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Detentė jai nulenkė 
Fordo galvą, prieš Kremlių

Prez. Fordo atoieakymae oficialiai priimti Solženici

ną JAV spaudos ir visuomenes laikomas nusižeminimu 

prieė Kremlių. Tas įvykis sulaukė visuomenės piktos re

akcijos, kuri gali paveikti prezidento rinkimus.

Astronautų ’detentė‘ vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto
, KREIPIMASISpavyko

Amerikiečiu h sovietų ard- j Artėjant Europos Saugumo ir Bendradaibiavimo kon- 
vėlaiviai Aoo’.lo ir Sojuz, i ferencijos baigiamajam momentui Helsinkyje, be kitų 
vykdydami bendrus bandy-!«*'’<> žygių, Vlikas pasiuntė vyriausybių gagoms telegra- 

' mus, praeitą sei. aite susiti- mas šio turinio:
. iko ir susijungė erdvėje 1401 "Ezcelleney. Entrusted by the Lithuanian people to 
mylių viiš žemės. Ta proga speak for thtem at a time when Lithuania is subjugated,

: astronautai ir kosmonautai Recognizing that a summit level conclusion of the Confe- 
lankėsi vieni kitų eidvėlai- rence on Security and Cooperation in Europe will take 
viuo e. sveikinosi, pasikeitė place, In order to avoid any misintei pretation of the Con- 
dovanomis ir pasakė. po ference declaration*, We respectfully reųuest Your Ex-

kune nepatinka Kremliaus kį aptarė sovietų kosmo- Į gemony over Lithuania, are not applicable to Lithuania?* 
7?S?n!S’-detentėnartas. pavadindamas jį di- šiaurės Amerikos ir laisvosios Europos lietuvių vi-

Portugalijos demokratija 
skaudžiai marinama

Socialistai, pasitraukę iš vyriausybės, praeitą savait

galį surengė masines antikomunistines demonstracijas. 

Juos parėmė ir kitos antikomunistinės partijos. Bet komu

nistai vistiek nesulaikomai skverbiasi j krašto administ

raciją, ekonomines ir kultūros įstaigas. i

,pr
Nobelio 
rą Solženiciną sukėlė kone 
visuotinį JAV spaudos ir de
mokratinės minties visuo
menės pasipiktinimą. Spau
doje pasipylė eilė prieš tokį 
Fordo elgesį nukreiptų ašt
rių vedamųjų ir karikatūrų, 
o Baltuosius Rūmus užplū
do protesto laiškai.

Prezidentas atsisakymą 
susitikti su Solženiciną pra
džioje aiškino laiko stoka, 
bet vėliau spaudos konferen
cijoje Milwaukee Kissinge-

tokia trapi, kad ji negalinti, dėlių vaidinimu. Iš tiesų tai 
pergyventi Solženicino ir j ir yra vaidinimas, kurio pa- 
Fordo susitikimo, ar kad jau j rengimas truko anie trejus 
reikia Baltiesiems Rūmams ; metus ir kuris at iėjo ameri- 
pateikti Maskvai išskrmin-Į kiečiams apie 400 milionų 
guotą svečių sąrašą. — tai • dolerių.
ji neverta skatiko. Abiejų kraštų spauda šį

Sacharovo žmoną 
išleidžia užsienin

skrydį labai išnaudojo ge
ro sugyvenimo“ ir "didelių 

; ateities vilčių“ propagandai. 
Sovietų kosmonautai jau 

Garsiojo kovotojo dėl nutūpė pirmaaienį, o ameri- 
ris aiškiai prisipažino, kad-žmonių teisių Sovietų Sąjun-, kiečiai nusileis ketvirtadie- 
jis pataręs tokio, susitikimo gOje akad. A. Sacharovo nį.
išvengti, nes po tokio susiti* žmona mcks ąlpų __
kimo galima esą laukti Iš so-* Rga, dėl kurios jlgati apak- 'Maskva DOdedū 
vietų pusės "nepageidauja- tl. Ji, jau prieš 2 metus pra-

šė išleisti gydytis į Italiją,! Angolos komunistam 
bet vis gaudavo neigiamą i ... ...
valdžios atsakymą. Prieš sa-• . Rortugalijos kolonijoje
vaitę buvo atmestas dar vie- (Afnxoje), kun
nas jos prašymas, bet po ke-į *?*"«<> menes, nepn- 
lių dienų pranešta, kad ga-' klausomybę. jau dabar
linti išvažiuoti. : v^ta. c.ivi!mis kara* .tai;Pe

„ . . „ . . , maskvinių ir pekmgmių ko-
Gal dalbar sovietai rado

suomenė pašoma savo telegramomis ir laiškais paremti 
Vliko prašymus.

Laiškų pavyzdžiai
Dear Mr. Prezident, I wholeheartedly support the 

reųuest conveyed to you by the Supreme Committee for 
the Liberation of Lithuania conceming the inapplicability 
of the CSCE declarations for Lithuania.

Iš Portugalijos vyriau
sybė-, protestuodami prieš 
komunistų mažumos įtaką, 
pasitraukę demokratiniai 
socialistai, vadovaujami Ma
rio Soares, remiami ir kitų 
antikomunistinių partijų, 
praeitą savaitgalį Lisabono
je ir kituose miestuose su
rengė masines demonstra
cijas. nukreiptas prieš ko-

Šiose šimtatūkstantinės 
masės demonstracijoje įvy
ko kaistų susirėmimų su 
komunistais. Lisabonoje pa
stačiusiais prieš demonst
rantus barikadas, krašte bu
vo sunaikinta 10 komunistų 
parti jos centrinių būstiniil 
nujautas vienas kareivis, o 
kitas sužeistas, sužeista 15 
civilinių asmenų, nemaža

• • •
Dear Mr. President, Please make every effort so that 

the CSCE declarations will not de jure or de facto con- 
fism one of the most deplorable conseąuences of WorW 
War Two. namely the annexation of the Baltie States by 
the Soviet Union.

i
Peronienė be savo
angelo sargo

Naujoje vyriausybėje nė
ra Peronienės draugo Lope-

Indira neleidžia 
lankyti kalinių

Indijos premjerė Ir.dira 
Gandhi neleido Socialistų

__ , . . j Internacionalo delegacijai
zos Regos, kuns esąs buvęsj- ,ankvti suimto jžymaus 
jos meilužis. Manoma, kad ,eikėjo Narayan -r kjtų Ra.

.... ! munistų. kurie varžosi dėl I ii ii pati turės pasitraukti, liniu.progą pademonstruoti savo bQsimos valdžios. -11
nuolaidumą“ pnes Saugu-'

munistus. jims palankų mi-lyra suimtų, 
nistorį pirmininką gen. Cas-Į Socialistų ir Liaudies de- 
co Goncalves ir faktiškai Į mokratų piotestas parodė, 
kiautą valdančio kariškių Uut£ nėra
revoliucinio komiteto komu-1 jjjjjęygj prisiimti kariškių 
rastinius polinkius. jar komunirtų diktatūros,
••□••■■oooouououuuoBuouum'kad vadinamasis ręvoiiucį- 

*• • i** Jnis komitetas už gavo, pą£iųKyšiai Italijos , turi ne gyventojų pritarimą, 
... i ė tiktai ginklo jėgą? Norma-

partijoms ilioje santvarkoje fašistinę
Paaiškėjo, kad Exxon aiy. i diktatūrą nuveltą kariškiai 

vos bendrovė, norėdama tw-j apžvelgti į daugu-
lėti įvairių teiginių privile- n>ps žmonių demokratinių
gijų, įvairioms Italijos po
litinėms partijoms išdalino 
daug milionų dolerių. Vien 
krikščionių demokratų par-

laisvių reikalavimus ir lais
vuose rinkimuose išryškėju- 
sį partijų pajėgumą, bet šiuo 
atveju visa tai ignoruojama.

rija yra gavusi beveik $12 Pasigerinusieji savo eko-

mo konferencijos protokolų i 
pasirašymą.

Žaidžia KGB prieš

mų simbolinių padarinių“
Šitoks aiškinimas ' sukėlė 

dar didesnį pasipiktinimą.
Tokia prez. Fordo baimė 
"įžeisti sovietus“ jau dabar 
rodo, kad detente iš anksto 
lenkia jo galvą prieš Krem
liaus bokštus. Toks nusiže
minimas yra tikras nusiže
minimas prieš Brežnevą, y- 
pač kai tas, visai nebodamas 
Fordo galimo įsižeidimo, 
viešai priėmė JAV komunis
tų vadą ir demokratijos 
priešą Hull.

Kadangi šis fvykis gero- t CM 
kai sukompromitavo prezi- j 
dentą ir per rinkimus gali 
jam atimti nemažą balsų 
skaičių, pradėta ieškoti "ke
lio atgal“. Solženicinui vie
šint senate, kur ‘jis buvo ofi
cialiai pakviestas ir tarė žo
dį, prez. Fordas leido su
prasti, kad jis Solženiciną 
dabar priimtų, jeigu tas no
rėtų pasimatyti, tik negalįs 
jam atsiųsti oficialaus pa
kvietimo...

Bet Solženicinas be ofici
alaus pakvietimo pas prez.
Fordą veržtis atsisakė. Kuo 
tas "gervės ir lapės česnis“ 
baigsis. tenka dar pa>aukti.

The Christian Science 
Monitor ta proga pažymi, 
jog esanti tikra ironija, kad 
šiomis dienomis sovietų ir 
amerikiečiu astronautai tai
kingai susitinka 140 mvliu 
virš žemės, o Fordą5 su Sol- 
ženicinu negali susitikti že
mele. Taigi, Žiopran* su vil
timi i padange, žemiškosios 
problemos vis tiek lieka ne
išlestos.

The HeraM-Sundav. sa
vo lienos 20 d. vedamajame

Maskva saviškius dosniai 
remia. Kinija savo šalinin
kams taip pat padeda, bet 
daug mažiau. I

Juodieji antikomuni-Ui; 
paprašė JAV pagalbos, bet* 
gavo atsakymą, kad tokios/ 
paramos JAV teikti negali.’Kažkaks juokdarys erd

vės kontrolės centre Housto- j 
ne "atlydžio“ pašaipai Uka- Pastininkų streiko 
bmo tokio turinio praneši-! 
mus rusiškai ir angliškai: i kol kdS išvengta

i

Praeitą ketvirtadienį sukako 32 metai, kai ties {Soldinu (Vokieti*

milionų.
Kitos biznio firmos yra

parėmusios kitas partijas,

nominę padėtį pulkininkai 
yra pasiryžę numoti ranka 
į visas jų prokomunistinei

net ir komunistų, nors tie politikai priešingas partijas 
ir bendradarbiauti tik su va
dinamais "liaudies komite
tais“, kuriuose jau dabar 
vyrauja komunistai.

Kol Portugalijos demo
kratinės partijos demonst- 
ruoja ir protestuoja, komu- 
ni.*tai. kariškių remiami, ty
liai skverbiasi į atsakingus 
administracfjos ir visuome
ninio gyvenimo postus. Iki

ginasi nieko negavę.

begaus Irano šacho 
paskolos

Pan American lėktuvų 
bendrovė yra sunkioj finan
sinėj kn’zė’j. Pernai ji turėjo 
$81.8 mil. nuostolių, o šie
met per 3 mėn. — $59 mil.

Bendrovė vedė deryba"Žurnalistų dėmesiui, šį Pirmadieni turėjo strei- 
sekmadienį 2 vai. po pietų kuoti JAV paštininkai, bet 
aikštėje už Holiday Inn, paskutiniuoju metu susitar- 
NASA kelias Nr. 1, bus čia ta derybas tęsti. Jau dabar 
akredituotų ČIA ir KGB at-; numatyta pavtininkų atly-
gtovų Žaidynės. .ginimą padidinti, bet. žino- Darius (kairėje) ir Sta«y« Girėnas (dėžinėje). Ją skridimai* per Į Pajutę, kad Pan Ameri-

ma, padidinti ir moke-tį už Atlantą buvo anais laikais didelis įvykis aviacijos istorijoje. Ją $.an derasi su Iranu, žydai
paliktas jaunajai kartai testamentas ir šiandien turėtą būti neuž- bendrovę pradėjo boiko-
miržtas lietuviškojo jaunimo. ’tuotl ’f, ^ew Yorke trukdytl

jos veiklą.

su Iranu dėl $300 mil. pa-1 šjol jie jau užvaldė naciona-

joje) lėktuvo nelaimėje žuvo perskridę Atlantą lakūnai Steponas ; duosiąs.

skolos, bet dabar pranešta, 
kad Iranas tos-paskolos ne-

Mmėtame erdvės tynmų paš*0 patarnavimus bei da- 
centre yra 24 sovietų zurna- uar paštą valdančiai bend- 
h«tai ir 456 amenkiecių. rovej federalinę paramą. 
Kaip žinoma, sovietų žurna
listų tarpe yra daug slapto
sios policijos (KGB) narių, 
o amerikiečių tanpe yra ir 
ČIA atstovų, anuos sekan-! 
čių... . .

Sovietai vėl perka 
'kviečių

Sovietų S-ga iš dviejų 
JAV javų eksporto bendro
vių perka 3.2 miliono tonų 
(apie 117 mil. bušelių) kvie-

suniekindama® Kisrinąrerio sandėrio vertė da-
vaidmeni šioie istorijų’e ir', baltinėmis pasaulinės rin- 
paties -nrezMenri) p’vpsi. I kos kainomis — $470 mil. 
verariant susitikti su *ž ko-i Amerikos uostų laivu kro-'
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munistinės tironijos ištrem
tu laisvės kovotoju, pašai
piai stebisi, kad JAV prezi-

vėjai yra pasiryžę Sovieti jon ( 
eksportuojamų kviečių į lai
vus nekrauti. I

’I
■f 1

PaMalinėR Baltą SruUIIhm 1975 m. birželio 6-8 lieaomin Uprakm žokgijoje Ea»t Orange, NJ« 
įvykario aavažiaviaio dalyviai. Sėdi iš kairėn į de ftiaą šeštaaia Vliko pirmininką* dr. K. J. Valiūnai*.

lizuotų bankų darbuotojų 
komitetus. nacionalizuotų 
firmų vadovybę, prekybos 
unijų federaciją, spaudą ir 
kitas žinių tarnybas, univer
sitetų kontrolę, 20,000 žmo
nių milicijos vadovybę. O 
toji milicija yra didelė pajė
ga, palyginus tik su 100,000 
kariuomenės.

Nors demokratiniai socia
listai ir kietai priešinasi au
gančiai komunistų diktatū
rai, nors demokratinė idėja 
dar nėra mirusi, bet ji vra 
sistemingai komuni tų ir ka
riškių marinama, ir sunku 
būtu pranašauti Žmogaus 
laio ės laimėjimą.

Portuerali'jos įvvkius visa 
Vakaių Europa seka su rim
tu dėmesiu. Be* tiktai ”su 
dėmesiu“, kai tuo tarnu so
vietai labai konkrečiai ir pi
nigais. ir agitatoriais, ir 5avo 
žvalgybos manevrais remia 
komunistus ir už pečių stu
mia kraš*ą į sovietinio sti

liaus proletariato diktatūrą.

r t
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„Šaukštai po pietų”
I

PROF. STEPONO KAIRIO PAMINKLUI STATYT I 

KOMITETAS
GALĖJO IŠSIGELBĖTI

X
-Nr. 29,4975 m. liepus 22 d.

(Seni

WORCESTERIO NAUJIENOS

_ . . .... t- Inžinierius, politikas, publicistas, profesorius Stepo-
• Suprantamas musų d,d, hs susn-up,nimas Eutopos nas lietuvj Uutinio at^mimo buvo vjenas
Saugumo ir Bendradai-biavimo konferencija kun tie- budJnto5, k ^ttotojų ataitoatyti svetimo <
nognua. ar net.es.ogin.ai gal. palaimint. Stalino ir H.t- 1 ju Jfe buvo vjlnjaU3
leno knminalnę sutarti ir sovietinę Pabaltijo okupaciją. I mo veiklus Uetow Ta bo; na_
tet taip pat neturėtų mus teb.nti, kad musų teisingumo į y x ,.įklausomyb4s Akto signaUraSi
šaukiantis balsas ,r si kaita gal. nuaidėti tyruose. aktyvus Lietuvos bfe kQ,.ėjas. A j auKnio

Neužmirština, kad mes iki šiol nepajėgėme atlėkti 
net mums "palankios“ Anglijos nuo transakcijų su sovie
tais mūsų valstybės turtu, ir anglų biznieriai "atsiskaitė“ 
su Sovietų Sąjunga nepriklausomos Lietuvos iždo paliki
mu, nepajėgėm atlėkti nei Australijos, nei Naujosios Ze
landijos nuo sovietinės okupacijos pripažinimo, tad gali
ma laibai abejoti, ar išgirs mūsų balsą net 35 savanaudės 
Eurotpos Saugumo konferencijos dalyvės.

Kad tai tiesa, jau ir šiandien ryškėja. Nors tos Sau
gumo konferencijos nutarimai dar nepasirašyti, bet jų tu
rinys jau dabar yra tiek išryškėjęs Europos ir Amerikos 
spaudos komentaruose, kad dėl jo neveria gaivintis dar 
kokiomis iliuzijomis.

Šios konferencijos susitarimu Sovietų Sąjunga gaus 
35 valstybių garantiją, kad šios, pripažindamos dabartinį 
Europos politinį žemėlapį, niekad karo jėga nesieksian
čios pakeisti Sovietų Sąjungos vakarinių sienų. Tokiu 
pažadu sovietai gali tikėti, nes tos valstybės neturi nei 
drąsos, nei pajėgumo kokiam nore "Kryžiaus karui“ dėl 
pavergtų tautų išlaisvinimo. Tai jau parodė vakariečių 
laikysena Vengrijos sukilimo ir Čekoslovakijos sovietinės 
okupacijos metu. Vadinasi. Sovietų S-gos vakarinės sie
nos bus tikrai saugios net ir sovietų galimo karo su Kinija 
atveju.

karo metu jis buvo vienas iš didžiųjų kqvotojų prieš bolše
vikų ir vokiečių okupacijas. Visą savo gyvenimą pašventė 
mūsų tautos ir Lietuvos valstybės reikalams.

Neseniai minėjome jo mirtie? dešimties metų sukaktį. 
Gilesniam atminimui ir šio didžiojo tautos vyro atminimo 
įamžinimui visuomenės iniciatyva sudarytas prof. Stepono 
Kairio paminklui statyti komitetas. Užsibrėžta visuome
nės pastangomis per metus pastatyti jam paminklą Lietu
vių Tautinėse kapinė e. Chicagoje.

Vykdomasis Komitetas yra takios sudė
ties: pirm. — dr. Jonas Valaitis. 5204 Ellington, Western 
Springs. Illinois, 60558 (tel. 312—246-2775), sekr. — inž. 
G. J. Lazauskas, ižd. Jonas Krutulis, 7225 So. Richmond 
Avė., Chicago, Illinois, 60629 (tel. 312—476-2929). vice- 

Į pirmininkai — inž. K. Burba, inž. A. Didžiulis. J. Petniū- 
nas. prof. J. Puzinas ir žum. A. Pužauskas.

Lėšų Telkimo Komitetas—pirm.Juozas 
Skorubakas, sekr. Janina Vienužienė. vicepirm. — Valdas 
Adamkus, Pranas Andrejauskas, dr. Gediminas Balukas. 
Stasys Baras, Algiidas Didžiulis, Faustina Mackevičienė. 
Aldona Markelienė, Mykolas Pranevičius, Irena Rimavi- 
čienė.

1945 metais didelį pasi-j
piktinimą, ypač pabaltiečių D. Krasinskas—abiturientas viai ūkininkai 
taipe. sukėlė Švedijos vy-- vy
riausybės sutikimas išduoti
sovietams 147 pabaltiečius 
(daugiausia latvius), kurie, 
tarnavo vokiečių kariuome-j 
nėję ir pabėgo į Švediją. j

Prof. Albert Pairi, kuris 
dalyvavo Baltu komiteto su-, 
kviestoje Stodkholme studi
jų konferencijoje ir plačiai 
ia aprašė, naujos šviesos į- 
nešė ir į minėtą pabaltiečių.
’šda.imą.

Apie tai rašo Novoje:
Russkoje Slovo liepa? 3 d.

. i Paminėjo Birželio trėmimus
Tas profesorius kalbėjosi! Birželio 17 d. Dovydas) 

su minėto Baltų komiteto Krasinskas baigė Doherty: Lietuviu Bendruomenė
direktoriumi, Latvijos soči- aukštesniąją mokyklą ir yraJ Mat. •onio nammėio
aldemokratu partijos vadu. priimtas į Colgate univer- 1941 metu lietuviu trėmimus 
jų žurnalo Briviba (leidžia- jjtetą Hamiltone. N.Y., kur į M’nėitmui vadova-
mas Stockbolme) redakto- » stUdijUos kompiuterių ivo Vladas didžiūnas, kaJbė- 
rium dr. Bruno Kalniniu. - - -- - ------ * -

o šiandien 
beliko vos keli.. Jie verčiasi 
pienininky te ir mėsinių gy
vulių auginimu.

Iš senųjų ūkininku dar y- 
ra gyvi trys vyrai ir keturios 
moteiys. Jauninusiam is jų 

, 79 metai.
Į Du ūkiai buvo išparceliuo- 
! ti. Už vieną buvo sumokėta 
i $15,C00, o dabar gauta S 
1170.000. už antra mokėja $ 
į 3,000. dabar gauta $85.000. 
j Eet jie buvo pirkti prieš 50 
, metų.

technologiją. Jis kssmet jo Pranas Čonppas. kurio
gaus $5.000 stipendiją su są- Paskaita subrinkusiems pa-

nr
ja:

Dr. B. Kalninio žodžius . . , . . - ,
of. Parri šitaip atpasako- kad zais futbol° k°- 

1 mandoje.

"Jų 1945 m. buvo iš viso Augalotas, plačiapetis

Kadangi susitarime visai nekeliamas klausimas, kad i 
tos Sovietų S-gos sienos per antrąjį pasaulinį karą buvo ! 
vakaruose išplėstos jėga ir prieš tų sričių gyventojų valią, < 
tai tuo diplomatišku nutylėjimu Saugumo konferencija ' 
palaimina ir sovietų grobuoniškos politikos pelną.

Naivu tikėti, kad tokioje sutartyje būtų kaip nors 
Išskirtinai paminėtas Pabaltijo valstybių prievartinis in
korporavimas į Sovietų S-gą, tad ir šio ruožo sovietinių 
sienų teisėtumai?. To ir nėra. Didžiausia sovietų "nuo-lai- 
da“, pasiekta po ilgų pastangų, tėra ta. kad prileidžiama

Šiuo metu sudaromas ir Garbės Komitetas. Aukos 
siunčiamas iždininko Jono Krutulio adresu.

LIAUDININKŲ NUTARIMAI

147. Jie visi buvo kariai, vo- D°7das b,u™, v,k™s ’P0?*- 
kiečių uniformoje, tarnavę n,nkas mok>,kl^etJls 
Hitlerio kariuomenėje, be- JOs ]futbol° k«™?d?>- 
verk visi latviai, mažai estų. b?‘ ĮTa lalm1eJ?s b™psin.o, 
Tuo metu Švedija davė prie- Plaukimo ,r lenSv»sios atle

i glaudą be jokių kliūčių 30, tikos taures.

darė gilų į pūdį.

Dabrila paskaitė anie nar- 
Hzanu gvvem’ma. Zit« Ba- 
b’ekaitė nadamavo kelias 
daina®, pritariama ri
ta ra, ir pelnė daug plojimų.

Moterų s-gos banketas

ALRKMS 5-ji kuopa mi-
000 latvių, e tų ir lietuvių DOTydas ,veikia amerikie. nėjo savo 60 metų nikaktj. 
civiliniu žmonių. Bet tie 147 .. draugovėje. ku.'Maironio parko didžioji sa-

I buvo Hitlerio kareiviai ir loboja Uetuvi„ Aušros'1® buvo Pllna 5vec»;- Dalna- 
įkarm.nkai. švedus buvo vartų paTapfja skautuose |v0 mctei-ų choras, dvi mote- 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos Konferencijos, ! pasiza<^eJus] išduoti nugai e- j.g jsjg5 jęS 23 specialy- viena ankstesniųjų ir
įvykusio. 1975 m. liepo, 5 d. F. ir M. Mackevičių «Klyboj,;t01am’-.?a;urKr,ninka™V1- bes, apdovanotas aukščiau- ant,ra vėlesniųjų ateiviu - 

l^ckport, Illinois, ’sus priešo Icaniis. pabėgu- ,a^?. jmksmąi nuteikė susirinku-
sius į jos tentonją. - niu — Eagle Award. Jis ga-lslus- Mal(13 suka 'nėjo kun.

REZOLIUCIJOS Bet švediio. vyriaasybė vo ir skautų Ad Altare Deiį £ u^^Barbora™^-
tuos 147 pabaltiečius mėgi- medalį, priklauso skautų vy- -r jęazjm]pro nara_ 

1. Sveikiname visus pavergtos Lietuvos lietuvius, o no žvengti išduoti Maskvai čių Strėlės ordinui (Order
Skautuoselv8*?1?,8!1 Vakaių Europa galinčios būti - valstiečius, dirbančius okupantu prievarta įvestoje susidoroti Jiems buvo duo- the Arrow) 

keičiamos taikiu keliu ir laisvu susitarimu, atsižvelgiant v .... .. \ ‘ . . ik «a namiMe M

tojų vW i « *■■»»« •*
mūsų tautos laisvę ir už drąsias pastangas ginti tai, kas j»« atsisakė savo karines Jutanto-

išlaisvino, ir tokios "malonės“ netenka laukti ir ateitvje. v 'T' r. " f ®.......... ” " i f -s-si; !Juk net ir soš ietų konstitucija leidžia to pageidaujančiom 2mOgU1 bl ang,ausla ~ ^lnes lalavę' ' ’ Abiturientas Dovydas yra j
respublikom pasitraukti iš Sovietų S-gos sudėtie?, bet j M ikj k d . Lietuvos liaudis vis dau-',at «*«*•» >«•"» i» b*,u' ma'™ bendradal'bio’.?e.n.0'
visi žinome kad už toki net na^kirn <rwentnin Mes HKime, Kaa paveigios uetuvos liaudis vis dau- SLA ir Sandaros veikėjoXrE‘Woi nukentėtu jo™ Sklė 1SSI,ab'1 , giau nekenčia baudžiavinės žemės ūkio .padėties ir ne-; Į™* £2te^ Ju<’z0 Krasinsko va’',kaitis'

P ‘ I kantriai laukia dienos, kada žemdirbiai taps privatinėje1.. . . , . i Linkime jam sėkmės ir
Vadinasi. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Į" ko’*^'** nuosavybėje pilnateisiais šeimininkais. e ’’ m * *•

konferencija ir Pabaltijį lygiai taip pat nurašė nuo savo „ .... , , . . T. . v . j-J 1 H Mes tikime, kad okupuotos Lietuvos fabrikų bei dirb
tuvių darbininkai taip pat ilgisi dienos, ka4a> pasitraukus 
okupantam ir žlugus jų įvestam valytybinįąm kapitaliz
mui, laisvoje Lietuvoje jie turės sprfrtdMjįnįi balsą tiek 
į gamybos priemonių tvarkymą. tiek frį taiįogą ųiędžia- į 
ginių bei kultūrinių gėrybių paskirstymą.

pijo? klefb. kun. Misiūnas. 
Programai vadovavo A. 
Garsienė.

Sąjunga turi 75 kuopas.
A. T.

AR GALI PAVOGTI 

ATOMINĘ BOMBĄ?

sąžinės, kaip ir kitus sovietų užgrobtus kraštu?, nore mes 
ir turime visą pluoštą Baltųjų Rūmų baltų popierėlių, ku
riuose pakartotinai paguodžiama, kad JAV Lietuvos so
vietinės okupacijos nepripažįsta. Fordo parašas ant kon
ferencijos dokumento aiškiai rodys, kad tikrovėje tą Sta
lino ir Hitlerio pagrabinį aktą vis dėlto pripažįsta...

1 p*" t •kiūto karininkams, kurie,a ei ^e’ 
buvo užsispyrę reikalauti, i 
kad n»*a1 tarptautine teisę 
pabėgėliai negali būti ilduo-' 
ti. Jr oralaimėjo. buvo ii-

WORCESTER, MASS. 

Vedybinės sukaktys

Na. stambesnės atominės 
I bombos teroristai gal kol 
kas ir negalėtų pavogti, bet 
susirūpinta, kad jie kartais 
nepavogtų urano ar plutono, 
iš kurio atominę bombą ga
lėtų pasigamanti.

Kad to neįvyktų, moksli-

Reiškia, ir JAV savanaudiškos kissingerinės sąžinės 
jokiom rezoliucijom neatšaukėme iš numirusiųjų...

Už šį užgrobimų pripažinimą Sovietų S-ga taip pat 
pažadėjo Vakaių Europos nepulti, net prieš tris savaites 
pranešti, kai vyks jos didesni nei 25,000 karių manevrai 
ir arčiau nei 156 mylios nuo Vak. Europos valstybių sie
nos. Pažidėjo ir dar keletą sapnų: leisti susijungti Sovie
tijoje ir užsienyje gyvenančių šeimų nariams, tuoktis so
vietiniams ir vakariečių piliečiams, lengviau keliauti tarp 
Sovietų Sgos ir Vakarų, tikėtis didesnio palankumo Vaka
rų žurnalistam Maskvoje ir mažiau suvaržymų informa
cijų srityje. Deja. visi šie pažadai tėra tik sovietų "mora
linis įsipareigojimas“, bet ne įsakmiai vykdytinas sutar
tie? punktas. 0 kokia ta sovietų "moralė“, jau irgi buvo 
daug progų patirti, ir vakariečiai galės patikrinti dar ne 
vieną kartą.

Susitarimas numatomas Helsinkyje pasirašyti liepos 
30 dieną, ir juo sovietai jau dabar džiaugiasi.

Žinoma, mums dėl to nėra reikalo daužyti savo gal
vos į sieną, tokią pabaigą galima buvo numatyti iš anksto. 
Be to, nei isveivijos, nei okupuotų Pabaltijo tautų laisvi 
ir demokratiniu būdu įgalioti atstovai jokios parsidavimo 
sutarties nepasirašė. Sovietų pavergtosios tautos ateityje 
pasirasys tik išsilaisvinimo ir nepriklausomybės ar visų

Neabejojame, kad visa lietuvių tauta laiko atėjūnus 
rusus Lietuvos okupantais, stengiasi, kiek sąlygos leidžia, 
ugdyti tautinį susipratimą, siekti darbu, mokslu bei meno 
kūryba Lietuvai geresnio gyvenimo ir laukia progos, ka
da, atsikračius svetimųjų jungo, atstatys pagal gyventojų 
daugumos valią demokratiniu keliu tvarkomą nepriklau
somą Lietuvą.

2. Sveikiname Lietuvos diplomatinės tarnybos atsto
vus bei konsulus, linkėdami jiems sėkmės atstovaujant 
Lietuvai ir dirbant dėl jos laisvės atstatymo.

3. Prašome Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos 
narius ir visus tautiečius išeivijoje visu kuo remti Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir jam lėšas telkiantį 
Tautos Fondą bei Amerikos Lietuvių Tarybą. Ši parama 
ypač yra reikalinga dabar, kai reikia kovoti «u sovietų pas
tangomis visur panaikinti dar likusias Lietuvos suverenu
mo žymes ir iš visur išgauti aneksijos pripažinimą.

4. Skatiname Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos 
narius ir visą lietuvių išeiviją ir toliau visomis galimomis 
priemonėmis plėsti ryšius su tautiečiais okupuotoje Lietu
voje, stiprinant jų laisvės viltį ir atsparumą išlaikyti tau
tines bei žmogiškąsias vertybes.

Tačiau smerkiame tokį santykiavimą su paveigta 
Lietuva, kurio kaina yra susilaikymas ar net atsisakymas

du^i ir, ta. b« žu« Sovię-, Ona ir Jur^s Samoliai 
ta4»;«nrojedel«™k™,. minėjo ye()ybinjo gy.
umo ‘ ! venimo 50 metų sukaktį. Jie ... . , , ...
..(Mūsų pabraukta. Kel. užaugino du sūnus inžinie-|m?J.ai jau dabar pra ėjo 
red.) . . rius. Sukaktuvininkas sukt, galvas, ka,p nuo tokjo

vp- įvykio apsisaugoti.. l/ll IV7 V ’
BALFO SEIMAS

pirmojo pasaulinio karo ve
teranas. Jau yra išrastos savotiškos 

"putos“, kuriomis galima 
padengti atominę medžiagą. 
Tos putos nepaprastai grei
tai ir taip sukietėja, kad per 
bandymus kariuomenės spe
cialistams teko darbuotis 14 
valandų, kol išsprogdino pro 
tas putas 14 pėdų tunelį.

Balfo seimas įvyks 1975.
m. lapkričio 8 d. Chicagoje,' Ją draugai ta proga uzsa- 
Šv. Kryžiaus parapijos salė- kė jiems Keleivį.
se. Seime bus ^varstomi įsta-’ x w
tai ir renkami direktoriai .. Ęlena ir Antanai eppa-
bei aptariami kiti Baifo rei- l,al’New B',a>?‘r?e- Pa' 
kajai minėjo savo vedybinio gy-

Balfo driektoriai prašomi ’enim0 25 met'1 sukaktb 
ruoštis seimui — laiku at- Wespalis yra seniausio tos
siųsti centro valdybai sky-'apylinkės lietuvio ūkininko! Yra pavojus, kad atomi- 
riaus narių ir seimo atstovų sūnus. Jo tėvelis ūkį pirko! nės bombos medžiagą gali 
sąrašus ir ruoštis seime da- 1901 metais ir buvo pirmas pavogti bevežamą iš vienos 
lyvauti. lietuvis ūkininkas N. Brain- vietos į kitą. Čia irgi yra su-

Seimą globoja Balfo Chi- tree ir Hardwiko apylinkė-! galvotas specialus sunkveži- 
kagos apskrities valdyba, je. Vėliau čia buvo 54 lietu-! mis ir jo apsauga, bet tas F- 

) radimas atsieina apie 100 
; miK°nV dolerių!
* Išrasta ir daugiau įvairiu 

Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, iškilus klausimams dėl apsaugos priemonių, bet 
santykių su lietuvių politinėmis, visuomeninėmis ir kul-' mokslininkai sako, kad vis 
tūrinėmis oiganizacfjomis, visada būti tų pusėje, kurie tiek negali būti absoliutinės 
aiškiai pasisako už šiuo metu svarbiausią išeivijos uždą-' garantijos, kad teroristai 
vinį — kovą už Lietuvos laisvę ir už visų išeivijos lietu- tos "brangenybės“ tikrai ne
viu telkimą šiam tikslui siekti. ’ pasieks.

- - - ' Suprantama kad teroris-laisvų tautų bendradarbiavimo aktą. Pasirašys gal net ir ‘ nuo atviro ir bekompromisinio laisvės bei nepriklauso- «. Siekdami vieningesnio ir našesnio bendro daibo, ui bedami kad ir mažiau- 
krauju, kaip jau nekartą istorijoje buvo. Ne mūsų kaltė, mybės siekimo Lietuvai ar kurio pasekmėje laimi bolše- prašome bendrinėse lietuvių išeivijos organizacijose rem- ^’ atominj užtaisą galėtų
kad šioje trisdešimt penkių ponų Helsinkio puotoje mūsų vfcų propaganda ir silpnėja išeivijos ryžtas bei pastan- « tas sroves ir tuos veikėjus, kurie aiškiai pasisako už išei- jfc-eikalauti. ko tik jie nori.
"šaukštai po pietų“ ir prie stalo visos kėdės užimtos galin- g(W Lietuvos laisvinimo bare. vijoje bendromis jėgomis vedamą Lietuvos laisvinimo Be to. sukeltų žmonė e di
lesnių, laikinai humipgesnių, bet ne sąžiningesnių ir pa- | darbą r už visų politinių, ideologinių bei visuomeninių džiulį nepasitikėjimą saugu-
doremių už atstumtus pav ergtuosius... 5. Įpareigojame LVLS-gos ^tovus Vyriausiame organizacijų jungtinę veildą bendriems tikslams siekti. |mu. r
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Rhmh okupantai, šalin iš Lietuvos!

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Lietuvos dainų ir šokių j užbaigia svečių ir saviškių 
šventė praeitą savaitgali bu-i šokėjų bendru suktiniu, 
vo Vilniuje. Ją matė ir ne-j
mažas būrys lietuvių eks-: šokių šventės vyr. balet- 
kursantų iš JAV. Negalėjų-' meisteriai J. Lingys, J. Gu- 
siems jos matyti, manome.! davičius ir M. Vaitulevičiū- 
bus įdomu, ką liepos 12 d. i tė.
"Literatūra ir Menas“ žur- Į _ . , _ _ „ ,. .
nalo bendradarbiui apie tą j . Programoje bus 26 sakiai.
tada dar būsimą šventę pa-t;s J1? \ra
įpasakojo vyr. dirigentas An-i bus atlikti pumą kartą. Juos 
tanas Juzėnas ir vvr. balet-‘au^onM-

KANADOS NAUJIENOS
KANADOS KULTŪROS VEIKĖJŲ BODIS

Pirmojo Kanados Lietuvių Kultūros Darbuotojų Suvažia
vimo, įvykusio 1975 m. gegužės (24-25 dienomis Toronte,

R EKO M END A|C1J|O<S

MIRĖ J. BIMBAS DIDELIS IR NAUDINGAS Namas geroj gatvėj, ro- 
i hadiuc manas, parašė Jurgis Jan-

Birželio 18 d. Betanijos UAKfiAd (kus, kaina $4.00.

Tai A Lithuanian Biblionamuose Wumipege. Kana- kurią

mas ir Filomena Kantautai, 
gyvenantieji Edmontone,
Albertoje.

doje, mirė Jonas Bimšas.

meisterė
čiūtė.

Marija Vaitulevi-i

Dainų šventės vyr. diri
gentai — K. Kaveckas, A. 
Krogeris. L. Abarius ir A. 
Jozėnas.

Šventėje dalyvauti galės 
ne visi chorai, bet tik tie. 
(kurie buvo atrinkti rajoni
nėse šventėse.

Šventė bus pradėta A. 
Bražinsko kantata "Brolių 
milžinų šaly“. Ją atliks apie 
20,000 dainininkų mišrus 
choras. Atskirą programą 
atliks mišrus, pienierių, mo

Paskutinėje daly*je daly- 
; vaus net 82 kolektyvai.
I

Daug gerų šokių kolekty
vų, ypač pagyvenusių žmo
nių. esą reikėję išbraukti iš 
sąrašų dėl to. kad nesą gali
mybės visus sutalpinti aikš
tėje.

Mirė pulk. V. Motieka

Liepos 6 d. Vilniuje mir
tinas drdies smūgis ištiko 
pulk. Vladą Motieką.

Suvažiavimas kreipiasi į visas Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybas, prašydamas sudalyti metinius 
ir tolimesnės perspektyvos konkrečios kultūrinės veiklos 
planus pagal žemiau pateikiamas rekomendacijas ir ne
delsiant pereiti prie tų planų vykdymo.

1. Konstatuojant, kad viena pagrindinių kliūčių jau
nimui įsijungti į konkretų lietuviškąjį kultūras darbą yra 
permenkas lietuvių kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu, 
siūloma:

a) kreipti ypatingą dėmesį į lietuvių kalbos vartojimą 
mūsų šeimose, dedant visas pastangas, kad visi lietuviai 
vaikai kalbėtų lietuviškai;

b) kiek galint daugiau išplėsti lituanistinį jaunimo 
švietimą, aprūpinant apylinkes tinkamomis vaizdingojo 
mokymo priemonėmis;

c) lituanistinėse mokyklose sustiprinti dailųjį skaity
mą, daugiau dėmesio kreipiant į vaidybos meną ir supa
žindinimą su lietuviškąja dramaturgija;

d) mažesnėse kolonijose, kuriose lietuviškų mokyk
lų nėra arba jos silpnai veikia, steigti dramos būrelius, 
kurie bent iš dalies padėtų išlaikyti gyvą lietuvišką žodį.

Velionis buvo gimęs Klai
pėdoje, staliaus amato mo
kęsis ne tik įvairiuose Vo
kietijos miestuose, bet ir 
Anglijoje.

Kai 1925 m. Šiaulių mies
tą perėmė valdyti socialde
mokratai ir buvo įsteigta 
pirmoji savivaldybės amatų 
mokykla, velionis buvo pa
kviestas jos direktorium. 
Kai vėliau ta mokykla buvo 
perleista švietimo ministeri 
jai, velionis pasiliko stalių 
skyriaus vedėju, kol butvo 
iškeltas į Alytų.

Nuo jaunų dienų Jonas 
Bimšas priklausė socialde
mokratams. Jų eilėse jis bu
vo ir Šiauliuose.

Birute Pūkelevičiūte, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 287 
psl., kaina $5.00.

Šioje didelio formato 725 
puslapių knygoje surašytos 
Lietuvą liečiančios ir apla
mai lietuviškos knygos ir 
svarbesnieji straipsniai, ku
rie yra didesnėse JAV ir Ka 
nados bibliotekose. Iš viso 
surašyta 10,168 .vienetai.

Knygos kaina $10.

Knygą gražiai išleido —

The University of Alberta 
Press, Edmonton, T6G 2E7 
Canada.

A. ir T. Kantautai įdėjo 
labai daug darbo, kol tokią 
knygą paruošė. Jie patys ap- 

j lankė apie 50 bibliotekų, o 
Karo metu velionis pasi- iš kitų gavo žinias korespon- 

traukė į Vokietfją, o iš ten Į denciniu keliu.. Studijuo’jan- 
1949 m. atvažiavo į JAV ir; tiem kurį nors Lietuvą lie 
gyveno Bostone, priklausė čiantį klausimą šita biblio

grafija bus labai vertinga 
parama. Čia besidomintis 
ras ne tik knygų apie Lietu- 

1968 m. jis išsikėlė į Win-’ vą lietuvių ir kitomis kalbo-

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų s-gos kuopai.

f 2. Daugumas suvažiavimo dalyvių pasisakė, kad oku- 
Velionis buvo gimęs 1903 į pnntnK T.iptnvnR būrėjų knryjha.gąHjmft naudotis, da- nipegą pas sa-vo dukterį , mis sąrasą, bet ir žinias, 
. Panevėžio apskr., 1922, rant atatinkamą ^(raitiją.? ir.bė& fcMngiaht paštai-' Gertrūdą ir žentą Povilą‘kurioje bibliotekoje kokiam

m. baigė Lietuvos karo mo
kyklą, 1931 mtery, vyry chorai, jungtinis karo iecįnikos .kureus. Rau.

stygų orkestras, ‘jungtinė 
kaimo kapela.

Mišrūs chorai dainuos E. 
Balsio. A. Račiūno harmo
nizuotas liaudies dainas. V. 
Laurušo kūrinį "Dainuoja 
darbo Lietuva“, chorą iš B. 
Smetanos operos "Parduo
toji nuotaka“.

>s Karo mo- imančio propagandini©-elemento, 
aukštuosius »•

' Gabninus, o kai ten sunku • Y1*3-
'buvo jį prižiūrėti, paskuti-:

Poilsi* ant iaiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00.

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $4.50

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

Prataro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 pst, 
kaina $5.00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pro- 
mijuotas romanas, 279 psL, 
Kaina $3,00.

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Turi
nis, 200 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais -— 
$2.50, kietais $3.75.

I. Pradėti ąptęsti mišrių šeimų lietuviškumo proble- nes savo ilgo gyvenimo die- 
udarant vaftriivbes nelietuviškai šeimos musei išmok- nas praleido seneliu priežiū-donojoj armijoj pakilo iki sudarant galimybes nelietuviškai šeimos pusei išmok- nas praleido senelių priežiū- 

v^nTwn«in«Ul6 ti Aviškai, kįrtiĮpe^fomt priejnpdęnrių metodų, rno- . ros namuose.
laiką buvo vadinamosios 16 
lietuviškos divizijos vadas. 
Nuo 1943 m. komunistų, par
tijos narys. ' ‘ ;

Mirė A. Kožuchovskis

Liepos 8 d. mirė 1944-59 
m. Lietuvos geležinkelių vir-

kant mūsų kai lįnėfo nčhkš vaikus.

ROMANAI
Velionis buvo ramaus bū- Vytautas Alantas, 5VEN-

4. Ypatingą, £ 
' mą. teikiant tani il 
: zuojaiit 
varžybas

Skaitykite '' 
šias knygas

to£jaiit metinius muzikos ir dailįęjo žodžio festivalius — 
žyb“- rt; • oniužu

5. Dar kartą patikrinti galimybes įsteigti Kanadoje siems.

" t

įo artimie-

Moterų c orų i epertua-į £injnkas Antonas Kožuchov- lietuvių kultūros bei tautodailės muziejų. Jeigu galimybių 
pU Mrtk°l a /11 PartU°s narYs nuo 1927 tokiam muziejui įsteigti nebūtų, tai kreiptis į asmenis, tu-
« Lnln? Novgoiodo guber- nnčius muziejinių lietuvių kultūros ir tautodailės ekspo-,

31 v3! nkioJe’ i Lietuvą atsiųstas natų bei prašyti tas mūsų tautines vertybes bent laikinai i

’ , i. t j Lietuvių feivija AmetiUbĄ
Tbrotnano II tomas, 613'P^rašė Stasys Michelsonas, 
a i._. ggvBiai iliustruota, 500 psl„

! kaina $4.00.
| Amazonės džiunglėse, ro-

., minkštais viršeliais kai
na $8.00.

"Važiuoju, važiuoju 
Kavecko "Vai, ūžkit gaus
kit“, vyrų — J. Žilevičiau - 
harmonizuota "Vark*-čio iau, 
vaikščiojau“, gudų kompo-. 
zitoriaus A. Olovnikovo 
"Partizanų daina“. E. Gry- Į 
go "Jūra ir kranta

1944 metais.

Naujųjų metų istorija, —‘manas, parašė Jose Eustasio 
Birutės Pūkelevičiūtės nau- Rivera, vertė P. Gaučys, 355 
jausiąs premijuotas romą-! psl.. kaina $6.00. 
nas, 182 psl., kaina $4.50. i Lietuvių pasakos, parašė 

Herman Sudermann, išver-
Tautvila, romanas, parašė, tė V. Volertas, 132 pst, kai-

ST. CATHARINES. ONT. 

Šaulių gegužinėnatų bei prašyti tas mūsų tautines vertybes 
deponuoti vietiniuose muziejuose bei meno galerijose jų į 

! tinkamam išlaikymui ir apsaugai. Kanadoj veikiančių LŠST 
kuopų šaulės rengia geguži- 

6. Skirti, ir tai tuoj pat. didesnes pinigų sumas kul- nę, kuri įvyks sekmadienį, 
- tūriniam lietuvių gyvenimui bei sudaryti galimybes bent j rugpiūčio 17 d. 1 vai. popiet 

j.. Lietuvos Katalikų Bažny- dalies atlyginti kultūrinių vienetų vadovus bei instruk-; Old Boys Henley Island
. čios Kioni a nr. s eia. nuolatinį darbą. Taip pat rekomenduojama teik- Club. 1973 metais ten įvyko

Dainų diena baizs iurg ri^eki^” lietais U dau^au dėmesi.° savan^ kufltŪros dali)ui’ Kanados rinkti"&
tln^o^aUiZm^ Li Sutvirtinimo !V“S PrOgOmlS JU0S ateymmt ‘r PagCrt,KU,t

švedo -Dainą apie

Priėmė sutvirtinimo 
sakramentą Juozas Kralikauskas, 

psl., kaina $4.00.

Abraomas

tautą“, O. Felcmann ’'\ie:iT-vtuvenucįse - 2'?.5į,.Prle’ 
kada“. J. Naujalio “Lietuva | "uas« — 2™2’. Š1ale2en™ 
brangi“. I. Dunajevskio - &-1 ’•. 4’""^
-Daina apie Tėvvne“ ir B. i ?rutkabudW^7 1’200' Obe- 
Dvariono "Kur Nemunas te-j,luo5e — 2 860 asmen1- 

*ta * i Kolchozininln) pajamos

suvažiavimas ir kuopos vė
liavos šventinimas. Taigi. 

7. Kreipti daugiau dėmesio į lietuviškos spaudos rė- ■ kurie tada dalyvavo, vieto-

M. Vaitulevičiūtės žo
džiais, šokiu šventės progra
ma susidės iš 6 daliu.

Komunistų žurnalas Vo- 
prosy Ekonomiki 1974 m. 
nr. 12 rašo, kad 1973 m. Lie

tu .. , .. , tuvoje realios kolchozininkų
rvma, dalvviu ir vadovu |,agalves PaJamos buvusios 

L, v. J ųl40'; didesnės už darbinin-
' U 'W"P° ur tarnautojo pajamas, radas, kuri iškilmingos nuo-taiko, šokiu užbaigs mies-| Tol,aU mmi’ kad BaltlJOS

tų bei rajonu ir pavyzdinių 
kolektyvų šokėjai.

Antroji — "Mūsų dieno? 
kaip šventė“. Ją atliks vai
kai.

respublikose esą kolchozų 
ir sovehozų, kurie karvių 
melžėjoms garantuoją po 
250 mblių per mėnesį.

Lėktuvai į Taškentą
•• • - •! Plečiamas lėktuvais susi-
7 -K'.'.TT tiekimas iš Vilniaus. Rrže- 

vardynas kuria atliks dau-iljo 3 d kapitono Jono Kuli. 
giauma vatkat tr pagyvenu-,,o, vairaįjam8g 14ktuvag 
meji šokėjai. TU.134 . kartJ} ifekrj_

Ketvirtoji — masinis pū do į Taškentą — apie 4000

mimą, organizuojant apylinkėse kultūros būrelius, kurie, 
tarp kitų darbų, užsiimtų ir naujai išleistų lietuviškų kny
gų bei žurnalų supažindinimu.

8. KLB kultūros komisija prašoma, bendradarbiau
jant su JAV LB kultūros taryba, suorganizuoti nespaus
dintų lietuvių dramos veikalų registraciją bei surasti pro
gų jiems išspausdinti.

9. Bendruomenės valdybos prašomos daugiau bend
radarbiauti su kultūrinį darbą dirbančiomis organizaci
jomis.

10. Patariama daugiau bendradanbiauti su baltiečių 
ir kitų tautų kultūros darbuotojais, pasikeičiant nuomo
nėmis ir kultūriniais laimėjimais.

11. Kreiptis į viešąsias įstaigas, ypač į Kanados dau- 
giakultūres institucijas, prašant finansinės paramos įvai
riems mūsų kultūriniams projektams.

12. Norint puoselėti tautinių šokių augimą, reikia 
nudaryti mokytojams būtinas darbo sąlygas. Prie tų sąly
gų priklauso turėjimas repertuaro knygos, tautinių šoikių 
muzikos magnetofoninių juostų ir šokių filmo. Netgi 1962 
m. išleistos "Mūsų šokių“ knygos laida jau yra išsibaigu
si. Turint galvoje, kad IV tautinių šokių šventė yra davusi 
oer $20.000 pelno, kuris šventės rengėjų buvo perduotas 
JAV LB centro valdybai, prašoma, kad pelno pinigai būtų

čiamųjų orkestin nasirodv- ^^ometlV nuotolio. Jis le- tuoj pat panaudoti minėtoms tautinių šokių mokymo prie-
“ * • I VtO rtAV r’Vi oi.Vrvvo MlnAHnl I___ -__ iii

mas.

Penktoji — 
šokiai.

i kia per Charkovą, Mineral- monėms išleisti.

pramoginiai ’
nyje Vody ir Ašchabadą. 

Kom’j. Tiesa rašo, kad da
J

šeštoji — 
ndeliai“. Ją pradeda šven
tės svečiai — gudų, latvių, 
moldavų, nišų kob*kty'n i.

jbar Vilnius turi tiesioginį 
SsU'isiekimą su dvylika kitų 

"Di •augystė.?1 respublikų sostinių ir iš jo 
be persėdimo nusKrendu į 
5U ni<

i El< s 1

Suvažianimas dėkoja KLB kultūros komisijai už šio 
suvažiavimo organizavimą ir Įrašo panašius suvažiavi
mus rengti ateityje.

SUVAŽIAVIMU PREZIDIUMAS.
Riukunas, sekt . M. (VatilisiaUuene,

Gebr, K- P»re»kytt .
pirm

vę tikrai atras.

Praeitų metų gegužinę 
glabojo DLK Algirdo kuo
pos sesės, šiais metais ta pa
reiga atitenka N.P.P. Lukšio 
kuopom sesėms

Svečių malonumui gegu
žinei vieta parinkta labai 
graži.. Atvykę nesigailėsite, 
o sesės šaulės tikrai jūsų ne
apvils.

Į gegužinę kviečiame ne 
tik St. Catharines. bet ir kai
myninių apylinkių svečius 
— iš Toronto, Delhi. Hamil
tono, Buffalo, Niagara Falls 
bei Port Colbome ir Wel 
lando.

Pasiekti gegužinę i? To
ronto galima važiuojant 
Queen iki Martendale Rd., 
sukti į kairę ir važiuoti iki 
Lakeshore Rd., tada sukti į 
dešinę, ir už poros blokų 
matydte rodyklę į dešinę.

Tokios pat taisyklės, va
žiuojant iš Buffalo ar Nia
gara Falls.

Laukiame rugpiučio 17 
dieną, ir iki pasimatymo!

Kanados Saulių Motetų
Sekei k

205 na $3.00.
Day of Shame, Algio 

Rukšėno išsamiai ir vaiz- 
ir sūnūs, pre-: džiai aprašyta Simo Kudir- 

mijuota3 romanas, parašė kos išdavimo tragedija, ge- 
Aloyzas Baronas, 206 psl„ J ra dovana kitataučiams, 368 
kaina $4.50, , psl., kaina $8.95.

| Lietuvių literatūros istori- 
Sunlciausiu keliu, roma-.ja> į tomas (Nuo Mažvydo 

nas, parašė Jurgis Gliaudą,Maironio), prašė Pranas 
251 psl., kieti viršeliai, kai- Naujokaitis, 606 psl., kaina 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 ($10.00. Tai pirmoji dalis ka
na $5.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Birute Kemežaitė, SU
DIEV! AS IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas il 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE 
MURO SŪNŪS, H tomas. 
428 psl, kaina $4.00.

Agonija, romanas, 
psl., kaina $5.00.

antra

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 268 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psl., kaina $4.50.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo KraUkauako 

premijuotas romanas, 246
pst. kaina $8.

tūrių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autorini 
užsakė parašyti Lietuvnų 
Fondas. Čia surinkti kome 
visi mūsų literatūros pradi
ninkai, su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kūrėjai.

Vyno stebuklas, Nykos- 
Niliūno naujausias eilėraš
čių rinkinys. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 76 psl., kietai 
įsišta. kaina $5.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Užkandu, pasakojimai, 
parašė Jurgis Jankus, 216 
psl.. kain a$4.50.

Į Vardai ir veidai mūsų kul
tūros Utorijojo (Nuo Mažvy-

JurgU Gliaudą, BRĖKŠ- do iki Skvirecko), parašė 
MES NAŠIAUSI pri., kai- Stasys Tu, S4S p,L, Kaiua 
na $6.00,
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tęva

Jf

zelinadiškis Jakaitis:— O. tai tu čia. 
Eikš arčiau, aš tavęs ja 
niai laukiu.

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS 

(Tęsinys)

Meduje yra apie 34% Cukraus kiekiui turi įtakos 
gliukozės, 40% fruktozės, dirva ir klimatinės sąlygos, 
1.3-5% sacharozės (šio; žiedų amžius, nes į žydė’ji- 
trys cukraus rūšys gamtoje mo pabaigą cukraus kiekis 
plačiai paplitusios), 5-10% mažėja. Žiedų meduje deks- 
melitozės ir apie 20% kitų trinų yia mažai — apie 3-4 
sudėtingųjų cukrų. Inver- %, o lipčiaus meduje — net 
luotų cukrų sudėtis meduje iki 40 %. Bitės iš sacharozės 
priklauso nuo to, iš kokių sugeba susintetinti dekstri- 
augalų jis surinktas. Pavyz- nūs. Meduje, pagamintame 
džiui. grikių meduje inver--iš cukraus syrupo, yra nuo 
tunto cukraus yra apie 71.4,3-8% dekstrinų.

, viižių — 73.8% , liepų—
74.7%, barkūno — 74.4%.

990900001

KELEIVIO RĖMĖJAI

W. Mikonis, Rochester, 
N. Y.. — $30.

R. Baublys. Anglijoje, — 
$20.

Daug dekstrinų yra dirb
tiniame meduje. Kuo medu
je daugiau dekstrinų, tuo jis 
sunkiau kristalizuojasi, o su- 
sikristalizaivęs būna minkš
tas.

Meduje yra organinių ir 
neorganinių rūgščių, mine-

Kuo ilgiau medus išbūna a- 
viliuose, tuo jo kokybė bū-Į 
na aukštesnė. Fermentų su-; 
dėtis meduje dar nepakan
kamai ištirta. Fermentai yra 

j baltyminės kilmės, pasižy- 
[ mintys kataliniu veikimu, 
j Aktyviausiai fermentai vei
kia e? ant 40-50 C tempera
tūrai, o esant O temperatū
rai, jie esti neveiklūs. Aukš
toje temperatūroje fermen
tai žūva. Kaitinant medi], 
fermentų aktyvumas mažė

ja, tai nustatoma pagal dia- 
stazinį skaičių, t. y. fermen
to diastazės aktyvumą. Šis 

aktyvumas priklauso ir nuo 
kitų faktorių, ypač nuo pH 
laipsnio. Medus, turintis 
mažesnį kaip 10 diastazinį
kaičių, laikomas sugadin

tu. o nuo 10 iki 17.9 — že
mos kokybės. Aukščiausią 
diastazinį skaičių —50 — 
turi viržių medus.

Diastazė nėra labai ver
tingas medaus fermentas, 
nes žmogaus organizme jo 

yra pakankamai, bet pagal 
diastazinį skaičių priimta 
vertinti medaus kokybę.

Lipčius

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. ftvoikaaakioaė saliko ataa- 
kyti į Keleivio skaitytoją klausima 
reikalais. Tie klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klnuaimae ir atr 
sakymus spausdinsią** iiamo skyriuje. 
Laidke reikia paūmėti, kad mato KoleMp 
skaitytojas.

aiąatl tt

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai La*.
Boston Five BuUding 
1895 Centre Street 

W. Rot būry, Maaa. 02132

dent) inspekcijai, šis sakė, 
kad vtikas tvarkoj, išskyras 

Su vyru išsinuomojome labai mažą kriauklės emalio 
butą New Jersey valstijoje, (sink) įskilimą ir kad ’jis 
Sutartis — vieneriems me- pats tą mažą niekį sutvarky- 
taims. Davėme vieno mėne-. siąs.
«io dydžio ”security“. Pagal!

Klausimas

sutartį išgyvenome pilnus 
metus. Buvo sutaita, kad 
”security“ pinigai būsią grą
žinti, nebent jei butas būtų 
paliktas blogame stovyje — 
"normai wear and tear ex- 
cepted“. Tokiu atveju pini
gai būtų savininkų panau
dojami remontui.

A. Lukas, Detroit, Mich.. raliniy> 'Įažančių Į

Išsiuntėm savininkui pir
muosius 60 dol., o jis mums 
60 dol. ”security“ negrąži
na. Pasikalbėjas, jis mums 
aiškina, kad išleidęs 25 do
lerius ”sinkai“ pataisyti, o 
pie Į5 dolerius sienoms nu
dažyti. Jis sako. kad dabar 
nei jis mums skolingas, nei 
mes jam skolingi. Jis mums 
sako. kad "superintendent“ 
neturėjo teisės mums pasa
kyti, kad butas paliktas 
tvarkoje. Sako, eikite į teis
mą, jei norite.

Jei dabar mes nutartume 
jį duoti teisman, mums ad
vokatas aiškiai kainuos dau
giau, negu laimėsime. O gal 
ir nelaimėtume. Be abejo, 
nesąžiningas šeimininkas 
tai žino ir galvoja, kad jam 

j yra saugu iš žmonių taip 
! pasipelnyti.

Girdėjome iš kitų nuomi
ninkų, kad savininkas yra 
gobaus ir "security“ nieką

Prieš aprašant didelę me
daus reikšmę žmogaus or
ganizmui, reikia dar sužino- „ 

vartojamas ne tik maistui, kas yra lipčius. Lipčius—’ da negrąžina. Tad, užuot 
bet ir gydymui. Iš organinių Įai saldus ir lipnus skystis,} mokėję paskutinio mėnesio 
rūgščių yra obuolių, pieno, vasarą pasirodantis ant kai • nuoma, parašėme savininkui 
citrinos, rūgštynių, vyno kūnų augalų lapų. Įprasta į įgaliojimą, kad ji s pašilai- 
'kruzdžiy. Iš viso rūgdSų skirtj dviįo rakis. Lfrčių iš- kyly t, "security“ vietoje 

J meduje yra apie 0.1%. Me- skiria augalų lapai ir auna-, paskutinio mėnesio nuomos, 
j d aus pB svyruoja nuo 3.26 rai bei kiti vabzdžiai. I 
(iki 4.

ir aromatiniu medžiagų, vi-', 
taminių bei fei-mentų. TodėlPo $10: V. Montvilas, So.

”Aš esu jau 72 meta am-J Boston, Mass., ir B. Svikla, 
žiaus. O Keleivis šiais me-. Worcester Mass.

. tais atšventė tik 70 metų* p0 $8: J. Ekėlecich, In-
— Nu. o ką g! voznaus tu,gimtadienį, tai dviejų metų vemess. Fla., P. Polgrimas.

se-

man šiandien apznaiminsi?
Aš noriu tau paskaityti, 

ką apie mudu ir mūsų pasi
kalbėjimus rašo kai kurie
skaitytojai.

— Nu.

būdamas, dar neskaičiau st. Catharines, Ont. 
Keleivio, todėl ir nežinau,: s. Šukys. London, Ont.. 
ar jis nuo pirmo numerio $6.
pradėjo spausdinti "Maikio Po ?3. v Selivončikas, 36. Lipei aus rūgštingu-. Raštu atsakė, kad nuoma
su tėvu pasikalbėjimo“. Po rT, ' m llr’1 m0 larnsnis didesnis — nuo' Kai kurių augalų lapai,: savo keliu. Jeigu nesumo
ktojo pasaulinio’ karo bon, si Boston/ Mi, k*81 iki medų- esant šiltam orui, išskiria kfeime negalėsime išs.-

nu, tai labai inte- Naujokaitis pirt RecheyT:e vra Guriausia’lai^oie saldų skystj. Jis savo sūdė- kraustyti
iip mane našAna-'^. , ... — J » 'būklėie. Sujungtu rūgščiu trmi labai artimas nektaruiresna. Ar jie mane pašėna-«~ Pil“ o a u ______ _______

voja, ar keikia? Idelfijoje. ^į^stanS gfc Į ^a.Te cSb^ 3-7 kartus mažiau. Be ir jnt lapų jt, atranda’ Sutarė™e kad paaMmoj
Pa-iklamvk tai nat, nždav0 Ke!eiv!- Tžva5 P*”-' E. Eurea, Hamilton, On- <1ar p5tl ,r ne- mažų dėmelių pavidalo, menes,o nuomą mokėsime P

— ra^BRiaUSyK. lai PaLS.rj.vv_-. Vuimvnnl tz rr_

vo per Kaimą, nai mano re- n. nacKausKas, aiuaio vuy, žies, kalio, .kalcio, fosforo, 
j vas susitikdavo turgine kai- Cal., A. Lukas, Detroit, Mi., I natrio. Tamsiame meduje (Bus daugiau)

DAUG PRAMOGŲ 

KENNEBUNKPORTE

Nuomininkai
žinosi 
pa 
tai
ninką
šitaip rašo:

edauay ant mangano, jodo. bromo. ...............................................
lakloni kelias tūkstantines.' . tėvu pa>ika bermu .jįance. N.Y., H. Jankauskas,• vario, cinko. Žiedų meduje >Kennefbunkiporto va®ar-'nai išvalėme, pasišaukėme

tai sugriautų seną Keleivio ’ Gallup, N.M., A. Bajelis,' y,.a nu0 q q • pelenų, vietėje, kurios šeimininkas prižiūrėtoją (superinten-
tradiciją...“ j Maspeth. N.Y. ! o lipčiaus meduje — iki 1.6 yra poetas kun. Leonardas!

, .. . , . I Po $1: F. Jagėla, Glau-j%. . Andriekus, ir šiemet paeirū-Į
l ivu iHHiHKcs utsvcm ~ •U: Tna.tal’ . ”i cester, N.J.. N. Trucen. Bar-j _ ' pinta, kad vasarotojai ture--

yli... Valio Maikio tė- iVmi?Hnu LY’iis’ w J;nm H Azotin^ medžiagos, esaik ‘tų ir kultūrinių .pramogų.
Į P. . it'1- CIUS- Brurhton, Mass., A. To-j £jos meduje, yra baltyminės‘yra žemaitis, o gal net ir ma,kv HlIs0„. Wiae. p. fr ^Mio.

Jei laikysi mano pusę, tai 
dedu 1 dol. ant čeverykų. 
Tik ne ant "velnio ašarų“. 
Tėvai, tavo poringes beveik 
visi my
vas!“

. . .. ......................., . , Atsakymą* i
• ty grąžinimą, jei butas bus«
! paliktas tvarkoj. j visai teisingai pastebite,

| Is,kraustant is buto, ku-jnandoja kad žmon4s
ns buvo visuomet svariai, nesiltreips j dėl men.

, užlaikomas, mes jį pagnndi- ko reikalo Tecteliškai _
turėjote jam sumokėti pas
kutinio mėnesio nuomą* o 
jis turėjo grąžinti užstatą.

plungiškis.
Jau buvo dailininkų M.

— Maiki, tas muzikas gal 
ir razumnas. bet būtų dar — Aš to nežinau, tėve.

Bet dar ne viskas, štai tre
čias, pasivadinęs ”Karonės 
Pašaliu“, net eilėraštį apie

razumnesnis. jeigu ant nau
ju seimininkų savo pinigų 
ne pcdin’ų. Dabartiniai sap
nininkai. mafcvti, kokių sule-į mudu sukūrė, 
rių sustatyti ir rodo visai)
nevierną teisybę. Ai aną' — Šita?, Maiki. tai turėta 
karta sapnavau pilną aruo- būti laibai .mokytas, nes dai-

"Superintendentas“ yra 
savininkė vietininkas/Ąa- 
gent), ir savininkas turi le
galaus įsipareigojimo dėl 
savo tarnautojo žodžių arba 
veiksmų. Tam ir yra ”super-

Rugpiūčio 3 d. G. Čap- 
kauskienės koncertas, 
akompanuos S. Cibas.

jai

va į medų iš augalų kartu su \ Ambrozaitienes, S. Smalins- 
nektaru, žiedadulkėmis, taip jie.?e^’7 5.’ •^utokartės ir

,(pat ir iš bičių organizmo. • V. ^zgiMos parodos, -------------- -------- ---------------- ----,-----
Ont., A. švasždvs. Briob-J žiedu meduje baltyminių koncertas (skambi- .sukakties minėjimas, kalbės f ninfc0 pareigas ryšium sn iš-
tn. Mass., M. Cober, Wil-| medžiagų vra 0.29-0.04% , "° Čiurlionio kūlimus), dail. K. žorom kis. čiurlio- nu(wnojamų namų reikalais, 
lirgtan. Conn., M. Nadzins-t0 Hnčiaus meduje — 0.17- hteratūro? vakaras, kuriame nio kūrinius skambins S. Ci- jej prižiūrėtojas pasakė, 
kr s. Prooklvn. N.Y., V. Lu- 0.08. Ypač dauc baltymu savo būrimus skaitė L. And- ’

Vvgna. No. Bav. Ont, E. 
V’asiliauskas. b Norwood. 
Ma., J. Stankaitis, Stroud,

k: s. Newark, NJ.

Rugpiūčio 9 d. — M. K.
Ciurlionio 100 metų gimimo j jntendent“, kad atliktų savi-

bas.

Rugpiūčio 10 d. — V. Ve- 
rikaičio koncertas, akomp.
J. Govėdas.

Rugpiūčio 17 d. — sol.
V. Čižauskaitės - Balčiūnie-1 mis, gaivus nuomą dalimis, 
nės koncertas, akomp. S. Tai yra kaip ir pritarimas 
Cibas. | (ratification) prižiūrėtojo

nuomonei, kad viskas bute 
buvo palikta tvarkoje.

kad viskas yra tvarkoje, na
mų savininkas negali pas
kui sakyti kitaip. Be to, 
Tamstos turite ir paties sa
vininko pasižadėjimą Tams
toms grąžinti užstatą dali-

0.08. Ypač daug baltymų 
turi viržiu (1.86%) ir gri
kiu (03.% ) medus. Yra nu- 
st?tvta, kad nebaltyminiu 
azotinių medžiagų meduje 
via 4 kartus daugiau, negu 
baltyminiu. Liuciaus medų-'
’ie nehaltyminio azoto būna 
iki 50% bendro azoto kie
kio.

Medus turi daug bičių or
ganizmo išskirtų fermentu, 
kaip mvertazė”. diastassės. 
katalazės, lipazės. Fermen
tas invertazė rr diastazė me
duje atsiranda iš hičiu sei
lių. Invertazė skaldo sacha- 
roze i gliukozę ir fruktozę.
Subrendusiame meduje sa
charozės retai būna daugiau 
kain 2%. Jei fermentas in
vertazė. šildant arba kitokiu. 
būdu perdirbant medų, ne-1 Liepos 27 d. — dail. P. 
žūva. tai jis ir toliau skaldo]Baltuonio skulptūrų paro-

riekus. P. Jurkus ir kun. St. 
Yhk

Liepos 19 d. programą at
liko poetai S. Santvaras, ir 
L. Andriekus ir prozininkai 
P. Jurkus ir N. Mazalaitė.

Liepos 20 d. — I. Vasy- 
liūrio smuiko koncertas, a- 
kom ponavo dr. V. Vasyliū- 
nas.

Ateinantį ketvirtadienį, 
liepos 24 d., bus vy?k. M. 
Valančiaus 100 metų mirties 
minėjimas. P. Jurkus skai
tys paskaitą, o aktoriai — 
Valančiaus rastus.

Liepos 25 d. — vasarvie
tės choro koncertas, kuriam 
vadovauja I. Vasyiiūnas.

Visiems aukotojams nuo- 
Ižiausias ačiū.

Keleivio administracija

da kviečių grūdų, ir sapni
ninkas virozino. kad turiu 
gauti dane valdiškų pinikų, 
o tą pat dieną pamečiau vi
sa savo mašna su dar nepra- 
imta pensiia. Po to dar sap
navau kad važiuoju į vesei- 
lia karališkoje 'karietoje, 
ka* sapnininke ženklino di
delę laime, o iau iš ryto ga
vau nuo kažkokio bomo to
kiu dideliu akmeniu i kup
ra. kad dar ir dabar skauda.
Ne, M3iki. aš ^šunininkam 
jau netikiu nes iuos dabar 
rašo kažkokie sukčiai ir tik 
pridirba žmotnii demedžio.
Geriau tas mūra frentas ni- 
ni°3’s temt pakloia ant Ke
leivio naifiu mašinų, kad ši
ta poineri pa lėta drukavofi 
dar d’doonėm literom, ba aš 
iau i-/’f»riu tiktai piratą žo
di "Keleivis“.

dingsite
— Gerai, kad tėvas nors'

kartą grįžai į protą. Bet pa-Į — Maiki, gana. gana, ta ba aš turiu eiti 
klausyk, k« mw»nio ka. dangbo neskaityk!... vo sugraudint* dOtt*...

nušką sudėti ne kiekvienas 
žąsinas gali. Nu, paskaityk! 

— Tai gerai klausykis:

"Čia rašau. Maiki, iš vidurio 
Kanados.

Pasirodo, tun’ priešų be jo
kios saimatos.

Kurie laukia smertio tėvo li

tavo
Bet nepagalvoja anie ateitį

Aš prisiekiu amžinai Keleivi 
•kaityti.

Kol galėsiu Maiki ir tėvą 
matyti.

Jie tai Keleivio šviesioji 
liktama—

Ar ta skaitai namuose ar nu-

si

— Kas tau yra, tėve, ko 
tu verki?

— Maiki. negaliu susilai- 
k; ti... Jeigu tik žodžiai yra 
sudėti į dainą ar eilę, tai aš 
tu ij imu verkti kaip beibis...

savo. Aną kartą pas Zacirką vie-

ėjos i taverna.]poeto širdį. 
Taigi, mieli priešai, nekelkit

n? ’ frentas buvo sudėjęs 
di.inuska apie mano jaunys
tė grieAus. tai taip ėmiau 
žVumbti, kad turėjau išbėgti 
iš karčiamos.

— Tėve, tai ta turi jautrią

Rugpiūčio 23 d. — litera
tūros vakarai?. Dalyvauja L 
Andriekus, J. Jankus, A. 
Radžius, A. Landsbergis, 
A. Vaičiulaitis ir Pr. Naujo
kaitis.

Geri žodynai

I letuviu-anfffo kalbų fo> 
dmaa. redagavo Karaavi* 
naitč ir ^lannbcrsk’s. anie

Patarčiau nueiti pas advo
katą ir paprašyti parašyti 
laišką savininkui, išdėstant 
jo veiksmų teisines pasėkas. 
Kartais toks laiškas padeda, 
net ir gobšusis savininkas iš 
tikrųjų nenorės eiti į teis
mą dėl tokio menko reika
lo.

Jei laiškas nepadės, dau
gumas valstijų turi vadina-

?7ūon indžiu 511 pd., kai* I m*aas "small claims“ pro
sam kardo: j — Maiki, jeigu aš pats ra-' sacharoze i gHi/koze ir fruk-|dos atidarymas. ! na $8.00. ' 5eį5™s’<<Pa6al

Kitoj šalv be Maikio ir tėvo šyčiau giesmes, Ui Uu kas- toze. Todėl ilgai <pa«tovėjesĮ R . iietuviu kalbu man bT
dinosite be vardo “ dien priverkčiau pilną pien- medų’ turi datą? mažiau sa- Rugsėjo 2 d. dail. K. Anglų-netuvių kalbų io- man be advokato ir užvesti 

... V J? »P fharn^ Hk ka !Ssuk_ žoromAio parodo, atidary- dyn^ V Bpravykas. naui. W Tai yra grerta. ir b.
Ri nuraminti aa- tas. Kartais sacharozės me- kalW’ <*«1- V. Vizgir- laida, apie 31,000 žodinį fomaiumų reikalu ir įdek-

duje gali ir visai ne
į „je.
likti. d<- 690 psl., kaiha 68.00. į vienas gali juo patinaudsti.

• j X • “• 1 ’ * * * 1.6
' d
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Vietines žinios
Ką galėsite laimėti? i VASARIO 16 GIMNAZIJA

■
Seniausių lietuviukų radi- Vasario 16-sios gimnazi- 

jo programų N. Anglijoje ja Vokietijoje yra vieninte- 
42 m. sukaktuvinėje geguži-, lė lietuvių gimnazija laisva-' 
nėję rugpiūčio 10 d. Romu-’jame pasauly. Ji į dabartį-* 
vos parke Brocktone galėsi- nes patalpas persikėlė 1954 J 
te laimėti ias dovanas: i m. sausio 3 d. čia yra ne tikį

• gimnazija, kurioje mokosi;
1) Fitzmaurice Motor Sa- 75^5 lietuviukai, bet ir tik-' 

les sav. Juozo Kairio dova- ras lietuvių kultūrinis cent- • 
notą automobilį; 2) $100 S. ias nes čia įvyksta lietuvių 
Boston Savings Bank sąskai- suvažiavimai, susirinkimai, 
toje; 3) lėktuvo bilietą į N. šventės.
Yorką ir atgal, dovanotą
kongr. Josoph Moakley; 4)' Jau dvidešimt treji metai 
Wyoph Club silpnųjų gėli- Bostone veikia Vasario 16 į 
mų dovanotą paveikslą; 5) gimnazijai remti būrelis Nr.} 
Farragut banko dovanotą 120 (nuorganizuotas 1952 j 
elektrinį laikrodį, 6) Rožė? m. rugsėjo 15). Per tą laiką Į 
grožio salono dovanotą $20 iš būrelio narių bei kitų ge-| 
vedės pusmetinį sušukavi-! radarių surinkta ir gimna-, 
mą; 7) pietus dviem Milto-

Kardinolas Humberto Medeiros. Bostono ar
kivyskupas. Jis dalyvaus Lietuvių Susitikimo 
šventėje Putname liepos 27 dieną ir pasakys 
ta proga pamokslą.

TERORO lt VERGIJOJ- 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUM 'A

no Hil! restorane (sav, 
zas'Mažeika).

Juo-

Laimėjimo bilietai — tiik 
25 centai.

Be šių vertingų laimėjimų, 
dar galima bus laimėti įžan
ginius laimėjimus: Fortūna 
Fuel Oil b-vės Quincy dova
notus 100 galionų alyvos 
Ellis baldų kratuvės So. Bos
tone dovanotą lempą, Per- 
kins Sq. Hardware dovano
tą vaistų spintelę, Jonės 
krautuvės So. Bostone dova
notą lovos uždangalą, Mon- 
tello Package Store prekiv 
krenšj, Flood Sq. Hardware 
nešiojamą radiją ir Broad- 
way Linoleum krautuvė? 
So. Bostone du kilimus.

Įžangos dovanas laimi 
tie, kurie dalyvaus geguži
nėje rugpiūčio 10 d. Romu
vos parke, Brocktone.

Steponą* ir Valentina

Minkai

Latvijos laisvės kovotojų 

atsišaukimas

adarių sunnKta ir gimna-) 
zijai pasiųsta 8.388 doleriai. { 

Būrelio nariai kas mėne-.’ 
sį įmoka po 1 dol. ir tuo pri-j 
sideda prie vieno gimnazi-i 
jos mokinio išlaikymo

Kard. H. Medeiros 

pas lietuvius

Argi sunku būtų surasti Į 
vieną naują Keleivio prenu

meratorių? O juk kiekvie.

nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

RADUO PROGRAMA
Soniauaia Uetuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 ki- 
locikių ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die
tą. Perduodama: Vėliausių 
jaaauiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis ) 
laltic Florists gėlių ir dova- 
įų krautuvę, 602 E. Kroad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
ias AN 8-0489. Ten gauna- 
-s r ir Kt-iedvis

, tos vergų stovyklos, kuriose 
i kentėjo ir žuvo mūsų 
t broliai seserys, žirninės i;.

iš anksto užsisakyti pas Oną 
l. !e\ ičienę S°. bostone, , bolševikinio teroro sistema
268-1920.

PAR11I ODA LAIVELI

Parduodamas 16 pėdų ilgio 
‘‘Thompson“ tipo laivelis su 35 
ILP. Johnson motoru. Elektii-I
nis užvedimas. Laivelis ir vilki 
kas laitai gerame stovyje. Daug 
visokių priedų. Parduodama ge- 

* riausiai pasiūliusiam. Skambinti 
pavakariais ar savaitgaliais tel. 

' 232-1591.

IšM OMOJAMAS RITAS

Išnuomojamas 6 kambarių 
apšildomas .hutas. ■.Mėnesinėv
nuoma — $150. Pirmenybė su 
augusiems. Reikalingas užsta
tas.

Skambinti telef.: 269-5192.

Dažau ir Taisau
Namus li lauko v viduje, 
tupdau popierių* ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Sarta Hill Ava.

TaL CO M064

Liepos 27 d. N. Pr. Mari-1
. . .. J jos Seselių vienuolvno sody-šiuo metu gimnazija ,en-,Jboje Co'nn., įvyks:

grasi pradėti berniukų bend-, u g^,. ;
rahumo statybą. Aukos g,m; -vente _ piknikas. Seselių'
nazijai išlaikyti ir statybai tradicinėje' šventėje dalv?
paremti yra labai reikalui- vau? ^tQno ark^.sku;)įs, Ru(leny, ir pavaMlriai,
®06’ ; kardinolas Humberto Me-jl dalis, parašė Albinas Ba-

Aukas galima įteikti ir deiros ir Šv. Mišių metu, ku-į rar.auskas, 350 psl., kain;.
Keleivio redakcijoje Sasiui rios įvyks 11 vai., pasakys}— $6.09.
Griežei - Jurgelevičiui. pamokslą. į (

j Mūsų žvirblis, J. Narūne?1
Pabaltiečių koncertai 12 vai. bus pietūs, o 3 vai.; eiliuota palaka vaikams. 16' TAU, LIETUVA, Stepo-

stovyklaujančių mergaičių1 psl., kaina $1.20 ne Kairio, 480 ^sl., kai-
Pabaltiečių koncertai tę- programa. j na $2.00.

iami ir šiais metais. Jų bus . Raudonojo arklio vasara. GANA TO JUNGO, Kip*
trys: Laisvu laiku bus galima j-cmanas. parašė Edvardas1 ro Bielinio atiminimai, 492

rugsėjo 28 d. dainuos es- aplankyti seselių suruoštą! Cinzas. 312 psl., irisą, kai- ps].. ka;na $5.00. 
ų baritonas Ingemar Kor- parodą: Eleonoros Marčių-i na $6.00.
ipis; lionienės — keramikos iri

lapkričio 9 d. — vargonų Alek andro Marčiulionio— Pėdos mirties zonoje
muzikos koncertas, kurį at- skulptūros.. Taip pat bus’Sibiio katorgininkės ir so.
’iks lietuvis Albinas Prižgin- galima aplankyti dail. Ado- vietinių kalėjimų kankinės 
tas; mo Galdiko muziejų ir jo Elenos Juciūtės atsiminimai.

1976 m. kovo 26 d. — lat- paveikslų galeriją. Alkos, 544 psl. Kaina $10.
. ių pianistės Anda Zirnikis muziejų, senelių namus ir'
koncertas. kt.

Ką tik gavcme , is iėmk
irąecai. Knygos kaina — ?

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans-

į liuojama penktadieniais ii 

stoties WBUR 90.9 FM 

banga nuo 8:00 iki 8:30 v.l 
vakaro.

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės ais.minimai api»*|’ 
rašytojus Gabrielę Petkevi-j‘
ėiūlę.. Bali Sluogą. Jurgi (
Savickį ir Ju »/.ą švaistą ,171' į 
pis., kair.a $3.00.

MES VALDYSIM PA-

Paivergtų’jųų Tautų savai
tės grogą Bostone Latvijos 
laisvės kovotojai išplatino 
atsišaukimą anglų kalba, 
kuriame smarkiai .kritikuo
jama Fordo - Kissingerio; 
detentės politika, dėl kurios 
prezidentas pabūgo priimti1

Sveikiname

Keleivio talkininkas Jur
gis Jašinskas ir jo žmona 
Lydija šio mėnesio pradžio
je minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 35 metų sukaktį.

Paguoda, B'onio Railos ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
| akimirksnių JII dalis, 387. nas. I to-nas 268 psl., II to- 

Autobuso bilietus galimai i>sl., kaina m "rištais virše-'mas2IS psl. Kiekvieno tomo:
! iiais $6.50, kb tais — $7.25. kaina $ 1.00.

Adv. Z. Šalnienė grįžo 

is atostogų

WE WILL 
THE VVORLD

CONQUERI
by Liudas! 

kainai

Adv. Zuzana Šalnienė, po-!
Sveikinam ir linkim jiems rą savaičių fpaatostogavU'i: Spinduliai ir Šešėlini. - 

Į dar daug laimingų metų. Rockporte. Mas?., -i antra-j Arf‘j° Vitkausko eilėrašči;

Viena pasauly, romanas,; 
i para ė Danutė Brazvtė-Bin- ,
i flokienė. 241 kaina - naSl 217 f 5’ ’

; ATSIMINIMAI IR MIN- 
— TYS, dr. Kazio Griniaus,
ai. II tomas. 336 psl. kaina $5

Atostogaujavisame pasauly pagarsėjusį
laisvės šauklį, Nobelio pre- Alė ir Sta ys Santvarai, 
mijos laureatą, is Sovietijos. pieną ir Viktoras Vizgirdos 
ištremtą rašytoją Solženici-• atostogauja Kennebunkpor-, 
ną, o Kissingeris uždraudė, t kiek toHau j šiau Mai.i 
Amenkos Balso radijui pra-' ne _ Stasė jr Juis Gim.| 
nesti, kad prez. Fordas pn

, dienį grįžo į namus. i 64 psl., kaina $1.00.
I DIENOJANT, Kipro Bie-

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Sukilimas Lietuvo* suve*' Pni*’ kaina....$2.00;
renumui atstatyti, dokumen. J PENKTIEJI METAI, Kip*!

i tinė apžvalga, parašė buv. i 
; IJetuvos nepapra tas pa-

Romuvos: SIUP^nys ir minis-
Mm-tvnn I

ruota

ro CieLnio, 
kar.a .........

592 puslapiai, 
$2.00

Liepos 19 d. 
narkp Rrnpktnno

netrukus įvykstančioje £u- atostogas leidžia
ropos saugumo konferenci xazKur vakaruose.

Rugpiūčio 10 d. Romuvos į gija New Yorke,parke Minkų radijo geguži-, ff)rmato,
ne.joje Ma-kva siekia, kad vi

si pripažintų jai užgrobtus 
kraštus, kad Latvijos. Lietu
vos ir Estijos atstovų ten ne
bus. Jei ten bus psdaryti 
nauji nusikaltimai tarptau
tinio teisingumo vardu, Hel
sinkis virs milionų žmonių 
laisvės laidotuvėmi?. bet to
ji šampaninė draugystė ne
ilgai tetvers, ir vieną dieną 
bus atstatytos teisingos sie
nos.

Atsišaukimas baigismas 
Jokiais; Dieve, palaiminki 
Ameriką! Diefve, apsaugok 
Ameriką! Dieve, palaimink 
Latviją, Lietuvą, Estiją, Uk
rainą !

Viešnia ii Montrealio 1 racijų, kaina $3.00.

• Iki 1789 metų Bostono 
vj^ųįų ųpkyklų deryt aei 
gaitėma buvo uždarytei.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią lūžių

draudimus
kreipti* sena adresai

BKONIS KONTR1M 
bM Broadvay

Ss. Boston, Mass. 02127 
ToL AN 8-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota ssanytoj^ apie pasaulinius Ir Hetuvtfkuosius 
įvykius, deda oauz ir įdomių nuotraukų te atvirai pasUake 
apie visus mūšy visuomeniniai bei kultėrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų Jai&kų skyrių, kuriame taukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
rNEPRIKLAUSOMA LJEniVA“ yra dinamiška, mėsų ta 
ei vi jus laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovota te dirba už 
nepriklausomą Uetuva.

Metinė prenumerata IAV<ee 00.00 

Adresas:
7722 George Street. I/iSaUe-Montreal, 890, Quebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJEPASKUTINIS POSĖDIS 

luczo Audėno atsimin iriai 
227 psl., kaina.......... $4.00

KA LAUMES L£M£ 
(apie Salomėją Nerj)- Pet 
-onė'ėt Orintaitės, 234 psl. 
Kaina $3.00.
KTSIMINIMAI, parasė Juo- ’ 

zas Liūdžius, 246 pusią J
niai. kaina........... $3.00 j
SIAURUOJU TAKELIU

K. B. Kriaučiūno, 178 psl.
tutina ..................... ........... $2

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ L10D2I V, Petronė, 
lės Liūdžiitvienės, 88 psl.
caina ..................... ...........$1

Atsitiktinio kareivio nėra. 
iai. J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

Melagingas Mikasės laii* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69j)sl.. kaina $1.50.

Išeivio dalia, Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

Rugsėjo 14 d. LB apygar-j
dos rengiama Lietuvių die.j Pagairė, premijuotas ro- 
na Maironio parke, Worces- \ manas, parašė Jurgis Gliau- 
tery. J da, 270 psl., kaina $4.50.

Rugsėjo 20 d. So. Bostono»
Lietuvių Piliečių d-jos salė- ! Šventaragis. II tomas,ro
ję LB apylinkė Tautos šven-į manas, parašė Vytautas 
tėję paminės vvsk. M. Va-J Alantas, 613 psl., minkšf 
lančių ir dail. M. K. Čiurlio-! viršeliai, kaina $8.00. 
nį.

Spalio 4 d. So. Bostono Į Lietuvii savo tautoje, vals-
___  Lietuviu Piliečiu d-jos III a.. lybėje ir visuomenėje, para-

ntnnp. 1/anaus Lituanistinės mokyk- i Šė Stasys Barzdukas, 258
motina Veronika Lapinskie-Į ,os banketa? , psi„ kaina $6.00.
ne. gyy. So. Bostone, labai | gpalio 12 d go Bostono-
sinkiai ^įrgo. Ja; buvo pa- Lietuviu Piliečių d-ios III a. I P*“bt« par.IyU, Anta- 
daryta Haptist ligoninėje aoiz-jp lietuviu radiio valan- p® Smetonos kalbos ir pa- 
plaučių operacija. Operaci- dog Laisvės Varpo koncer- reiškimai 1935-1940 metais, 
ja gerai pavyko, ir ligonė sudarė Leonas Sabaliūnai

i . -i namo ir ten Lapkričio 9 d. Brocktono gaudai paruošė Vincą?
palengva sveiksta savo vy- i;Ptuviu sv Kazimiero nara- Rastenis. 350 psl., kaina $10 Steponas Kolupaila, para. 
ro priežiūroje. pijo, mišriu choro koncer- ' . L. . , ėė Jurgis Gimbutas ir Juo.1

Nuoširdžiai linkime ko tas, kuris įvvks Nortb Junior Uanys 4Q4 psl., daug
eičiau atgauti prarastas Higk School. Oak Street, e.^ viršeliai,-

* — 1 ■ 70 psl., kaina $3.50. Vnmn «i9nn i

Trečiadienį mūsų kaimy
nas inž. Antanas Kriščiūną- 
į mūsų ištaigą atlydėjo vieš
nią iš Montrealio Valeriją 
Balčiūnaitę. Ta proga ji įsi
gijo ir knygų.

Veronika Lapinskienė 
sunkiai susirgo

Komp. Dariau? Lapinsko į.

greičiau 
jėgaa. Brocktone, Mass. kaina $12.00.

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių vimooMMl ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MIUONUS dolarią 
nariams.

8LA—didžiausia Hetuvlą frataraalinė orgaafaadjs — 
dneda gyvyUa apdrand< Ir Hgeje pnialpą, kun ym 
pigi, nat. SUSIVIENUlMAS netaiku pelnu, o teikia 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip teta m p«M mimu dstarlą 
kapitalą, tad jo apdmnda tikra Ir saugi. Kiekvtanaa 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių rstkalagiauulaa 
apdraudua nue $100.80 iki $10.000.08

8LA—jaunimui duoda gurų Taupomąją Apdraudų — En. 
dovmmt laonraneu, kad jamraelta gantų pinigus 
aukitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMB ir jaamoltamo takai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudou tik $0.00 mokau- 
Mo metamo. ' • * ■ - n

SLA—AKCIDENTAL1 AFDEAUDA
amžiaus asmenims rekomenduoji 
klubų ir draugijų nartams. Ui $1,000.00 akddanta- 
Ha apdraodoo mokestis $2.00 | motus

SLA—kuopos yra daugumoie Hetuvių kolonijų. Kretpkttie 
• kuopų vefkljus, fr jie ptačtau paattldao apta 
8esivienlj1niu darbus.

Gausite spausdintas

007 Wsot Mtb Stesot, Yurt, N.Y. 10001
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Vietines žinios
AUKOS JAUNIMO KONGRESUI

J. A. Rasys — $50.
Vladas iš So. Bostono $30. Į
Po $20: Č. Mickūnas, G. 

Stapulionienė, A. Šmitas, A. 
Andriušienė.

Po $15: J. ir A. Januške- 
vičiai. Č. Kiliulis. A. Mitkus.

Po $10: Krasmakevičius. 
J. Dūda, A. Baika. J. Vizba
ras, St. Griganavičius. A. 
Mažiulis, A. Lizdenis, Jul. 
Leščinskienė, K. Nenorias, 
A. Bardauskas V. Eikinas, 
Pr. Šimkus, E. Bačiulienė. 
M. Krutulienė. J. Balčiūnas, 
iš Ohio, Jurgis Balčiūnas, A. 
Čenškienė. L. Waingortin.

E. Austras — $8.
VI. Eikinas — $7.
Po $5: L. Lendraitis, A. 

Šakenis, A. Lileikis, E. Ci
bas, V. Stelmokas, R. Veitas, 
M. Paplauskas, T. Leveokis. 
A. Zikas, St. Kazlai. K. Jau
niškis. R. štuopienė.

Iki šiol suaukota $915.00.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausias ačiū.

Aukas prašome siųsti ad
resu :

Asta Danasas
29 Welles Avė.
Dorchester, Mass. 02124

Čekiai išrašomi: Third 
Lithuanian Worid Youth 
Congress.

Finansų Komitetas

Svečiai iš Londono

Mus aplankė S. Šakys su 
žmona iš Londono. Ontario, 
brolio iš Brocktono lydimi. 
Ta proga jie ne tik atnauji
no Keleivio prenumeratą, 
bet dar užprenumeravo jį 
savo kaimynui Andriui Rat
kevičiui. ilgi iš Londono, ir 
dar pridėjo magaiyčių Mai
kio tėvo naujai pypkei.

Ačiū Šakiams už aplanky
mą ir malonų dėmesį mūsų 
savaitraščiui.

« .4 LEIVIS, sa BOSTOR Nr. 29, 1975 m. Kapos 22 d.

Geriau, bet dar negerai Ruoikimės bazarui Banketas davė >3,902

Vytauto Ulevičiaus šei
mai paremti suruoštas ban
ketas viso laibo davė $3,902
.pelno. Toje sumoje yra ir 
$500 aukų, kurias sudėjo: 
J. Lubinas ir So. Boston Sa-

Tokią So. Bostono Lietu- §v. Petro parapijos kalė- 
vių Piliečių d-jos padėtį lie-' dinis bazaras numatytas su
pos 17 d. susirinkime pa-‘rengti lapkričio 16 d. 
vaizdavo pirm. St. Dievins-! Visi parapijiečiai kvie- 
kis. Birželio mėnuo buvo ge- čiami prisidėti savo darbu ir 
resnis. bet vis dėlto pajamų aukomis. Moterys prašomos
tebuvo $13,435 ir nuostolio per vasarą paruošti įvairių j . _ . o,™ j t$1,613? ; rankdarbių (siuvinių. me^ ywgs Bank po »00. dr. J.

Apie tei, kaip . tą padėtį riniu audiniu ir 1 Vv-‘Mlkaloni? 21110114 ir 
pagerinti, ir sukosi -usirin- ^i. kas sugeba, galėtų pa-' Čaplikienė po $50, First Na- 
kimo dalyvių kalbos, bet daryti meniškų drožinių. i tional Bank, National Shaw- 
nieko aiškaus nenutarta, nes Tą dieną numatomai lote-Į mut Bank, Vaišvila ir X — 
ir d-jos vadovybė neturėjo pijai prašoma paaukoti daik-1 po $25. Kiti auxo*jo mažes- 
paruošusi pasiūlymų. | tų bent $15 vertės. Bazaro į nes sumas.

Aišktf, pirmiausia su re- metu bus kavutė, tad pagei- 
ceptaiš į narių susirinkimą daujama įvairių kepinių, 
turi ateiti vadovybė. Toks į Pemai bazaras
ir buvo nanų pageidaviraas. parapijai davž paia.
žinoma ir kiekvienas narys Tad visiems *n^ošir.
tun padėt, vadovybei -=avo rigMjja ir šjmet tj.
perais pataliniais. kj - b.o„„3niu ,.e,uita.

Rugsėjo 28 d. turėtų būti, ’ n DI<«csnl,-‘ ’ezulta-
J. V-nis

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU* 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY 3ALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

narių - veteranų pagerbi- ži
nias, o/spalio 26 d. tradicinis Į 
šurum burum. bet A. And-; 
riulionis taupumo sumeti- ’ 
mais pasiūlė tuos renginius j 
sujunrti. Valdyba tei aptarsI 
ir pasiūlys nuspręrti kitam 
susirinjqmui. »

j Reikeįfo apie pusvalandi 
palaukti, kol susirinko dėl į 
karšto ^l*o pavėlatvęs įstatų 
reikalaujamas narių skai-. 
čius. «

Rengimo komisija, kurią 
sudarė pirm. Algis Mitkus, 
Vytautas Ivaška ir Alfonsas
Baika Jr., dėkoja visiem-, 
kurie padėjo šį banketą su
rengti ir V. Ulevičiaus šei
mą parėmė aukomis.

1975
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana (į
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Rytdienos įrengimu

Pilnas įrengimas, įskailaat aly. 
rus burnerį, putėją. uiu lillią. 
tei mustatų, kuntiulv ii (laibi su
jungti rūsy su tam/diub..

IU metu garantija.

-ii.

S a v y b č s : 
l*r«Hliiki ilgumas 

(»ro/i-> 
Ekununiija

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

per liepos ir rugpjūčio mė

nesius bus uždaryta

Paskutinė modernaus alyta šildymu nauiitu CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Altta šildimo sih< i.ilistai

47» Adome Street. Ooiaey, Mam.
Alytus liuiaeriu .1pt.11 nai imas ištisas 21 lai. per dieną

Skambinti — Booton: 4341204, So. Shore: 773-4040

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

JĄt/ĮvRgvg/1 yt/Į »/

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL

WORCESTER, MASS.
TaL SW 8*2860

yra ginei bitele oficiali jst»»- 
ga ftorcestery. aura ąjuočia 
asuutiuiue tiesiog ii Worcee>
tapo į Lietuvų ir kitos Rusk 
j+ valdomas sritie. Čia kak 

lietuviškai, patarnau*

Senas parvirsta ir negir- Už nuneš ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
tas. i vedžioja.- < * fmoffiu* — be vdos. *

Flood Sųuare 
Hardware Co.

K. J. ALBtNA 
ttS KAST BKOAOVa? 
8OUT»» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bmjaxma Mforo Dalai 
PupJtroa 8tenos«

8tikia> '
Vte"fcte raikai«ay«

Kaflnnmys plouSariaas 
Vteofcte

vedžioja*

' ‘ l
Peter MaksvytisCMatar &feU«

<» Choreli Street
K. Milton, Mam.

Atiteku vtem mtateroM, ranon 
to ir proiektarino darbas U ten 
ko ir ridoje, gyvenam) namo I 
Mario poatota. pogal JSm raita 
tarimu laakteo risolao U » r»|

it EM-8E75

žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
$Newton Centre, Maas. 02159J

TeL 332-2648 
waaaaaaaaaoMaa«*aoooo***********

PLOKSTELfi 

Keleivio
galime gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Ki 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokite^ Kaina >6.00.

Paltu

Trans-Adantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

B BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

rugsėjo 3 
rugsėjo 19

lapkričio 21 

gruodžio 19

1

Siuntiniai nueina greitai ir

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

Vedėja B.

Telefonas: AN 8-2806

IDr. Jos. J. bonovan 
\Dr. J. Paiakarnio

ĮP8 DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
non 9 sal. ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM ETRIST6 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADY7AY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL 586-7209

Knyga yra gerunsiis žmogaus drangas)

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodama tiktai vaistas, IšpUdome gydytojų rs 

teptus ir turima visus gatavus vaistus.-■--- .... A -4
Jei reik vaistų — eikit į lietuviška vaiotiaą.
Sav. Emanuel L, Rosengard, B. Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F galvių, SO. BOSTONE.

Tetefemu. AN MUI
Tas 9 vsL ryte iki 8 vsL v„ itofeyras žvestadiesim Ir

meeeeooeeeeeeoeoeoeoeoeoeeeeeeei

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broedvvay So. Boston, Mass. 02127
r

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

Skambinkite

268 -4662

1

-♦ *• ♦

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS**

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

AYEAR

SAVE AT
■anlHBIa

p. - ^*eUpfn m. csniteatnAli

208^

OepojitSIOOO

631^6^►

AYEAR

AYEAR
4

cartiSctmStOOOi

S47>5;«---
aBanSom nane mmSSssflR • vw r6Otm vmyJlmlRkm ■DOviing uitSV iWW Elvinu

C6nnictf66 tnow prvmiiurv witnorswM on Mvvnoi 
esctifiosos baido pravMsd esu of bittrsst os smount 
nrithdrann b raduoMl ttf «w psnbookrats (SAKsyee) 
and 90 d3ys Marut isforfcitcd, - ....  

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-8060

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŽESTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienon.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais gulima susi
kalbėti Ir Hetuviikai 

Turtas (Assets) yra viri 1274,000.000

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! \

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12

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

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
ToL 7983347

Usniai ii Worcssterio sina> 
čiam jvsirinn siuntinius j Lietu 
vų ir kitas Rusijos vaidomm 
plotas! Siuntiniai atdaromi 8

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL 1NF0RMATIBN "
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVA 
ir Intas Rusijos

svo^ suristo ir
alų. Turimo vietojo {vairių via 
tiaės gamybos ir importaotą 
prekių iš kitų kraštų visai in 
nmmis baisomis. Bo to, siunčia 
ms matotą, pinigus ir galite si* 
sakyti jų gamybos prekes. Ch 
sumokėsite piaiguo, o 
ton vietojo gulto pasirinkti st-

Galima byri ____
cortifikntaa, aiitooMbiliua* 
laidytomis ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

Taipogi tarpininkaujame po 
tam tikras įstaigas atoikvtotoi 
gintinas Ba pas savo | svsčtai 
ar iit*******™ spaigj i taimil 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir aųriaiagaL AtaUsakų {siti* 
kintite. Vedėjas A. SchyrkmUi

8 vaL ryta iki 2 yaL _ 
Kitomis vnlandouda peignl

386 W. Broadvray 
So. Boston, Maso.

TaL 2886086

• • •-.«»» • • • «




