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Istybe

Primintina, kad vasario 
mėnesį buvo baigti pasita
rimai 20 bil. dol. prekybos 
reikalu, kad kitą mėnesį 
Japonijos tarptautinės pre
kybos ministras lankysis 
Kinijoje tos sutarties kai 
kuriom smulkmenom išaiš
kinti. Tikimasi, kad Japo
nija padės Kinijai ištirti 
naftos šaltinius jūros pa
kraščiuose.

Įsidėmėtina, kad šią sa
vaitę Kinijos valdžios gal
va Hua—kuo—feng vyksta 
ne tik i Iraną ir Jugoslavi
ja, bet taip pot ir į Rumu
niją. Tuo yra susirupinūsi 
ir Maskva, todėl Rumunijos 
diktatorius Ceaucescu iš
skubėjo pas Kryme atosto
gaujantį Brežnevą. Spėja

ma, kad rumunas stengėsi 
įtikinti maskolių, jog stip
rėjanti Rumunijos-Kini jos 
draugystė nesanti nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą.

Pravda neseniai vėl la
bai smarkiai puolė Kiniją, 
kaltindama ja ruošiant dir
va treciajam karui.

OLIMPIADAI NE

VIETA MASKVOJ
Darbo unijųfederacijos 

AFL-CIO vykdomasis ko
mitetas pasisakė prieš da
lyvavimą 1980 m. Maskvoje 
numatytoj olimpiadoj, nes 
ten nebus užtikrinta ameri
kiečiu sportininku saugu
mas, laisvė ir pagrindinės 
žmogaus teises, ir ragina 
JAV olimpinį komitetą rū
pintis, kad žaidynės būtų 
perkeltos kur nors kitur.

Federacijos pirm. George 
Meany pareiškė, kad žmo
gaus teisių pažeidimas So
vietu S-goje yra ne kas ki
ta, kaip šiurkštus nusikal
timas olimpinei idėjai.

«•
Salia darbininku unijų 

federacijos, prieš maskvi- 
ne olimpi jadąpasisako ir 
visa eilė kongresmanu bei 
senatorių. Jų nuomone, so
vietai is žaidynių padarys 
didžiuli savo propagandos 
spektakli, į kuri amerikie
čiams nereikėtu, jungtis, y- 
poč kai Maskva taip aki
vaizdžiai spiauna prez. 
Corteriui i akis primygtinu 
disidentu persekiojimu.

Sėstosios skautu tautinės stovyklos vaizdai Foto: Romo Bričkaus

Paulius Vl-tasis jau palaidotas
RugpičTčio 6 d. vasaros rezidencijoje Castel Gandolfo 

mir^s popiežius Paulius VI-sis ten buvo pašarvotas iki 
rugpjūčio 9 d., kada buvo išvežtas į Vatikanu. Eiseną ly
dėjo būrys velionio giminią, Vatikano ir Italijos vyriausy
bės atstovai. Procesija saugojo apie 5,000 policijos, ore 
skraidė helikopteriai. Aat, 1878 m., laidojant Pijų IX, eks
tremistai mėgino karstu numesti j upg, bet nuo to išgelbė
jo raitoji policija, lydėjusi karstu. Bijota ir Šį kartą pana
šaus įvykio.

Vatikane karstas buvo pašarvotas sv. Petro bazilikoje, 
rugpjūčio 12 d. išneštas į aikšte, kur buvo pastatytas alto
rius pamaldoms.

Pamaldas laikė kardinolų, dekanas 85 m. amžiaus Confa- 
lonieri, koncelebruojant per 100 kitų kardinolu. Dalyvavo 
daugelio valstybių delegacijos (JAV delegacijai vadovavo 
prezidentienė Carterienė) ir Šimtatūkstantinė minia.

Po pamaldų karstas buvo nuneštas į šv. Petro bazilikos 
požemį ir ten palaidotas iškastoje duobėje, kaip velionis 
savo ranka rašytame testamente pageidavo.

Taip baigėsi 700 milijonu kataliką vadovo dienos mūsų 
zemeje.

Dabar ne vien katalikai laukia naujojo popiežiaus. Jo 
rinkti 115 kardinolų, iš jų tik 26 italai, sueis uždaron kon- 
klavon rugpjūčio 25 d. Stebėtojai šiandien dar nemato nei 
vieno aiškiai pirmaujančio kandidato.

Pabėgo aukštas rumunų pareigūnas
Prieš porų savaičių pabėgo Rumunijos saugumo vicemi

nistras gen. įeit. lon Paceba ir paprašė JAV politinio prie
globsčio. Eidamas tokias aukštas slaptosios policijos pa
reigas, jis, be abejo, žino daugelį ne tik rumunu, bet ir ki
tų komunistinių aparatų paslapčių, kuriomis, galima tikė
tis, dabar pasidalins su amerikiečių pareigūnais.

Po prieš kelis mėnesius Amerikos globai pėdavusio 
Jungtinių Tautų aukšto pareigūno Arkadijaus Ševčenkos, 
Šis rumunas - antras didelis laimikis JAV saugumo žinių 
rinkimo tarnybai.

Ten, kur jūra skautų, užplūdo
Rugpjūčio 13 d. Poxtone (netoli Worcesterio, Mass.) pra

sidėjo lietuvių skautų šeštoji tautine stovykla, į kurią su
sirinko apie 1,200 visokio amžiaus ir įvairių laipsnių mu
sų skautų bei skaučių. Jie suplaukė ne tik iš JAV, bet ir
iš kitų valstybių, net iš tolimosios Australijos. šioji sto
vykla nėra paprasta, nes ja minima Lietuvos skautą sąjun
gos 60 metu jubiliejus.

Sukaktuvinės stovyklos atidarime dalyvavo ne tik tūks
tantinis skautų legionas, bet ir Šimtai ju tėvelių, draugu, 
svečiu.V

Is tiesų, stovyklos vadovybe nuoširdžiai kviečia kuo 
gausiau atsilankyti stovykloj ir pabendrauti su skautiš
kuoju jaunimu. Svečiams ypač patartina atsilankyti rugpjū
čio 19—20 dienomis, kada stovykloje lankysis JAV admi
nistracijos pareigūnai, televizijos ir spaudos atstovai ir 
kt.

Stovyklos adresas: Treasure Valley Scout Reservation, 
Pleasantdale Rd., Paxton, Mass. 01612

Sadatas vėl susitiks su Beginu
Seniai ieškoma būdų Izraelio ir arabų taikai įvykdyti, bet 

Ski šiolei tos pastangos vaisių nedavė. Paskutiniuoju me
tu atrodė, kad abidvi šalys pradeda atsisakyti nuo minties 
taikiu būdu ginčą issprąsti, todėl prez. Carteris ir vėl e- 
mėsi žygio. Būtent, jo administracija pasiryžo pasikviesti 
Egipto prez. Sadatą ir Izraelio premjerų Beginą į Camp 
David ir ten, dalyvaujant prez. Corteriui jau ne kaip tarpi
ninkui, bet kaip partneriui, dar kartą mėginti surasti taikos 
kelią.

v
Žinovai nesitiki, kad ten bus susitarta taikos reikalu, 

bet bus bent atnaujinti ryšiai tolimesnėms deryboms.

• Streikuoja Memphis (Tennessee) miesto policija ir ug
niagesiai.
• Atlanto pakrašty netoli Baltimorės surasta natūralią du

jų šaltiniai.
•Kalifornijoj (Santa Barbara apylinkėj) drebėjo žemė, pa

daryta nemaža nuostoliai, nukentėjo ir kelios dešimtys žmo
nių.
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Okupuotoje Lietuvoje
i okupantai, ialin ii Lietumi}

SKAUDŽIAUSIA, KAD APIPYLĖ PURVAIS

Vienas "Keleivio” skaitytojas mums atsiuntė iš Lietuvos 
gautų laišką, kuriame keliais žodžiais prisiminta ir Viktoro 
Petkaus byla. Jame taip rašoma:

"Teismo sprendimą jau žinote. Pirmieji treji metai kalė* 
jimo — tai labai žiaurus sprendimas. Septyneri metai nors ir 
griežto režimo — joj lengviau, žmogus bent dangų mato, oru 
kvėpuoja. 0 paskui dar penkeri tremties.

"Bet skaudžiausia, kad žmogų be pagrindo apipylė pur
vais”. (Kaip jau buvo rašyta, komunistai V. Petkų paskelbė 
ištvirkėliu, sukčium, vagimi ir t.t.)

PAMELUOKITE GERIAU, JEI SUGEBATE

Lietuvos Helsinkio grupės narys kun. Karolis Garuckas, 
liudydamas Viktoro Petkaus byloje, pareiškė pats esąs at
sakingas, lygiai kaip ir Petkus, už paruoštus grupės doku
mentus, o teisėjui pagrasinus, kad jis taip pat galėtų būti 
ir nubaustas, kun. Garuckas atsakė: "AŠ būčiau laimingas, 
galėdamas priverčiamą darbų stovykloje mirti, kaip mirė 
prieš mane trys Lietuvos vyskupai”.

0 kaip tų faktų paskelbė komunistai?
Liepos 16 d. "Tiesoje”, išspausdinusioje ilgų B. Baltrū

no straipsnį apie Petkų ir jo bylų (tų straipsni persispaus
dino ir “Laisvė” su “Vilnimi”), Šitaip parašyta:

"Vienas iš tos ‘grupės’ narių, Ignalinos rajono Ceikinių 
parapijos klebonas K. Garuckas vėliau tardymo organams 
pareiškė: ‘Nė vieno iš pateiktų dokumentų aš nesu asmeniš
kai pasirašęs, ir Petkus manęs neprašė, kad as juos pasira
šyčiau. Faktų, išdėstytų šiuose dokumentuose, aš netikri
nau. Be to, kai kurie dokumentai buvo rašyti ranka, ir aš 
galvojau, kad tų dokumentų turėtų būti kažkokia galutinė re
dakcija, kuri man bus parodyta. Apie tai, kad po Šiais doku
mentais bus paminėta ir mano pavardė, kalbos tarp manęs ir 
Petkaus nebuvo... Po panašaus turinio dokumentais aš nesu 
niekada kam nors davęs įgaliojimus rašyti mano pavarde”.

Ar begalima tobuliau iškreipti teisybę, sąmoningai pame
luoti?

IŠLEIDO DU LATVIŲ REZISTENTUS

3 liaudies dainų harmonizavimų.
Lietuvoje liko jo sūnus Vytautas, o JAV duktė, buv. ba

leto artistę Irena Gintautienė.

NEGYVAS IR DONATAS RODĄ

Liepos 29 d. Vilniuje mirė Donatas Rodą, komunistų par
tijos narys nuo 1946 m., jos revizijos komisijos narys, ko
munistinės Eltos agentūros direktorius nuo 1953 m., apdova
notas ordinais ir medaliais bei nusipelnusio kultūros veikė
jo garbės vardu.

Velionis buvo gimęs 1915 m. Trakų rajono AleŠiŠkių kai
me.

ŽVILGSNIS I IZRAELI

Jau į Vienų iš Latvijos atvyko du įžymūs laisvės kovoto
jai — Gunars Rodė ir Viktors Kalninš ir Šiuo itietu laukia lei
dimo atvykti į JAV.

G. Rodės žodžiais, "latvių tautos padėtis Latvijoje yra 
baisi. Latvijoje statomi fabrikai bei gyvenamieji namai, ku
riuose dirba ir gyvena iŠ Rusijos ir kitų respublikų atsiųsti 
svetimšaliai”.

Sovietų kalėjimuose Rodė yra praleidęs 15 metų.

KAMERINIO ORKESTRO GASTROLĖS LIUKSEMBURGE

Liuksemburge birželio—liepos mėn. buvo tarptautinė mu
zikos Šventė. Joje dalyvavo ir Sauliaus Sondeckio vadovau
jamas Lietuvos kamerinis orkestras, surengęs 5 koncertus 
su pasaulinio garso solistais (smuikininku I. Šternu, fleitis- 
tu J.-P. Rampaliu, vargonininku J. Guillou, gitaristu A. La- 
goya ir kt.).

(Tęsinys)

KIBUCAI

Apie Lietuvos kolchozų tvarkų girdėjau visokių kalbų - 
kad juose valgoma iš bendro katiko, vaikai atiduodami au
ginti į tam reikalui skirtus namus ir t.t. Pasirodo, kad tokia 
tvarka iš tikrųjų yra, bet ne Rusijoje, o Izraely, jo kibucuo
se.

Kibucas hebraiškai reiškia "susitelkimas”. Tai kolekty
vinės žydų Žemdirbių kolonijos. Jų šiuo metu Izraelyje yra 
230, jie turi apie 90,000 narių, taigi apie 3 nuošimčius visų 
gyventojų. Jie pagamina apie trečdalį visų valgomųjų pro
duktų. Todėl jų vaidmuo krašto ūkio gyvenime labai didelis.

Kibuco nariai neturi jokios privatinės nuosavybes. Netgi 
vienodi drabužiai nėra nuosavi, bet kiekvienam skalbimui 
sumetami į bendrų katilų ir paskui pagal dydį kibuco nariam 
vis iš naujo paskirstomi. Visi suaugusieji kibucininkai dir
ba pagal pasiruoštų profesijų, negaudami jokio atlyginimo, 
bet jiems teikiama visa, kas tik minimaliai reikalinga nariui 
bei jo Šeimai.

Vadinasi, tvarka komunistinė tikrąja, o ne sovietiškai iš
kreiptąja šio žodžio prasme.

Kibucai turi ne tik modernių technikų ūkiui tvarkyti, bet 
taip pat savo mokyklas, ligonines, vaikų lopšelius ir darže
lius, bibliotekas, sporto klubus, teatrus, sinagogas, bendras 
valgyklas ir t.t.

Tuo budu kibucininkui nėra reikalo rūpintis kasdieniniais 
buitiniais reikalais, nes juos sutvarko kibucas. Ir vaikai iki 
12 metų gyvena vaikų namuose, kuriuos tėvai gali kasdieną 
lankyti ir praleisti su jais ilgesnį laikų.

į kibucų įstoti leidžiama kiekvienam nuo 18 metų amžiaus, 
atlikusiam pusantrų metų praktiką ir kibucininkam sutikus 
jį priimti. Vyresni kaip 40 metu nebegali įstoti, nes manomą 
kad senesni nebepajėgs prisitaikyti prie kibucinės tvarkos.

Aplamai, kibucų tvarka demokratiška. Kasmet kibucas iš
sirenka tarybų, kuri paskiria reikalingus pareigūnus.

Savanoriškai į kibucų įstojęs taip pat savanoriškai gali 
iš jo pasitraukti. Tada jis gauna po 150 dol. už kiekvienus 
kibuce atidirbtus metus.

Man teko susipažinti su moterimi, kuri prieš 41 metus, si- 
jonistų organizacijos paveikta, paliko tėvų namus Rygoje ir 
atvyko dirbti į tų kibucų, kuriame aŠ jų sutikau. Ji čia ište
kėjo ir išaugino šeimų. Vienas jos sūnus krito kare su ara
bais; jis Izraelio didvyris, apie jį rašomos knygos, kuriamos 
dainos. Dabar ji kibuce viena, nes vyras mirė, o kitiems 
vaikams čia gyvenimas ne prie širdies. O kaip jaučiasi ji 
pati? Aš kito tokio laimingo žmogaus nesu sutikęs.

Norėjau sutikti bent vienų kibucininkų iš Lietuvos. Rašy
tojas Icchokas Meras ieškojo, bet irgi tokio nesurado.

KANADA

SMERKIA LAISVĖS 

KOVOTOJŲ NUTEISIMA

Toronte suruoštos Pasau- 
liopLietuvių Dienos akivoiz- 
dŽTai parodė tos kolonijos 
lietuvių pajėgumų. Todėl 
jau ne tiek stebina, kiek 
džiugina, kad ji sugebėjo 
tinkamai ir pavyzdingai at
siliepti ir į Viktoro Petkaus 
nuteisimų, liepos 20 d. su- 
ruošdama didžiulę protesto 
demonstraciją, kurioje daly
vavo apie 1,000 žmonių.

Ta lietuvių suruošta de
monstracija ypač tuo reikš
minga, kad už mus kiti kal
bėjo. Mums tereikėjo pradė
ti, kų ir atliko Kanados LB 
visuomeninių reiforfų pirmi
ninkė, o po jos kalbėjo jau 
Toronto miesto tarybos na
rys T. O’Donohue, Arthur 
Maloney, Ontario parlamen
to narys dr. I. Dukszta, Ka
nados pobaltiečių federaci
jos pirm. L. Leivat, liberalų 
partijos atstovė M. Camp
bell, Kanados zydiį kongreso
atstovas Jack Katz, ukrai
niečių kongreso sekretorius 
Y. Shymko, Ontario provin
cijos ministras L. Grossma- 
nas, Toronto arkivyskupijos 
atstovas kun. Clough.

Apie demonstraciją pla
čiai painformavo didžioji 
spauda ir televizija. Be to, 
šio milijoninio miesto taryba 
demonstracijos dienų priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančių 
V. Petkaus ir kitų laisvės 
kovotojų nuteisimą.

Apie tas gastroles Petras Radzevičius "Literatūros ir me
no” liepos 29 d. nr. tarp kitko taip rašo:

"Ešternache daugelis klausytojų perka "dvigubus” bilie
tus - į koncertų ir į susitikimų su atlikėjais po koncerto. 
Viename tokiame susitikime festivalio prezidentas prof. Ž. 
Kalto, labai šiltai atsiliepdamas apie Lietuvos kamerinį or
kestru, papasakojo, kad per VFR televizijų neseniai vėl bu
vo parodytas mūsų koncertas, rudenį įrašytas Bonoje. (VFR 
— Vokieti jos Federalinė Respublika, t.y., Vakarų Vokieti
ja, Kel. red.) O mūsų pasirodymu EŠtemache išvakarėse S. 
Sondeckiui puikią reklamų padarė H. von Karajanas (V. Ber
lyno filharmonijos orkestro visame pasaulyje garsus dirigen
tas, Kel. red.), Paryžiaus televizijai davęs interviu, kuris 
buvo transliuojamas visai Vakarų Europai. Paklaustas, kų 
iš dirigentų šiuo metu labiausiai vertina, jis pareiškė: "E- 
milų Cakarovų (Bulgarija) ir Saulių Sondeckį”.

MIRĖ P. ADOMAVIČIUS

Liepos 10 d. Vilniuje mirė ilgus metus buvęs Lietuvos 
valstybinio teatro administratorius Pijus Adomavičius.

Velionis buvo gimęs 1888 m. liepos 10 d. Vilkaviškio ap
skrityje, baigęs Vilniaus muzikos mokyklų ir mokęsis Pe
trapilio konservatorijoje. Jis yra parašęs ir harmonizavęs 
liaudies dainų, 1937 m. dainų konkurse laimėjęs premiją už

Red. pastaba: Kodėl nesurado, turbūt aišku. Kas gi iŠ sovietų 
okupuotos Lietuvos vargais negalais ištrukęs benorėtų ragauti 
kad ir “tobulesnio” komunizmo?!

ROMAS ŠILERIS

(Pabaiga)

JAV L.B. KRONIKA
Krašto valdyba savo posėdyje patvirtino LB atstovų su 

ALTos atstovais susitarimus Rochestery birželio 18 d. 
Laukiamas ALTos sprendimas.

Nutarta rugsėjo mėn. vajaus lėšas skirti išimtinai litu
anistinio švietimo naudai. Taip pat nutarta skelbti atskirą 
spaudos vajų, kuris tęsis nuo rugsėjo mėn. iki 1978 m. pa
baigos. Jam ir šiemet vadovaus Rimas Česonis.

Kultūros tarybos pirm. Juozui Gailai iš pareigų pasitrau
kus, toms pareigoms pakviestas publicistas, poetas, peda
gogas Aleksandras Rodžius, iki šiol ėjęs pirmininko pava
duotojo pareigas.

(nukelta į 3 psl.)

CHICAGO

DOMISI LIETUVIAIS 
KALINIAIS

Chicagos universitete 
Michael Delaney rašo diser
tacijų apie įvairių tautų di
sidentus Sovietu S-goje. Be
ieškodamas medžiagos apie 
lietuvius, jis kreipėsi į A- 
merikos Lietuvių Tarybų.
Jis nori turėti duomenis apie 
politinio kalinio tautybę, 
priklausyma( komunistų par
tijai ar komsomolui, tikėji
mą, užsiėmimą, amžių, kur 
gyveno - kaime ar mieste.

Jeigu kas tokių žinių tu
rėtų, (rašomi siųsti ALTai 
(2606 W. 63rd St., Chicago, 
III., 60629).

MIRĖ Z. DAILIDKA

Rugpjūčio 8 d. mirė ilgai 
sirgęs teisininkas Zigmas 
Dailidka, gimęs 1920 m. 
liepos 16 d. Lapotiškių km., 
Lydos apskr.

Velionis daug kur veikė, 
bet daugiausia jėgų atidavė 
Valstiečių liaudininkų są
jungai, ilgai būdamas jos 
vadovybėje, net generaliniu 
sekretorium, ir Varpininkų 
fondo, kuris leidžia įdomų 
"Sėjos” žurnalų, pirminin
ku.

Nemažas jo įnašas ir JAV

(nukelta į 3 psl.)
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POPIEŽIUS PAULIUS VI IR PAVERGTIEJI

Rugpiūčio 6 d. miręs 262-rasis popiežius Paulius VI 
(Giovanni Baltisto Montini) šiandien dar gyvas kone viso 
pasaulio spaudos puslapiuose. Tai suprantama, nes sis apie 
700 milijonų katalikų religinis vadas turėjo ar bent galėjo 
turėti didžiulės moralines ir politinės įtakos šių dienų nera
miam pasauliui, nors toji šimtų milijonų armija ir nėra besą
lyginiai paklusni ir visur pavyzdingai kovojanti dėl savo i- 
dealų.

Popiežiaus Pauliaus VI asmens ir darbų vertintojai dabar 
iškelia jo gilų intelektą, pažangumą, toleranciją, sugebėjimą 
vairuoti tarp konservatyviosios ir progresyviosios katalikų 
srovės bei palankumą po p i ež i 01.1^, .ono XXIII pradėtom re
formom. Šia proga pabrėžiamos |O pastangos įgyvendinti 
krikščioniškųjų vienybę, - suartinti katalikų, anglikonų ir 
stačiatikių Bažnyčias, — teigiamai sveriamas panaikinimas 
lotynų kalbos pamaldose ir tautinių kalbų įvedimas, pageri
nimas santykių tarp katalikų ir žydų ir siekimas išsaugo
ti pasaulyje taikų. Neeiliniai Įvykiai buvo ir šio popiežiaus 
apsilankymai Amerikos Jungtinėse Valstybėse, Filipinuose 
ir Indijoje ir net jo sensacingas pasisiūlymas oro piratams 
mainais už Somalijos aerodrome mirtimi grasinamus užgrob
tus įkaitus, jo humaniškos kalbos, ginant varginguosius ir 
beteisius.

Deja, mums tenka prisiminti ir velionio popiežiaus susiti
kimus bei dialogus su sovietinių komunistų vadais, aukštų 
Bažnyčios dignitorių vizitus Maskvoje, Vatikano palygina
mai labai tylų reagavimą į Sovietijoje vykdomą religinį ir tau
tinį persekiojimą ir diplomatinį siekimą kažkokio kompromiso
“kovoje tarp Dievo ir velnio’’. Ypač nemalonus pavyzdys y- 
ra ir antikomunistinio Vengrijos kardinolo Jozsefo Mindszen- 
ty tildymas ir nustūmimas į pašalį šventosios ramybės var
dan.

Nors, regis, kiekviena krikščioniškoji avelė ganytojui tu
rėtų būti lygiai brangi, bet lietuviškoji buriutė sovietiniame 
žardyje ir prie šio popiežiaus vis buvo lyg ir pigesnė už ki
tas. Nors lietuviai katalikai komunistinėje priespaudoje gal 
narsiausiai kovojo dėl savo tikėjimo ir skaudžiausiai yra nu
kentėję, Vatikanui vis tiek arčiau prie širdies liko lenkai, 
vengrai ir kitos daugiau religinės laisvės turinčios gauses
nės tautos, ir Lietuvos bei lietuvių kankinių vardas net ir 
šio popiežiaus lūpose buvo retenybė. 0 gal Vatikano politi
kai buvo naudingesni komunistinio režimo patikėtiniai Kri
vaičiai, kurių delegaci jos Romoje buvo gana šiltai priimtos? 
Juk nedaug betrūko, kad ir Romos lietuvių dvasiškių institu
cijos būtų jiems atitekusios...

Sakoma, kad, raudonajai komunizmo bangai vis plačiau lie
jantis per demokratijos užtvaras ir pagraužiant dabartiniųjų 
laisvių pagrindus, ateities popiežiai atstovausią tiktai “Ty- 
linčiojai Bažnyčiai*’, kuri savo tyliu kentėjimu, kaip ir se
naisiais krikščionybės persekiojimo amžiais, žavėsianti ma
ses. Bet kažkodėl sovietų kalėjimuose tyliai kenčiantieji 
ir net tyliai mirę tikintieji jau dabar net paties Vatikano ge
rokai primiršti?..

^LAISVINTOSIOS” SOVIETINĖS MOTERYS
Vienas dažnai jodinėjamu sovietų antiamerikinės propa

gandos arkliukų yra priminimas, kad JAV-se vis dar vyks
tanti moterų kova dėl “išsilaisvinimo’’, lygių teisių su vy
rais, nurodant, jog Sovietų Sąjungoje tos abiejų lyčių teisės 
jau seniai konstitucijos ir kitu įstatymu esančios “sulygin
tos”. Bet, kaip žinome, skambios sovietų konstitucijos ga
rantijos ne visos ir ne visada įgyvendinamos, tad įdomiau 
žvilgtelti ne tiek į įstatymų paragrafus, kiek į šių teisių ly
gybės tikrovinius ženklus.

Apie Sovietų S-gos moteris ir jų padėtį gana plačiai rašo

buvęs ilgametis “New York Times” korespondentas Maskvo
je Hedrick Smith savo išgarsėjusioje knygoje “The Rus- 
sians”. Tenai, tarp kitko, autorius pakartoja ir tokius vie
no savo maskviečio draugo pašaipos žodžius:

“Kapitalistinėje santvarkoje moterys nėra išlaisvintos, 
nes jos neturi galimybės dirbti. Jos verčiamos būti namie, 
vaikščioti apsipirkti, virti, atlikti namų apyvoką ir prižiūrė
ti vaikus. Na, o sovietinėje santvarkoje moterys yra išlais
vintos. Jos turi galimybę, dirbti ištisą dieną, tada grįžti na
mo, apsipirkti, išvirti valgį, aptvarkyti namų reikalus ir rū
pintis vaikais.”

H. Smith siūlo “neišlaisvintoms” Amerikos turistėms tik
rai nuoširdžiai pasigėrėti Rusijos moterų “pavyzdinga” ly
gia teise į darbą. Jos tenai taiso kelius, kerta seną asfal
tą ir lopetom krauna jį į sunkvežimius, kai sunkvežimio vai
notojas vyras tik žiūri, geležiniais laužtuvais varto senus 
geležinkelio bėgius. Šluoja gatves, kasa sniegą ir skaldo 
ledą, statyboje maišo ir velka cementą, šalčiausiame ore 
tinkuoja namus, žeria anglis transsibirinio geležinkelio li
nijoje, kaupia bulves...

Tiesa, moterys sudaro beveik pusę pramonės darbo jėgos, 
bet iš 10 įmonių vadovų 9 yra vyrai. Apie pusė viso moksli
nį darbą dirbančio personalo taip pat yra moterys, bet tik 
10% jų yra vyr. profesorės ar Mokslo akademijos narės. Apie 
trys ketvirtys mokytojų, dirbančių vidurinėse mokyklose, yra 
irgi moterys, bet trys ketvirtys tų mokyklų vadovų yra vyrai. 
Moterų gydytoju yra apie 70%, bet reta jų chirurgu, departa
mentų ir ligoninių direktorių tarpe.

Kitose srityse, ypač Žemės ūkyje, moterys atlieka dau
giausia “juodadarbio” pareigas, kai vyrai yra mechanikai, 
technikai, kolūkių vedėjai ir kiti specialistai.

Minėtas žurnalistas pateikia ir daugybę sovietinės moters 
skriaudos pavyzdžių nuo į jas žeminamcios pažiūros, mažes
nio uždarbio, tedirbant “juodą” darbą, iki menko vaidmens 
partijos aparate ir politikoje.

Nors reklamai gana daug moterų išrenkama atstovėmis į 
Aukščiausiąją tarybą, bet toji taryba neturi jokio savo lais
vo balso ir reikšmės krašto valdyme. Tuo tarpu iŠ 15 galin
gojo Politbiuro narių nėra nė vienos moters. Nėra moters ir 
tarpe 9 tautybių sekretorių partijos sekretoriate, ir tik pusė 
tuzino moterų iŠ 241 nario Partijos centriniame komitete.
Na, o per 60 metų tik viena Ekaterina Furceva buvo centri
nės vyriausybės narė.

Taigi Sovietų S-goje “sulygintų” su vyrais moterų vaid
muo yra Žymiai menkesnis negu Indijoje, Izraelyje, Ceilone 
ar Didž. Britanijoje, kur moteris galėjo iškilti net į partijos 
vadės.

Del sunkių ekonominių sąlygų ir iš jų kylančios “lais
vės” moterims dirbti bet kurį pasitaikantį darbą rusų prie
auglis yra mažas. Daug šeimų teturi tik vieną vaiką, nesdir- 
bančiai moteriai išauginti bent du vaikus jau yra didelė pro
blema. Tam trūksta ir pajamų, ir gyvenamojo ploto, ir laiko 
auklėjimui bei priežiūrai, nes vaikų lopšeliai ir darželiai 
niekad negali atstoti motinos. Vienas maskvietis net juoka
vęs knygos autoriui, kad geriausių rezultatų duodanti sovie
tų gimdymo kontrolės priemonė yra butų stoka, visiškas ne
buvimas dvigubo pločio lovų ir dirbančių moterų nuovargis...

Nors Čia daugiausia kalbama apie rusų moteris, bet ne 
mažiau jos “išlaisvintos” ir kitose Sovietu S-gos respubli
kose. Pakanka tik atkreipti dėmesį, kad okup. Lietuvos ta
rybinėje vyriausybėje ir partijos Centro komitete nėra nė 
vienos tikrai atsakingas pareigas einančios ministerės ar 
partijos sekretorės. Žinoma, Lietuva dar gali pasigirti ordi- 
nuotom karvių melžėjom ir kiaulių šerėjom, kurių Amerikos 
“pavergtų” moterų tarpe, turbūt, visiškai nėra.

MIRĖ Z. DAILIDKA...

(atkeltoji 2 psl.)
Lietuvių. Bendruomenėje, 
kur yra buvęs Chicagos a- 
pygardos pirmininku, vėliau 
krašto valdybos (centro) 
iždininku, Kultūros fondo 
pirmininku.

Nemažai yra rašęs Se'jai, 
Varpui, Naujienoms ir Met
menims.

Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse rugpiūčio 12 d.

Paliko žmoną Valentiną 
ir dvi dukteris.

“LIETUVOS AIDUS” GIR
DĖSIME TRIS VAKARUS

“Lietuvos Aidų” radijo 
programa nuo rugp.ūčio 21 d 
bus duodama: pirmadieniais 
ir antradieniais nuo 9 iki 9: 
30 vai. vak., o penktadie
niais nuo 9:30 iki 10 vai. 
vak.

Programai vadovauja Ka
zė Brazdžionytė. Programa 
duodama iš radijo stoties 
WOPA 1490 AM banga.

ADVOKATĖ

40RA STRIMAM*YY£

Strimaitis 
a Kehoe

10 Central Avenų® 

^ynn, Mass. OltfU. 

Tel. 599-8188

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

VVORCESTER, MASS. 
Tel.: 798 - 2868

Vedei* B. Sriklicoi

JAV LB KRONIKA... („tk.ho i{ 2 psl.)

Paskirta 500 dol. stipendija Algiui Tamošiūnui parašyti 
studiją apie lietuvių—žydų santykius nacių okupacijos me
tais Lietuvoje.

K
Šeštoji tautinių šokių Šventė bus rengiama 1980 m. va

sarą Chicagoje. Šventės meno vadove pakviesta Chicagos 
“Suktinio” vadovė Nijolė Pupienė.

Tragiškojo Birželio proga paruoštos dvi radijo progra
mos, anglų kalba supažindinančios su 4 lietuvių politiniais 
kaliniais, buvo perduotos daugiau nei 30 stočių.

Liepos 31 d. Baltuosiuose Rūmuose suruoštome priėmi
me smuikininkui Elmarui Oliveroi ir čelįstui Nathanieliui 
Rosenui, laimėjusiems aukso medalius Čaikovskio vardo 
varžybose Maskvoje, pagerbti dalyvavo ir LB atstovai - 
Algimantas Gečys, Rimas Česonis ir Algimantas Gureckas 
su žmonomis. Ta proga R. Česonis padėkojo prez. Carte- 
riui už jo sutikimą spaudos konferencijoje atkreipti žurna
listų dėmesį j “užmirštą" lietuvį rezistentą Viktorą Pet
kų, o A. Gečys prezidentienę pakvietė atsilankyti į 1980 
m. Chicagoj įvykstančia Šeštąją lietuvių tautinių šokių 
švente.

Elood Sųuare 
Hardicare Co.

tevtuiakaa N. J. ALMAMA
•Z8 KAST BROAI>WA? 
t'OUT* BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Bef.ja-nu M'-on Dakai 
Topiero* SUbom ♦

Stiliai Laaaaroa 
Vla^k.1, retkmvnya narnaau

Kctkmenra ploicbariana 
Vianlrta 1a<ktat

Į UHAUniMO AGENTŪRA J 
Atlieka įvairių rūšių

I
‘ draudimas

Kreiptis senu adresą •

BRONIS KONTR1M 
S M Bmadmay 

So. Boston. Mass. 02127
: TeL AN 8-17S1
I 1p****###**##*#*****#**##**#***##*
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— Tėve, ar tau kas lazda 
pamūrė koją, kad raišuoji?
- No, Maiki! Sį sykį aš 

esu sunkiai paiškadytas dėl 
lietuvybės, įpuolęs į didelį 
smūtką ir lietuviško bamba- 
sadoriaus slūžbos daugiau 
nenoriu...

— Nesuprantu, kokias tu 
ten ambasadoriaus pareigas 
ėjai, kad net apraišai irtaip 
skaudžiai jomis nusivylei?

— Tq slūžbą, Maiki, man 
įkalbėjo pats mūsų lietuvis* 
kos susaidės prieksėda, o 
matai, į kokią bėdą įstūmė.

— Tai sakyk aiškiai, ką 
tau įkalbėjo ir kokį įvyki 
visa tai liečia.

— Taigi, ar tu nežinai, kad 
septemberio mėnesyje vėlek 
Amerikoje atsidarys lietu
viškos skule's? 0 tos skū- 
lės, kaip gazieta rašo, turi 
is musų amerikoniškų boisų 
padaryti žemaitiškus Kens- 
tučius ir Birutas su mūsų. 
pratkų dvasia net ir sumik- 
sytame airišio kūne. Sako, 
jie visi turi būti drūti vajau- 
ninkai už lietuvišku kraję, - 
šnekėti tik žemaitiškai ir 
is tolo atpažinti mūsų ne
prietelių ruskį komunistą 
iŠ kvapo.

— Tai ką visa tai turi ben
dra su tavo kažkokia amba- 
sadoryste?

— Pala, Maiki, leisk man 
papasakoti visą zbitką! Tai
gi, vedlug to susaidės priek
sėda man užfundino german- 
sko alaus ir sako: būk, tė
vai, lietuviškas bambasado- 
rius! Girdi, apvaikščiok vi
sas hauzas, kur tik yra lie
tuviškoje Šeimynoje boisą 
ir mergišką, ir paspirgink, 
kad tėvai septemberyje leis

tų visųsavo žabalyną į lie
tuvišką subatinę skūlę, o 
paskui už kiekvieną prišne
kintą jauną dūšią gausi po 
pantį gyvatinės.

- Tai geras sumanymas, 
ir tokią visuomenei naudin
gą veiklą jau galėjai daug 
seniau ir be gyvatinės pra
dėti.

- Aš tau sakau, Maiki, 
tu manęs nemarudyk savo 
pamokslais ir duok isviro- 
zyti iki pabaigos!
- Na, ir kas toliau?
- Ir kas? Nugi, pirmiau

sia, sakau, nueisiu pas vie
ną labai bagotą petrijotą, ir 
trys pantys bus jau kišeniu- 
je, nes anas turi du tik an- 
gelskai Šnekančius boisus 
ir vieną pusmergę, kuriu 
niekad nemačiau nei mūsą 
lietuviškose minavonėse, 
nei jaunikliu žemaitiškuose 
tanciuose.

— Tai visai gerai pradėjai 
savo misiją.
- Aš, Maiki, irgi taip mis- 

linau. Bet kai tik pravėriau 
duris, pasakiau Tegul bus 
pagarbintas ir kad atėjau su 
krivulę kviesti lietuviško ir 
žemaitiško gymio kūdikėlių 
į lietuvišką subatinę skūlę, 
tai su tais Žodžiais namuo
se parūko tokia pekla, kad 
net pats išsigandau. Boisai 
tuoj ėmė nesavu balsu an- 
gelskai staugti, kad jie į 
lithuanian skūlę neis, nors 
ir užmušk, ba subatom turi 
grajyti beisbolą, basketbolą 
ir dar kažkokį ten kitą bolę, 
o nedėlgaliais dar yra susi
tarę su f renta i s mutaciklais 
išvažiuoti ant kažkokios 
oblavos. Nu, o gal tik dvy
likos metę, bet jau apvalai
no stuomens mergiščia, vos 
išgirdusi mano žodį apie 
lietuvišką skūlę, tuojau ėmė 
krautis į oaksą savo Šlebes, 
marškinius ir kelnes, o pas
kui, parkritusi ant padlagų, 
pradėjo spardytis nuogom 
kojom ir spiegti, kad jau da
bar visai išsikrausto iš na
mų ir gyvens atskirai, ba 
visas subatas ji turi praleis
ti su savo boifrendu Džianu, 
kuris ją pažadėjo ženytis...
- Tai kaip į tokias nesą

mones galėjo reaguoti tėvai, 
jeigu jie dar bent kiek išmin
tingi?

- Tėvai? Moiki, jeigu aš 
būčiau tų vaikėzą tėvas, tai 
nusijuosęs diržą taip jiem

sagtimi užpečėtyčiau sėdy
nes, kad visą amžių atsimin
tų. 0 jų tėvai tiktai: mai 
darling, dont krai, ju ar rait, 
olrait nau ir dar kartą rait ir 
kvait! 0 paskui kad šoks a- 
budu ant manės! Matai, gir
di, prakeiktas seni, kokią 
tu čia mums sekmą dieną 
doruose namuose peklą už- 
virei! PaŠol von, girdi pas 
savo Zacirką ir daugiau čia 
nesirodyk! Nu, o kai aš dar 
norėjau iŠvyrozyti, kad esu 
paties lietuviškos susaidės 
prieksėdos pastas, tai anas 
petrijotas, užkeikdamas an

KELEIVYJE GAUNAMOS
NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMĮNIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., ka i na 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaino 10 dol.

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

NARSA GYVENTI, romanas, 
paraše Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

glišku maternamu, išstūmė 
mane atbulą pro duris, c jo 
nupenėtos šuva dar griebė 
už pakinkio. Taip, Maiki, 
mano bambasadorystė ir bai
gėsi.

- Tai tavo aplankytasis 
vadinamas “patriotas” yra 
tiktai nutoutęs turtingas tam
suolis, kokių gal tik viena 
Šeima ir yra tokia visoje a- 
pylinkėje. Gaila, labai gai
la ir net gėda, kad tokią mū
sų tarpe atsiranda.
- No, Maiki, jis yra tikras 

petrijotas, ba Zacirka sakė.

Q f Ą SUSIVIENIJIMAS
O Lr A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jeu ėO aietų caruai’je lietuvių visuomenei Ir iftmofeft- 

jo oaugiaa SEPTYNIS MlLIONUS doterią 
neriam*.

SLA—didžiausia dėtuvių CraternaUnd orgaaisedja — 
duoda gyvybės apdraudę ir Hgaje padaigų. kuri yru 
pigi. nea.SUSIVIKNUlMAŽ* ueležke pelne, o teikia 
patarnavimus aavitarpfnės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria aa paaa eiboaa delarių 
kapitalą, tdd |o apdraada tikra ir aaagi. Kfekvieggp 

batuvla čia gati gauti {vairių klasių rrikabariauaiaa 
apdraadaa nuo ftlOf.OO iki 11G.000.M.

SLA—jaunimui duoda garų Taapamųjų Apdraadų — Ma. 
domaeut lasaraure, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms b gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TEBM 
apdraudę: už >1,000.09 apdraodoa tik tft.00 mokas* 
čio metama.

SLA—AKC1DEN TALI AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenim* rekomenduojama BetevMkų 
klubų ir draugijų nariam*. UI 11,000.00 akcidente- 
Me apdraudos mokeatia >2.00 ) metua

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite* 
* kuopų ve’kčjus, ir jie plačiau pasliHne apie 
8esivlenifisw» ftarbua

Gęgstte spausdintas mfot-ų&acljaa, Jeigu 
paražysite:
LHhaaadaa Albura af America
M7 Wcat 30tk Strsat, Nevr Tark. N.T. lftfttl

kad Lietuvoje buvo kažkoks 
činauninkas, į Amerika at
vežtas Balpo pinigais, o ir 
aš pats mačiau, kaip sykį 
Piliečių klube valgė suvalc- 
kinį kugelį ir lietuvišką pi-
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PRISIMINIMUI IŠ PASAULIO LIETUVIU DIENU...

Viršuj kairėj vaizdas iš P.L.D. atidarymo iškilmių birželio 29 d. Toronte. 
Viršuj dešinėj Argentinos lietuvių delegacija į P.L.B. seimų su P.L.B. 
pirm. Br. Nainiu (vidury). Delegacijos vadovas Raulas Stalioraitis antras 
iš dešinės. Kairės apačioj jaunimas įteikia dovaną Br. Nainiui ui veiks-

mingg jaunimo darbams paramų (iš kairės: prel. Ragažinskas (Brazilija), 
K.V. Slotkus (Venecuelaj, Kr. PareŠtytė (JAV), Br. Nainys ir JAV L.B. 
pirm. A. Gečys). Dešinės apačioj seimo atidarymo metu giedamas himnas 
(is k.: V. Rimšelis, A. Gečys, A. Razma, E. Lenkauskas, V. Kamantos).

Foto: Jono Urbono

...IR ŠEŠTOSIOS TAUTINĖS STOVYKLOS

Sti UTHUAMAN SCOUT JAMBOREE 
Augusi 13-26. 1978 
Pajrton Mass USA

Kairės apačioj Romo 
Bričkaus montažas iš 
Penktosios tautinės 
stovyklos (1968) Mi- 
chigane. Kiti vaiz
dai iš dabartines, 
sukaktuvinės sto
vyklos, kaip ir šis 
piešinys ant speci
alaus voko L.S.S.
60 m. jubiliejui pa
minėti.

Foto: R. Bričkaus
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Nepaprastas rašto 
brangintojas

Kai įeini į Paulinos ir Justino Karazijų namus Wor- 
cestery, Mass., pajunti, kad Šia gyvena tvarkingi senosios 
kartos imigrantai. Bet ne dėl to aš čia Karaziįus prisimenu. 
Jų namai išsiskiria iš kitų to miesto lietuvių nomji ypač tuo, 
kad juose yra sutelkta daug kultūrinės medžiagos, sukurtas 
privatus archyvas.

Mus stebina, kad seselės kazimierietės Chicagoje ir mari
jonai Thompsone, Conn., turi gerus archyvus. Bet jų organi
zacijos gali paskirti vieng ar kitą savo narį tuo rūpintis, ne
sunkiai gali ir lesų tam reikalui skirti.

O vienam Žmogui tai padaryti sunkiau, todėl dar labiau 
st?bimės prei. Pranciškaus Juro darbo vaisiais, jo sukurtu 
ALKos muziejumi, dabar jau perleistu Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijai. Bet prel. P. Juras — kunigas, mokslus 
šėjęs žmogus, o Justinas Karazija - maža

mokslis, tačiau jau prieš 65 metus pradėjęs rinkti lietuvių 
laikraščius ir knygas, kurių šiandien jau sunku kur kitur 
beužtikti. Tasai rinkinys yra toks, kad jį ir Lietuvių Enci
klopedija rado reikalinga paminėti.

Tai kas tas Justinas Karazija?

Justinas gimė 1892 m. spalio 5 d. Mazgeliškių kaime, 
Kupiškio vis. Jo tėvas Kajetonas su pirma žmona turėjo du 
sūnus — Jonų ir Juozų. Žmonai mirus, Kajetonas vedė ki
tų — Marcijonų Vaitekūnaitę, kurios brolio sūnus daug me
tų klebonavo Providence, R.l. Su ja susilaukė 4 sūnų: An
tano, Povilo (numizmatikas, bibliofilas, visuomenės veikė
jas), Justino ir Felikso (mokytojas, kaip ir Povilas). IŠ jų 
tik vienas Justinas 1910 m. gruodžio mėn. atvyko pas bro
lį Juozų ir apsigyveno Worcestery.

Justinas gavo darbo GiIbertviIleje pas ūkininkų, vėliau 
restorane plovė indus, dirbo daržininku ir ilgiausiai Ameri
can Wire & Steel bendrovėje. Penkerius metus susidėjęs 
su kitu laikė valgių krautuvę.

Šiek tiek skaityti Justinas išmoko iŠ savo brolio Povilo 
dar Lietuvoje. Jau ten skaitė užsienyje išleistus Žemai
tės ir kitų raštus. Kromelninkai iš Kauno atveždavo ir par
davinėdavo kad ir dr. Jono Šliūpo laikraščius iš Amerikos, 
kuriuos caro laikais paštu siųsti buvo uždrausta.

Amerikoje Justinas išmoko geriau skaityti ir rašyti, per
rašinėdamas straipsnelius iŠ įvairių laikraščių. Su džiaug
smu jis parodė man stambių tokių perrašinėjimų knyga.

Karazijai išaugino sūnų Richardų, dabar elektros inži
nierių, ir dukterį Ernesting, registruotą medicinos seserį.

Ir Štai tik lietuviškoje “vargo mokykloje” mokslo tera- 
gavęs asmuo nuo jaunų dieniu taip brangino spausdintų lie
tuviškų raštą, kad rre tik Įį godžiai skaitė, bet rinko ir sau
gojo. Dabar jo sutelktu lobiu gali kiti pasinaudoti, lai jau 
yra padarę istorikai prof. kun. Stasys Yla ir Pranas Pau- 
liukonis. Ir aš esu pora kartų Karazijos archyve ieškojęs 
reikalingos medžiagos.

Dar pastebėsiu, kad Justinas Karazija ne tik skaitė ir 
rinko mūsų spausdintą žodį, bet, kol fizinės jėgos leido, 
buvo veiklus įvairių organizaciją narys. Šiandien artėda
mas prie 90-čių, Justinas nebegali aktyviai dalyvauti lie
tuviškoje veikloje, bet jis atidžiai ją seka, nenori dar skir
tis ir su savo archyvu, kurį galvoja paaukoti kuriam nors 
iš viešųjų orchyvų.

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS

VAKARŲ VOKIETIJOJE...
TIK PAGALVOJĘ STREIKUOJA

Tarptoutinė darbo organizacija paskelbė, kad 1976 me
tais dėl streikų JAV nustota 38 mil. darbo dienų, Italijoje — 
25.4 mil., Prancūzijoje — 5 mil., Didžiojoje Britanijoje ir 
Japonijoje - po 3.3 mil., o Vak. Vokietijoje tik 412,000.

Kodėl Vokietijoje tiek maža streikų, o jos darbininkai yra 
vieni iš geriausiai atlyginamų visame pasauly?

Vienas įžymus V. Vokietijos darbininkų unijų veikėjas 
apie tai šitaip samprotauja.

Kitur pirma sustreikuoja, o tada tik pagalvoja apie strei
ko reikalingumą ir pasekmes. Vakarų Vokietijoje priešin
gai: pirma gerai pagalvoja, ar streikuoti, ir tai tik ne mažiau 
75% narių sutarus.

Beje, Vakarų Vokietijoje darbo įstatymuose numatyta ne
mažai tokių dalykų, dėl kurių kitur pačios unijos dar tebetu
ri kovoti.

Vak. Vokietijoje įmonė ar įstaiga paprastai turi tik vieną 
unija, o sutertys iš kart sudaromos ištisai tos a. kitos pra
monės rūšiai.

Labai svarbų vaidmenį vaidina įmonių tarybos, kurios pa
gal 1952 m. įstatymą privalomos visur, kur yra ne mažiau 
kaip 5 samdiniai. Prie nereikalingų streikų išvengimo prisi
deda ir tas, kad Vakarų Vokietijoje darbo unijose komunistų 
įtaka tėra labai menka.

O PAS MUS -
SUSTOJO TRYS NEW YORKO DIENRAŠČIAI

Dėl presų darbininkų streiko nuo rugpiūčio 10 d. nebei
šeina trys pagrindiniai New Yorko miesto laikraščiai: The 
Nevr York Times, The Nevr York Daily Nevrs ir The Nevr 
York Post.

Kadangi sustreikavo presmonų unija, tai iš solidarumo į 
darbą neina ir kitoms unijoms priklausantieji tarnautojai. 
Tai pavyzdys, kaip dėl netikslingo darbininką reprezenta
cijos bei organizacijos susitvarkymo galima pridaryti be
reikalingos bėdos.

Streiko svarbiausioji priežastis - nesusi tarimas dėl to, 
kad, pakeitus spausdinimo techniką, dalis presmonų nebūtu 
atleisti.

Spėjama, kad streikas gali ilgai užsitęsti...

PARĖMĖ KELEIVĮ

20 dol. : A. Griauzdė, A- 
von, Ma.

Po 10 dol.: J. Liutikas, Au
stralija, H. Suveizdis, Cicero, 
III., B. Mudėnas, Worcester, 
Ma., ir P. Vilutis, Toronto, 
Ontario;

Po 6 dol.: A. Šalčius, Great 
Neck, N.Y. ir L- Baranauskie
nė, So. Boston, Ma.;

Po 5 dol.: V. Selivoncikas, 
Dorchester, Ma., S. Augonis, 
So. Boston, Ma., V. Jurgėle.
So. Boston, Ma., A. Luckiene 
W. Hartford, Ct., L Šilkas, U- 
nion City, Ct., S. Konces, So. 
Weym^,th, Ma., A. Masalsky, 
Bayonne, N.J. ir K. Milaševi
čius, Hamilton, Ontario;

3 dol.: V. Liauba, So. Bos
ton, Ma.

Po 2 dol.: M. Junevičius, 
Hartford , Ct., A, Plevok, Dor
chester, Ma., A. Baika, So. 
Boston, Ma., J. Lubinskas, 
Montreal, Ouebec ir J. Ado
mėnas, Montreal, Ouebec;

Po 1 dol.: S. Kenstavicie- 
ne, Hope, B.C., Canada, J. 
Baltrūnas, Esperance, N.Y. ir 
A. Songaila, Harrison, N.J.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

ADMINISTRACIJA

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 $845.00 (su vadove p. Rudžiūniene)

M & T OIL CO.. Ine. gruodžio 22 $1045.00 (dviejų savaičių)

641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

S kambjak ita

268*4662

Visos grupės aplankys hauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISI, AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI, su papildo
mu mokesčiu Netv Yorkę.
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1979 M PRASIDEDA BALANDŽIO 11 C. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina RudžiAnienė

Prices are based on double occupancy and are subject to changcs 
and/or Government approval.
Norint iem atsikviesti gimines ii Lietuvon su tvarkom kvietimo dokumentus

i
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Australijos lietuviu sportininkai, grįždami iš Pasaulio lie* 
tuvių sporto žaidynių Toronte, liepos 5-7 dd. viešėjo Bos
tone. Čia po krepšinio rungtynių. So. Bostono lietuvių pilie
čiu. draugijos salėje jiems buvo suruoštos vaišės. Ten dary- 
tgjr ši nuotrauka. Joje iš dešinės į kairę matosi Australijos 
sportininkų vadovas Antanas Laukaitis, Bostono “Grandies” 
ir australiečių priėmimo komiteto pirm. Vytautas Eikinas, 
australiečių sportininkų vadovo padėjėjas Valentinas Gul
binas ir So. Bostono lietuviu^piliečių draugijos pirmininkas 
inž. Aleksandras Cbaplikas, jr.

AVI NELSONAS UZ LIE
TUVOS LAISVI

Kaip jau minėjome, “Ke
leivio“ įstaigoje lankėsi 
Avi Nelsonas, siekiąs nu
rungti dabartinį senatorių 
Ed*ardq Brooke’a. respubli
konų pirminiuose rinkimuose 
ir paskui varžytis su dar ne
žinomu demokratų partijos 
kandidatu.

Savo pokalbyje su musų 
redakcijos nariu Avi Nelso
nas reiškė susirūpinimų V. 
Petkaus likimu. Tačiau jis 
pabrėžė', kad jis stovi ne tik 
už pagalbą politiniams ka
liniams, bet ir už pilna vi
sų Pabaltijo respublikų iš
laisvinimo.

Ta proga jis tvirtino, kad 
ir vėl reikia pradėti viešai 
kalbėti apie tų kraštų nepri
klausomybės atsatymą, ly
giai tuo pačiu būdu bei mas

Bostono “Grandies’’ vyrų tinklinio komanda. Pasaulio lie
tuvių sporto žcidynėse Toronte laimėjusi antrąją vietų.

tu, kaip šiandien šnekama 
ribotu Sovietijos disidentų 
klausimu.

ŠURUM BURUM 

SPALIO 22 D.

So. Bostono lietuvių pi
liečių d-jos nariams vaišės ■ 
Šurum burum rengiamos spa
lio 22 d. Jame bus pagerbti 
specialiu žymeniu visi tie, 
kurie d-joje išbuvo 25 m. ir 
iki šiol dar nebuvo pagerb
ti.

Ne visi nariai pasirūpina, 
pakeitę adresu, jį pranešti 
d-jos raštinei, todėl tokie 
negalės būti pakviesti ir j 
minėtą programų.

Užkandinė ao atostogų 
pradės veikti rugsėjo 9 d. 
D-jos narių mėnesinis susi
rinkimas bus rugpiūčio 17 d.

DĖMESIO
Išnuomojamas 4 erdvių kam 
barių butas Thomas Park 
rajone, South Bostone. 
Skambinti: 268—7967

IEŠKAU SUSIPAŽINTI
Esu lietvvė, noriu susipa
žinti su šeimyninį gyvenimų 
mėgstančiu lietuviu. Atsa
kysiu tik į rimtus laiškus, 
kuriuose bus ir trumpas 
rašančio gyvenimo aprašy
mas. Rašyti Keleivio adre
su, pažymėjus: Atiduoti Bi
rutei.

♦♦♦♦♦♦
J♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

RADIJO PROGRAMA

: Seniausia lietuvių radijo
programa Naujoje j Angl’ioj
•9 U7k!Ot> 1 L._u a iš stoties WNSR iJSO banga

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) n veikia sėkmadieniais nuo

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

1:00 iki 1:30 vat po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa- 

J saulinių žinių santrauka ir 
+ komentarai, muzika, dainos

t ir Magdutės pasaka.
Šių programą veda Stepo- 

J nas J. ir Valentina Minkai. 
4 Biznio reikalais kreiptis j 
♦ Baltic Florist gėlių ir dova- 
6 nų krautuvę, 502 E. Broad- 

- way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivi* ir yra didelis lietu- 

♦ vilkų knygų pasirinkimas.

BALTICREALTY & INSTRANCS 

AGEJCIT

Vedėja: Reda Afc VąJJa*
Tel. 2bo-603Q

587 E. Broadw«y, So. Boston, Masa.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių netabhingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų ateitikfcnt.
• HOMEOWNER$’ POLICY gali ISrūųinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauta norintiems parduoti ar pirkti

r
♦♦♦
♦♦

5

—♦> ♦ ♦
Ę. The Apothecary ♦ 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Perduodame tatai vaistei, Maldome gydytojų re 

eeptas ir tarime visos gatavus vaistas.
M nū vaistų - eikit | Heteviiką vaisttaų. J 

Bav. Emanuel L. Boseugard. B. Beg. Pharm.
384 W. Broadsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE

Metamu AN 8-6688

Nue I vaL ryto fci 8 vai r, išskyras iTeatadieatas Ir

■OOOOOOOttOOUOOOOOOOOOOOOOO

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 vaisių. Visi kviečiami ta proga pasinaudoti.

ANTHONY SHUPIS, M.D. 
R.F.D. 1 Route 12,

Attawaugan, 

Dayville, Conn. 06241

Tel. 774-7209

praneša atidaręs homeopa
tijos kabinetų chroniškoms 
ligoms gydyti.

i

▼
i
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TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių peroiantiaM 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Masa. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-9 

šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Autnna Adomonienė

MASTER EIeCTTOCBttf 

Industrie — ResMesitidt 

— UoaiuerMat —<
Md WoA 

Free Estimates
C»

Charie A Gattųauskas 

486-4890

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. “Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $->, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

jjfjirr............ *“' 1 n»»»<
NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
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MIRĖ S. MITKIENĖ

Stanislava Mitkienė, gyv. 
So. Bostone, po sunkios 
ligos mirė liepos 21 d. ir 
liepos 25 d. buvo palaidota 
Naujosios Kalvarijos kapi
nėse.

Velionė buvo gimusi A- 
merikoje, o užaugusi Lietu
voje. Ji priklausė So. Bos
tono Lietuvių Piliečiu d- 
jai.

Jos vieninteliam sūnui,
Pi liečiu d-jos iždininkui 
Algirdui Mitkui reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

ĮVAŽIAVO Į NAMUS 

IR IŠLIKO SVEIKAS

15 metu paauglys motinos 
automobiliu dideliu greičiu 
įvažiavo į Julijos Arlaus
kienės namą E gatvėje, So. 
Bostone. Sieną išlaužąs, 
automobilis įstrigo name, o 
vairuotojas paliko visiškai 
sveikas. Žinoma, jis norėjo 
pasislėpti, bet policija jį 
suėmė, ir dabar jis turėtu 
gauti tinkamą atpildą.

SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL ii

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga i s WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS i

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. TeL 566-7209 ’

>eeeea.ee*eee*e*»——e**——**—*—*********' ■

Laisvės Varpas

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol.. kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St..
La Šalie, P. H8P ICA Canada

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas 

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

KĄ KIEKVIENAS LIETI VIS TURĖTŲ TURĖT 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietuvių or

ganizuotos veiklos istorija Ji turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama mūsų jaunimui, kad jis 
susipažintų su mūsų tėvų ir tėvelių istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gy venimo istorija. Ja skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydas, teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis, techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentas Povilas P. Dargia. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas, parašy tas visiems supraniaiKkm lietuvių ir anglų kalbomis, kietais 
viršeliais liuksusiniai išleistas. Kaina tik $6.00. l'žsisakvti Sl.A Centre. 
307 West 30th St.. New York. N. Y. 10001. Tel [212|-563 2210.

PRAŠO APLANKYTI

Marija Strazdienė, buvusi 
Lietuvių,darbininką d-jos 
narė, jau seniai serga. Ji 
labai džiaugtysi, jei ją ap
lankytų draugės ir pažįsta
mos.

Jos adresas: 47 Lyon St., 
Dorchester, Mass. 02122

IŠNUOMOJAMAS

5 kambarių gerai Įrengtas 
butas 3-me aukšte Dor- 
chestery. Skambinti 
825-9588

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Rugsėjo 10 d. LB rengia
mas Tautos šventės minėji
mas So. Bostone.

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo
šiama Lietuviu diena.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

Rugsėjo 24 d. 4 vai po
piet Stepono Dariaus posto 
Auxiliary banketas.

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių, choro "Aidas” 
koncertas So. Bostono lie- 
tuviųpiliečių d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris

Spalio 8 d. Bęltų d—jds 
rengi cftnas estų smuikinin
kės Cormen Prii koncertas.

Spalio 8 d Prcvidence,
R.I., veteranų auditorijoje 
"Grandinėlės" koncertas.

Spalio 15d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 28 d. Balfo Brock
ton o skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų koncertas.

Lapkr. 4-5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11 d. jaunimo an
samblio "Sūkurys” koncer
tas Brocktone

Lapkr. 12 d. Baltųd—jos 
rengiamas Donos Stankaity- 
tės koncertas-

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

Lapkr. 19 d. 3 vai po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

COSMOSPARCEL! 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

B BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nura
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

SVEIKSTA

Buvps Keleivio įstaigos 
bendradarbis, Maž. Lietuvos 
veikėjas Albertas Puskepa- 
laitis grizo iŠ ligoninės na
mo.

PETER MAKSVYTIS4
<9 Ckveh Street

Atlieku visas
te Ir projektaMuo darbas ii toa- 

! ko ir viduje. gyvenamą narna ir
Manio pastatą, porai Jeaą rcika- 
lavint*. šaukite visados fld • va 
landų rakoro.

Telefonas 698-8675

—>aa—aaaaaae aaa*
TEL. AN 9-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOM KTRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

**•»*••*««*••**•«•««••••**•***«••* tinsite. Vc:!f*jz.v A. Schyrisskl

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank'

ALUfSrS^THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRES/DENT

MAIN OFFICE

V
9 AM to 3:30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
238-2500

ATLAS PARCELS CO.

82 Harriaon Street, 
lVorcester, Mass. 01604 

Tet 7983347 
Tiesiai iš Worcesterio sten

ėtam įvairia* siuntimus į Lietu 
vą ir kitas Rusijos valdonus 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines garny iios medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinšs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai šė
momis kainomis. Be to, siunčia
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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

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




