipusių pasisakymų ir 
svarbia problema.

I
STEPONO KAIRIO ATSI '
MINIMŲ PIRMASIS TO- ls _-99 r ~ .
MAS ”LIETUVA BUDO“! S ‘ '
JAU IŠPARDUOTAS, BF.T
ANTROJO TOMO—” TAU.
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.
KAINA $2.00.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Adresas:

aSalle. P.Q.

1Z2. gh iLti il-\ iU. g’. IU* .V. -

SLA

H8P ICf.

. w“. -■

£
CANADA|

fe.

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė j Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS J LIETUVĄ: į

1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos ' 

ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje J

rugsėjo 18-26 d. — $858, spalio 9-17 d. — $826. }

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 

rican ar kitais IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus
Baltic Tours 
8 Wbite Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190 

arba
1-800—223-7420

(Prašyti ”Pat“)
Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

SI«A - jau 80 metę tamsv ja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau uup SEPTINIS IfliLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratercalinš organizacija — 

duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašaipą, kuri yr* 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško p^inu, o teikia 
patarnavimus savi tarputės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria su ruse mttor.o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 

apdraudė* nuo $100.00 iki $Iv.OOO.OC.
SLA—jaunimui duoda garą Taupomąja Apdraudė — fia. 

domuent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM 

apdraudę: už $1.000.00 apdr&udoe tik $3.00 mokes
čio metame.

SI*A—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubą ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Me apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitė*
• kuopų ve’kėjus, ir :Je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite: -f
Llthuanian Altlanre of America 
107 W«rt 30th Street. Ne»r N.Y
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Ką veikia šokių sambūris Ką bus galima laimėti?

DĖMESIO. DĖMESIO!

Keleivio bendradarbis pa
siteiravo Bostono Lietuvių 
tautinių šokių sambūrio ve-! 
deją Orią Ivaškienę apie sam-!
būrio veiklą atostogų metu. į 

1
Pasirodo, kad sambūris ir

Dėl tarnautojų atostogų Keleivis rugpiūčio vasar!» renkasi repeticijų.
. v . nes nori gerai pasiruošti In-

2 ir 9 d. neišeis. Taigi kitas numeris bus išleistas ternational Night renginiui,
rugpiūčio 16 d.

Keleivio administracija

Gavo didelį užsakymą

kuris bus rugsėjo 17 d. aikš
tėje prie miesto rūmų — City 
Hali Plaza. Jį ruošia Bostono 

{miesto savivaldybės kultūros j 
skyrius.

Gal taip buvo dėl karščio

Šiemet Pavergtųjų tautų g & Webst
savaitė Bostone (praėjo, gali-! " _ į rugpiūčio 14 d. Romuvos
ma sakyti, nepastebėta. Tei- inžinerijos bendrovė, kurio- į parke, Brocktone. 
sybė, gubernatorius Duka- je dirba ir lietuvių inžinierių,! Sambūris džiaugiasi dabar 
kis tos savaitės (liepos 17- laimėjo varžybas paruošti'turėdamas gerą akordionistą

pioga s^.e’{planus ir pastatyti didelę a-{Edvardą Meilų, Worcesterio
cialią deklaraciją. Tai ir vis-:jėgainę dviem New{Lietuvių radijo programos 

vedėją.
Sambūriui tai didelis tur-!

priminimo ameriKie-j gaiuunm uaigtu m.-tas.
čiams. '

Kodėl? Gal dėl to. kad1 Daugiau kaip 300 bendro-

Jokio susirinkimo, jokios į Yorko bendrovėm. Jėgainė 
demonstracijos, jokio kito-: atsie*s daugiau nei $3 bil. Ji 
kio priminimo amerikie- -bus galutinai baigta 1990 m.

Be to, sambūris dalyvaus 
Minkų radijo programoje

šokiai. Tam dalykui dėstyti 
pakviestos Bostono šokių 
sambūrio vedėja Ona IVaš
kienė ir New Yorko sambū
rio — Jadvyga Matulaitienė.

Rugpiūčio 21-28 d. toj pa
čioj Dainavoj bus šokių mo
kytojų kursai. Iš Bostono ten 
vyks Lilija ir Gediminas 
Ivaškos.

Lituanistinės mokyklos 

tėvų komitetas

Bostono aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos atei
nančių mokslo metų tėvų 
komitetą sudaro šie tėvų at. 
stovai: pirm. Valė Čepienė, 
sekr. Irena Kalvaitienė, ižd. 
Reda Simonaitienė ir narės 
Janina Gražulienė ir Alek
sandra Moriarty.

Naujas skaitytojas

I

’programų N. Anglijoj gegu
žinėje rugpiūčio 14 d. Romu- 
,vos parke, Brocktone bus ga
ilimą laimėti:

Seniausių lietuvių radijo'3. Broadvvay įJnoleum iš So.
Bostono kilimėliai, 4. 1 gal. 
dažų (Perkins Sq. Hardvvare 
dovana), 5. Penki doleriai 
grynais.

1. Automobilį, kurį dovano-h Įžangos dovanoms laimėti 
j jo Fitzmaurice Motor Sa- rejkia dalyvauti gegužinėje 

les Service savininkas Juo- rugpiūčio 14 d. Romuvos par-
zas Kairys.

'2. $200 vertės gintarinį ant- 
! kaklį Baltic Tours dovana.
Į 3. S. Bostono Savings ban

ke sąskaitą su $100.
• 4. Kelionę lėktuvu iš Bosto

no į Nevv Yorką ir atgal į

ke, Brocktone.
Visus kviečia

Steponas ir Valentina Minkai 

Nieko Įdomaus...

So. Bostono Lietuviu Pi-
(kongr. Moakley dovana), j liečiu d-jos visuotiniai naiių 

susirinkimai būna kiekvieną5. Radiją (Farragut Co-op.!
banko So. Bostone dovana, i

6. $20 vertės pusmetinę šu-; 
kuoseną (Rožės grožio sa
lono So. Bostone dovana).

7. Pietūs dviem asmenim 
Milton Hill House resto
rane.

j menesį, bet į juos atsilanko
vos kelios dešimtys narių.

Toks negausus susirinki
mas bų. o ir liepos 21 d. Ka
dangi fin. sekretorius atos
togauja, tai nebuvo nė bir
želio mėnesio apyskaitos.

L. Jakaitis iš Horby, Ont., 
užprenumeravo Keleivį me-

______  _______ ___ . . _ . tams V. P. Mikuckui Hamil-
Ištisą savaitę termometras vės tarnautojų bus įtraukti į tadieninių mokyklų mokyto-! tone, Ontario. 
rodė arti šimto laipsnių paruošiamąjį darbą, o staty-įjų studijų savaitė, kurios! Dėkojame ir sveikiname
kaiščio... bos metu net iki 2,000. programoje yra ir tautiniai* naują skaitytoją.

Rugpiūčio 14-21 Dainavoj! 
(prie Detroito) rengiama šes-J

Laimėjimo tikėtai tik 50 c. į ,P,a£erbti d,u mi^ nariai’
■r,,e j 1 klausvtas kontrolės komisi-dus ir įžangos dovanos:;

jos s. m. 4 menesiu knvgu irji. 50 gal. alyvos (Fortūna 
;Fuel Co. dovana), 2. Monte- kt. patikrinimo aktas, pasi

ginčyta be reikalo, pav., kad

bos metu net iki 2,000.
jllo Package Store Brocktone !ir dė‘j to? ar kontroįės komi- 
dovana maisto dalykų dėžė.' sjja gavo aktą pirma turi į-

I teikti valdybai, kad ji galė- 
' tų pasiruošti narių susirinki
me atsakyti į akte iškeltus 
klausimus, jei tokių būtų. 
Be reikalo pirmininkas ve
dė angliškai ir ilgą pokalbį 
su vienu nariu, gerai mokan
čiu lietuviškai, bet užsispy
rusiai vengiančiu lietuviškai
kalbėti.

I
Streikuoi'i Quincy laivų 

; statykla

Jau antra savaitė strei
kuoja Quincy laivų statyk
los 4,800 darbininkų. Dar
bininkai atmetė darbdavio 
pasiūlymą prie dabar gau
namo atlyginimo $5.67 va
landai pridėti per 3 metus 
du dolerius.

Ir kunigams padidino algas

Kardinolas Madeiros jo 
žinioje esantiems 1,400 ku
nigų atlyginimus padidino 
$1,500. Dabar kunigai gaus

metinės algos $2,250 ir tiek 
pat profesinėms išlaidoms. 
Be to, jie gaus po $75 už 

j kiekvienus kunigystės me* 
1 tus.

Senas parvirsta ir negir
tas.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

1VORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

/ra vienintele oficiali i*t»Ų 
ga Worcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorcee*
terio f Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdoma* sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

vi* galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

£a<iaiok«a N. J. ALEKNA 
F» EAST BROAPWA? 
feOUT® BOSTON. MASS?- 

•’ELEhONAS AN 8-4148
Alcore Dažai 

T;upier<m Siannma
Stiklas Langams 

Vla-'kla rtiikTnenyg namaau
Re.ikjnenyn piaicbariaaaa 
Visokia raiečirn 4>1fctal

Telefonas: A N 8-280&

Dr. Jos. J. bonovan
t)r. J. Pašakarnio

I p e d i n i s 
OPTOM E TRESTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 JBROADWAY 

South Boeton, Maas

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

!; Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
!; Vedėja '

Aldona Adomonienė

I

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

PETER MAKSVYTIS
Carpeutar & BsOdsr 

<9 Church Street
K. Milto*, M***.

Atiteka Tisu* pataisymo, r—oe 
to ir projektavimo darbas U ieš
ko ir viduje, gyvenamą namų Ir 
Manio pastatų, pagal lesų reika
lavimų. kaukite visados iki • va- 
lamta vakaro.

Telefonas 698-8675

ATVIRAS DARŽOVIŲ IR VAISIŲ TURGUS

Thomas Parke, So. Bostone, kiekvieną ketvirtadienį, 
pradedant rugpiūčio 4 d., nuo 6:30 vai. ryto iki 1:00 
vai. popiet vyksta atviras daržovių ir vaisių turgus. Tai 
vienintelė proga betarpiškai nusipirkti iš augintojų 
daržovių ir vaisiu. Visi kviečiami ta proga pasinaudoti.

Loooooooooooeooooeoocoooeooeoaooooooooooooooooooooon^

THE APOTHECARY

Mes negalime pasitenkinti tik paruošę jums vaistus 
pagal gydytojo receptus. Mes taip pat norime būti per iš
tisus metus jūsų dovanų vyriausia būstine. Mes jaučia

me, kad mūsų dovanos yra ypatingos ir gražiausios. Tarp 
jų įvairūs laikrodžiai, piniginės, brangenybės, cigarai. 
Mūsų vaistinė įkurta žmonių poreikiams tenkinti, o ne tik

prekėms pardavinėti. Todėl jūs galite laukti jums asme
niškai taikomos paslaugos. ‘‘Receptų specialistai”. Atida
ryta pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

i

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaietua, iipildome gydytoją re 
teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit { lietuvišką mistiną.
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonai. AN 8-8029

Nue 9 vai. ryto iki 8 vvL v„ išskyrus iventadienlus ir seks*, 
aoooooaooeooooooaooonoocoooooooooooooooeooaooooaom

M & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvvay

•y h
So. Boston, Mass. 02127 B

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

Skambinkite

268 -4662

TEL. AN 8-2124
Or. Amelia E. Rodd

(RUDOKIUTt) 
OPTOM E TRI 8TB

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniaib—uždara
445 BRCADWAY J 

SOUTH BOSTON. MASS. j
,jj.rrrr~rrr*fr~~~----*---*-***"**

wwwe******»*******************T1
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
j 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
.***—-*■ rr, frftffjjj.

”SAUl£S ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom° 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

(aktoriaus Leono Barausko 
1 įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

$6, Paštu nesiunčiams. I

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

“ALtHAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Bro.dway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues.. Wed. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENfiS DAINŲ f 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje į}

RAYMOND E. PELECKASj 

GENERAL UONTRACTOR i

„ Dengia stogus, deda vandens S 

galima gauti Lietuvo* ope* į i nutekamuosius vamzdžius, at-J

ro* solistė* Elzbietos Karde*! Į /idaus ir lauko vi- J
11 sų rusių dailydes darbus. J 

liene* įdainuotų dainų ir ari- ’ » Įkainojimas veltui. Turi leidi !
jų plokštele. Kaina $6.00. į j mą ir <’««“«"♦* sagtis va-į 

< karais tel. 364-4410.
Paštu neįiunčiams, |___ =_______________ ___ - J

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

j 173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
ii 

ATLAS PARCELS CO. COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worce»ter, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš vYorceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, i 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- Į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

. kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į

EXPRESS CORP* 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus a«

Pristatymas greitas ir v 
garantuotas *

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 yaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
Sa Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068




