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Prez. Fordo žingsnis 
į balą

Prez. Fordo atsisakymas priimti A. Solženiciną su

kėlė kraite didelį nepasitenkinimą, kurį dar padidino A. 

Solženicino laiškas. Kritikuojama visa detente politika, 

nors ką nors Helsinkio deklaracijoje pakeisti nėra vilties.

Sakoma, kad eilinio žmo
gaus klaidos yra irgi eilinės, 
bet tie patys kreivi veiks-

Jeigu trisdešimties metų 
pasaulinio totalitarizmo 
siautėjimą prezidentas pri

mai kokio nors valstybės i stato kaip taikos epo-
didžiūno jau yra dideli ir 
sunkiai atperkami.

Pastaruoju metu teko nu
žengti viena koja į balą ir 
prezidentui Fordui, kuris 
šiaip yra laikomas padoriu, 
mandagiu, teisingu, visų 
skautiškų gerų dalbų puose
lėtoju. Bet politika, matyt, 
nesiderina su gero žmogaus 
charakteriu...

Prez. Fordo atsisakymas 
priimti išgarsėjusį Nobelio

chos vaizdą, — tai kokia 
nauda iš pasikalbėjimo?“

Be daugelio Solženicinui 
pritariančių, labai kietą laiš
ką buvęs Chicago Tribūne 
Maskvos korespondentas 
Michael McGuire parašė H.

simelasęs, sakydamas, kad 
neturėjęs laiko rašytojo pri
imti.

Aišku, visi šie įvykiai ro
do, kad dabartinės JAV vy
riausybės keliai jau iš anks
to drebėdami linksta prieš 
Maskvą.

Ką mes gavome 
iš sovietų?

Žurnalistas Patrick Bu- 
chanan tokį klausimą stato 
valst. sekretoriui Kissinge- 
riui (Boston Herald Ameri
can. liepos 22 d.).

Už detentę Vakarai per 
paskutiniuosius 5 metus so
vietams davė kviečių, kor- 
nų, kreditų, technologijos, 
atominį pranašumą ir Ant
rojo pasaulinio ikaro užką
ri?, .imu pripažinimą. O ką

Kissingeriui. kuris patarė !mes už tai gavccne Henry?
prezidentui Solženicino ne 
priimti. Taip kitko tame 
laiške jis rašo:

"Esu apstulbęs, išgirdęs 
jūsų prisipažinimą, kad re- 

premijos laureatą ir laisvės' komendavote prezidentui 
kovotoją rašytoją Aleksand- j Fordui nesusitikti su Alek-
rą Solženiciną buvo tokia j sandru Solženicinu ir kad šį__________ o
sąmoningai padaryta kiai- Nobelio premijos laureatą • jr čiulbėjo apie "Dėdę Joe
da, kurios nei spauda, nei*----- - - -
visuomenė iki šiol negali
užmiršti ir atleisti. Tas ne- vo gėda, kad jūs taip įverti- 
vykęs elgesys gali atsiliepti note rašytoją egzilą.“

"Jūsų žodžiai ir prieš Sol- detentės Ženevoje 1955 ir 
ženiciną nukreipta veikla! Camp David 1959 metais, 
rodo, kad esat linkęs Krem- Rezultatas — Vengrijos už-

sineerhi nepaoratai ivairio- kaP^Huoti. Atrodo, Puolimas 1956 m. ir vhšūnių /-J.-- 
mh kad norite kwnPr°- k°^renciJOS su- Ina ir a atmete
"politinis atlydis“ brangiai 
perkamuose santykiuose su

net ir būsimuose prezidenti
niuose rinkimuose. Ypač, 
kad Amerikoje kelia pasi
piktinimą ir Fordo su Kis-

sovietais.

klausia Buchanan.
Septyni prezidentai sie

kė politinio atoslūgio -de- 
tentės su Sovietų Sąjunga. 
Nieko nepasiekta. Roosevel- 
tas Jaltoje nurašė pusę Eu
ropos ir mirė nusivylęs. Tru- 
manas nuginklavo Ameriką

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten mūšy tėvynė, graži Lietuva...

Nuotrauka St. Urbono

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Baltai ruošias piketuoti 
Baltuosius Rūmus

Tai bua protestas prieš Helsinkio deklaraciją, kurią 

pripažįstamas sovietų įvykdytas Rytų Europos pavergimas

Ką sako Suslovas 
apie detentę

Sovietų įžymus ideologas 
Michailas Suslovas sako, 
Mad — vSąly&os, sukurti 
naują socialistinę bendruo- 

J menę gerėja. Revoliucijos 
Į galimy bės visų pirma pri-

Liepos 30 d. Helsinkin su
sirenka 35 valstybių galvos. 
Jų taipe bus ir JAV galva 
prez. Fordas. Toje konfe
rencijoje bus pasirašyta de
klaracija, kuria už menkas 
ir dar tik žodines sovietų 
nuolaidas bus pripažįstamas 
Sovietų Sąjungos vakarinių 
sienų neliečiamumas, tuo 
legalizuojant visus sovietų

klauso nuo mūsų sugebėji- II pasaulinio karo metu į- 
mo su-tiprinti savo eiles, vykdytus svetimų teritorijų
nuo mūsų solidarumo ir nuo 
mūsų drausmingumo. Kiek

užgrobimus. Taigi bus pa
laiminta ir Hitlerio-Stalino

mes pajėgsime sucementuo-| 1939 m. sutartis, kuria rem
ti darbo klases, tiek vertas’ damiesi sovietai prarijo Pa

baltijo valstybes.
Washingtono ir Baltimo- 

ės pabaltiečiu jungtinis ko-

pavaduiote grasinimu tei- Staliną, ir už tei jam buvo 
kai. Man asmeniškai tei bu- atlyginta Berlyno blokada 

ir Korėjos karu. Eisenhove- 
ris ir Dulles mėgino pasiekti

•bus mūsų įnašas greitesnei 
’ pasaulio revoliucijai. Deten- 
tė kaip titk duoda tokias ga
limybes ir mes neturime jų mitetas. norėdamas atkreip- 

j praleisti.“ . 1 ti tinkamą vyriausybės ir vi
guos žodžius veite pasi- ruomenės dėmesį į šį paverg- 

skaityti ir JAV vyriausybės tųjų sielų pardavimą, nuta- 
i detentiniama entuziastams. ruošti 72 valandų budėji-
1« • > * i i"1* ~ demonstracijas prie
\sovimu perka ne t ik ‘Sahųjų Rūmų,

Dėl redakcijos ir administracijos tarnautojų atostogųį fajfeįjų 1 ilepoė 30 d. 11
kitas KELEIVIO numeris teišeis rugpjūčio 19 dieną.

r

vai. naktis.
Tos eisenos su atitinka- 

zJau rašėme, kad Sovietų ’ mais plakatais vyks dieną ir

misų su žmogaus teisėmis ir: griuvimas. socialistu orašuma
mūsų idealais.“ j Kennedy ir Jobnsonas ir- P™symą

. gi darė mėginimų Vienoje ir Sociali-tų Internacionalas 
J Solženicino laišką tuoj į Holly Bush. bet jų metei pa- prašė Indijos premjerę In- 
x _x_, T^.,x-ejj Rūmai, i Berlyno ir Kubos ra-

Hekinkyje. ketų krize, šešių dienų karu gacijai aplankyti kalinamą
Lšryškėjus rūsčiai spaudos pat atsiliepė Baltieji Rūmai^ėti h r 2 i • ♦hir Visuomenės reakcijai dėl Ui„da^kad HelsinkyjeIIdfen^a™ 

pasirašomas dokumentas te- jr sovietų įsiveržimu į čeko-Solženicino nepriėmimo, tą
reikalą Baltieji Rūmai dar tiktai deklaracija, bet ne siovakfia 
bandė taisyti, aplinkiniu ke-| sutartis, kurią turėtų kong 
liu pranešdami Solženicinui, resas ratifikuoti, kad tuo 
kad dabar prezidentes jau
"turi laiko“ ir teiktųsi jį pri
imti, tik negalįs jam pasiųs
ti oficialaus kvietimo... J tei 
Aleksį vi rak Solženicinas 
atsilieoė tokiu pareiškimu i 

‘laikrašty Navoje Russkoje 
Slovo:

"Nuo to laiko, kai aš jau 
antrą kartą važiavau iš Wa- 
shimgtono, spaudoje buvo 
daug žinių, kad Baltieji Rū
mai pakeitė savo nuomonę: 
mane nori pamatyti.

Taip daugelio prieštarau
jančių pareiškimų, kodėl šis 
pasimatymas neįvyko anks
čiau, buvo ir toks: kad pre
zidentes Foidas teikia pir
menybę "esminiam“ susiti
kimui. o ne "simboliniam“.

Aš visiškai sutinku su šia 
pažiūra: simbolinis susitiki
mas yra niekam nereikalin
gas.

Šiomis dienomis preziden-
tas Fordas išvyksta į Europą, 'ic11r|oje Sovietų Š-ga kuris patvirtino jos potvar- 
pasnasvti (drauge su a a*^gauna daug. visiškai mažai kius. suvaržančius piliečių 
ra Euranos vyriausybių va-, laisvę. Taip „„balsavus, opo-
X: į The New York Times dar P"*** »P,eWo P08**

visam laikui jos pavergimą.pažymi, kad prez. Fordas **
Va. jeigu aš turėčiau viltį'nuo R. Nixono pasigailėji- Užsienio korespondentai, 
atkalbėti ji nuo tokio? sutar-5 nio dar niekad publikos a- kurie nesutinka pasirašyti 
tie, — aš ir pats būčiau ver- kyse neatrodęs taip prastai,1 pasižadėjimą būti paklusnūs 
zesis su juo susitikti. Bet to- kaip dabar susidūrime su cenzūros potvarkiams, išva- 
kios vilties nėra. Solženicinu, kur jis net ap- romi iš krašto. I

socialistų vadą Narayaną. 
bet ji nesutiko prašymo pa- 

O ką davė Kissingerio de- tenkinti.
pasirašomu pareiškimu Ry-,tente- I
tų Europa nesanti parduo-į Pietryčių Azijoje sovietų Brazilijoje MlŠolo 
dama, kaip Solženicinas sa-’ginklai atnešė Amerikai di- -
ką«. ir t.t. {džiausią nelaimę. Artimuo- kava

Tokį Baltųjų Rūmų pasi-! ^uose Rytuose sovietai viso- Dg] BraziHjos pie.
aiškinimą kritikuodamas, JJ118 priemonėmis stengiasi tuoge nušaI() Ravog medJiai 
liepos 24 d. The New York karą pratęsti. Afrikoje jie

•r —

Sąjunga perka iš JAV javų 
eksporto bendrovių didelį 
kiekį kviečių. Pasirodo, kad 
vėliau jie sudarė sutartis.

Į sovietų laivus 
liekraus javų

Vakarų pakraščio laivų’“?"'’kom1 ir
krovėjų sąjungos konferen-imlk bu?.e'11l 1P!CZ1>. . , .

1 Amerikos biznieriai trina

naktį be pertraukos. Toms 
demonstracijoms leidimas 
jau yra gautas.

J paruošiamuosius susirin-
pagal kurias pirks 190 mi-'kimus buvo atvykęs ir Si

mas Kudirka, kuris žada da
lyvauti ir demonstracijose.

Tikimasi, kad demonstra
cijose dalyvaus didelis skai
čius asmenų. Nors Helsinkio 
sutartis jau suredaguota ir 
nė žodžio iš jos neišbrauksi 
ir nepridėsi, bet šios de
monstracijos turi parodyti 
tokiam politiniam bizniui 
bent moralinį pavergtųjų 
kraštų žmonių atstovų pasi
priešinimą.

51

ei ja, susirinkusi Miami, vie-.. ... ,. . ,J is džiaugsmo delnus, serda
nu balsu nutarė nekrauti į; mi savo budeli, kad jis būtų
laivus javų. skirtų ekspor
tuoti į Sovietų Sąjungą..

pajėgesnis pakelti juos ant 
kartuvių.

Krovėjų unijos pirminin
kas turi teisę tą nutarimą: 
pakeisti, jei paaiškės, kad^or^» laivams 
dėl tokio eksporto nenuken-,
tės Amerikos žmonių reika-; Kanada uždarė savo uos
iai. i tus sovietų žvejų laivams,

nes jie žvejoja, nesilaikyda-
Rytų pakraščio uostų kro-imi taiptautinės sutarties,. - - . - . 1 1 •

laivų 
Kana-

Uždarė uostus

politiniai ir psichologiniai Į711^ KomJinistus Angoloj, 
indorsuoja sovietų hegemo- kad jie galėtų ten įsiviejpa- 
niją Rytų Europoje neribo- • tauto.. Portugahjoje sovietai 
tei ateičiai. i stengiasi atplėšti Nato nan

• nuo Vakarų ir nuvesti ji į 
"Iš tiesų, prezidentas tuo komunistų stovyklą, 

palenks Jungtines Valstybes Tokie yra Kissingerio de- 
remti apie 100 milionų euro- tentės su sovietais vaisiai,— 
piečių prievartinį (jungimą sak0 Buchanan. |
į Maskvos politinį dominavi-
mą, kurj JAV jau seniai pri-1 t Gandhi laimėjo 
pažįsta praktikoje, bet ne- . tTBn«'w »*unefo 
būtinai dar jį turi sveikinti nnrlnmvnte 
ir ratifikuoti“, rašo laikraš-,
tis. "Solženicinas puola da- Indijos premjerė Gandhi 
bartinę detentę kaip apga- sušaukė parlamento posėdį,

Vilnių*. Dsil. J. Kozainsko kūrinys

Po 2 mūionus rublių 
kas mėnesį riaušėm

Derantis dėl vadinamojo 
"atlydžio“ sutarties, tarp ki
tų dalyku? įpareigojančios 
-usitariančias šalis nesikišti 
į kitu vailstybių vidaus są
myšius, sovietai jau seniai 
tai demonstruoja praktiko
je. I Portugaliją kariuome
nės iie nesiunčia, bet jau se
niai išmoka vietos komunis
tams mažiausiai »kas mėnuo 
po 2 milionų* rubliu ir prie
do prideda dar įgudusiu agi
tatorių. kad greičiau galėtų 
jie užimti valdžią.

Praeitą penktadienį prez. 
Fordas Baltuosiuose Rū
muose priėmė Pavergtųjų
tautų atstoviu. ?

o « •
Praeita ketvirtadienį nu

sileido JAV astronautai ii 
į bendrų m sovietais bandy- 
i mų. bet kiek nukentėjo, į- 
ikvipi rabu. d«j»



. • *
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siūlė sudaryti šiam reikalui komisiją ir bandyti susitarti. 
Man atrodė, kad visas mūsų visuomeninis darbas yra pa-, 
remtas tik gera valia, nes neturime nei policijos, nei ka-j 
riuomenės savo nutarimams įgyvendinti. Vienintelis ke- 

Pagaliau ir mes sulaukėme atostogų, nors spauda ir lias yra tartis. Nemačiau jokios galimybės, kaip jų pa- 
neturėtų atostogauti, kaip niekad neatostogauja žmogaus' smerkimas gali padėti. Nors visiškai nepritariu nei Reor

Atostogos!
širdis, kuri sustoja tik miištant. Tad ir mūsų laikraštis pri
verstas porą savaičių "pailsėti“ ilgi tik dėl redakcijos ir 
administracijos darbuotojų trūkumo. Žinoma, geras da
lykas atostogos, bet čia pat šmėkštelia mintis, ar dėl tos 
pat priežasties po kokio dešimtmečio nepradės "neribotas 
atostogas“ ir mūsų politinės bei visuomeninės organizaci
jos. tautinių šokių sambūriai, operos, kultūros klubai ir 
institutai, net lituanistinės mokyklos? Taip, kaip šiandien 
jau atsigulė "amžinų atostogų“ visokios šventų Jonų, 
šventų Jokūbų. Lietuvos dukterų ir sūnų ir net "ščėslyvos 
smerties“ draugijos, kurių likusius pinigus išsidalino ir 
net "teisiškai“ pragėrė paskutiniai mohikanai.

Dėl to norėtųsi linkėti, kad tos "didžiosios atostogos“ 
dar taip greitai neateitų. Ypač, kad patys savo atbulinė
mis pastangomis jų lietuviškajai išeivijos visuomenei ne
priartintume...

Linkėti. — kad nepavargtų rankos ir kojos tų mūsų 
žmogelių, kurie šlavinėja sales, sustatinėje kėdes ir sta
lus (net ir garbės!), siuntinėja kvietimus, atidengia ir už
traukia scenų uždangas, nusipelniusiems ir pasižymėju
siems priseginėja prie patriotinių krūtinių gėles ir net 
atkemša butelius — vis lietuviškosios veiklos paramai ir 
lietuviškosios gyvybės labui. Jeigu šie "mažieji“ mūsų 
tautiečiai, nuvarginti, sukiršinti ar amžiaus apluošinti, 
kartą pradės "atostogauti“, kažin ar nuveiks ką tie, kurie 
dabar kiekvienas nuo savo Sinajaus kalno skelbia savo 
atskiras teisybes ir labai impozantiškai atrodo laikraščių 
nuotraukose.

ganizacinės Bendruomenės anarchijai, patiems pasiskel
biant aukščiausių organų pirmininkais, nei ėjimui j ame
rikiečių teismus, nei Altos kišimuisi j Lietuvių Bendruo
menės reikalu*, bet mačiau tik vieną vienintelį kelią šiems 
negerumams pašalinti — tai tartis, todėl ir siūliau sudaryti 
minėtą komisiją. Buvau labai nudžiugęs, kada diskusijų 
metu ir dr. P. Kisielius kalbėjo, kad reikia tartis.

Po diskusijų visi sumanymai ir pasiūlymai buvo 
svarstomi švietimo, ekonomijos, jaunimo, politikos-infor- 
macijos, kultūros ir organizacinių-administracinių reikalų 
komisijose, 'kurios savo posėdžius baigė jau gerokai po 
šeštadienio vidurnakčio.

Sekmadienio rytą 8 vai. posėdžių patalpose tarybos 
narys kun. G. Kijauskas S.J. atnašavo šventas mišias, ku
rių metu palakė sesijai pritaikintą pamokslą. Kalbėdamas 
apie vienybės svarbą, tačiau patarė nepasitikėti saldžiai 
kalbantiems, nes kartais vilkai yra užsimaskavę avių kai
liuose. Anot jo, taiyba sprendimo neturėtų bijoti daryti, 
kadangi iš vaisių atpažįstamas medis: geras medis neša 
gerus vaisius, o blogas — blogus. Taigi ragino vadovautis 
ne jausmais, o protu.

Rytinėje sekmadienio sesijoje anksčiau minėtos ta
rybos komisijos patiekė rezoliucijas balsavimui, kurių 
dauguma buvo pozityvios ir buvo priimtos bekeik be dis
kusijų. Poiitikos-infoimacijos komisija ilgi turėjo keletą 
rezoliucijų. Visai laiku ir tinkama rezoliucija, tiksliau 
JAV LB tarybos deklaracija, buvo tvirtas pasisakymas.

eatrinį pats St.
Santvaras ksdo^p apie poe
tą Faustą Kilią, A. Vaičiu-

LIETUVIAI DAILININKAI parapijinės, globojamos f*. Haitis — apie poetą, Joną 
vairių vietinių oi ganizacijų. Aistį. Be ' 

skaitė rašy
Lietu,, lai dailininkai New dau«uma buvo indivi* • T? —

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

NEW YORKE
?avo kūrybą 
s Jurgis Jan- 

o dai bu i ro-
dualinės, bet buvo ir grupi- dė dail. Alb. Elskus, prof. V. 
nių. Nevienas dailininkėj: K. Jonynas apibūdino dail. 
rengė panašias parodas ir už 1 V. Rato kūrybą, buvo prisi— 
parapijos ribų. bet jų bu'.ot mintas miręs dail. Povilas 
nedaug. Puzinas. vienas pirmųjų

’su savo kūryba prasiveržęs

Yorke yra susiorganizavę 
Lietuvių Dailininkų s-goje.
Jos pirmininkas yra dail. V.
K. Jonynas. Sąjunga žings
nis po žingsnio jau žengia į 
savo gyvavimo dvidešimt
metį. Ji yra labai įvairio 
sudėties, šios sąjungos na-1
^įSui^ 8klrS‘yti Pren“jas *r S£,pen-

J g * • dijas ir prasiveržęs jų meno
Pinnąją grupę sudarytų pasaulyje. Pritaikomojo me- 

v ilim'nkai. baigę dailės srityje tuo -pat keliueina 
mokslus ir jau pasireiškę J; • J"’ Jonynas ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.1 blskus.
Antrąją sudarytų vadinami,
Freibuigo mokyklos moki-

Iškiliausias šioje srityje— 
dail. Romas Viesulas, lai- 

kelias aukptas ame-
44

Bet tas

Albina?

"renesansas“ pa-
niai. Tą mokyklą steigė ir! IaiPJ"iui ?’ūgo, ir šiuo metu

parodos surengimas, kad ir 
savoje aplinkoje, yra sun
kus ir nuostolingas. Dabar
tinis paradų skaičius tėra 
tik organizacijų veiklos ro
dyklė, o dailininkui — tik 
nuostolis ir vargas.

į amerikietiškąją visuome
nę. Klube buvo paminėta ir 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
100 metų mirties sukaktis. 
Vaižganto klub?s brro su- 
rucfęs ir dail. Juozo Bagdo
no apžvalginę parodą jo 40 
metų darbo sukakties proga.

Visiems lietuviu rašytojų 
kūriniams pavaizduoti vi a- 
da talkino žodžio meistras 
aktorius Henrikas Kačins
kas.

J. Rūtenis

jungoje yra 38 dailininkai.’ 
Nepriklausomos Lietuvos 
dailininkų grupę sudaro: V.

. , . , x • -i 4. t i • - K- Jonynas, K. Žorom Įkas,
J kad taiyba nepntare ir nepntana vaikų stovyklavimui (yyt Kašuba, R. In<ralevičie- 

Taigi dar linkėtume, kad poilsio ii- apsimąstymo me- į pionierių stovyklose, ir atmetė visus jai daromus užme- j į Janusas ir V. Vizgir- 
tu pagerėtų mūsų vadovaujančių ar norinčių vadovauti j rimus šiuo ir panašiais kitais klausimais. j d a. t,’ Freibuigo mokyklos

* j * ** * * "4 _ , • • • Kita labai ilga rezoliucfja buvo smelkianti Reorgani- i bdtvtė" Al? Elskus3 *A
vestų , durpinycą ir paarėtų ausys, kad jam.s butų, Bendruomenę ir paskirus Altos asmenis. Taipgi!KaėubUlir kt 
galima mgirst, ne tikta, savo paties balsą. Į jsip «eigojilna8 koĮukttfoti Altą sudarančias o.ganiTa-I ™ KL

O nuoširdžiausiai norėtume linkėti, kad vasaros sau-! « atsiklauaia”t » Į“ Pp!ada Pg,,Alt« ykdoman.: Visi sutapdami sąjuągdje
lė išdžiovintų mūsų spaudos ir visuomeninės veiklos nepa- Bendniomenės skaldymui Ta.gi pobtikos-.nformae.jos, brark^, demetromis pa-
žabojamiems tulžininkams jų erdvų žalios tulžies maišelį, ^.sijoje laimėjo smerkejų grupe Dar čia pat bandžiau ! gl indas, tatatų laba^ne 

reikalą taisyti, siūlydamas, kad vietoje sios negatyvios : varžomi, saugiausia remua
Porai savaičių atsisveikindami, drįstame tikėti, kad rezoliucijos būtų priimta pozityvi, pasisakanti už vieningą nutarimai B^ši^Ne"; Yo£ 

vėl susitiksime su atvėsusiom galvom bendrame "simpo- Bendruomenę ir už veiklos suderinimą su Altą. sudarant{ ^^1 įvai-
ziume“ naujų mūsų tautos ir išeivijos aktualijų pagvil- šiam reikalui specialią pasitarimų ikomiriją. Deja. šis pa- . priežasčių yra dailinin-

BIMBAI SOLŽENICINAS 
ŠMEIŽIKAS...

"Laisvės“ redaktorius An
tanas Bimba savo laikrašty 
pagarsėjusi rašytoją Alek
sandrą Solženicina vadina 
"pr garse jusiu tarybinės san
tvarkos šmeižiku“, "Ameri
kos reakcinių interesu sve
čiu“, "parsidavėliu kapita-

denti.
Tad dar kartą — gaivaus poilsio!

siūlymas buvo atmestas, ir priimta smelkianti rezoliucija. Vn «Q1-lin<yna Hbn
Greičiausia toks sprendimas buvo padarytas ne protu, bet. vienas jų__ tai dar nepri-

’ jausmais vadovaujantis. Nepasitenkinimas ar pyktis Reor- klausomoje Lietuvoje pasi- 
ganizuotos Bendruomenės asmenų atžvilgiu už naudojimą žymėję; dail. Juozas Bagdo-J

jai vadovavo dail. V. K. Jo
nynas vadinamajame DP 
laikotarpy Vokietijoje. Pa
galiau trečiąją gnipę sudaro 
patys jauniausieji, nebūtinai 
visada amžiumi, Amerikos 
dailės mokyklų absolventai.

ts i Yorko dailininkus2,u:„J?iJ’ldar «alima būtų skirstyti į 
realistus, santūriuosius mo
dernistus ir kraštutinius ab
strakto autorius. Pastarąją 
grupę sudaro apie 30?; dai
lininkų. Iškilesni jų yra R.
Viesulas, K. Žoromskis. Pr.Įlizmui“.
Lapė, E. Unbaiiytė ir kt.

j Iš tiesu, šmeižikas yra ne 
Dauguma? dailininkų lai-, Solženicinas, bet "garbės 

kosi vadinamojo vidurio, į daktaras“ Bimba, kuriam 
linkę arčiau paklausos sko- į Vilniaus universitetas už il- 
nio. Pasigendama ir vadina-«gą šmežiiki-ka darbą suteikė 
mosios lietuviškos tematikos: jr net pačių l ietuvos komu- 
darbų, o kol kas ir tie dar- nistų pajuokiama "daktara- 
bai stokoja meninio lygio. įta“. Juk šis "garbė; dakta.- 

. . ' ras“ įžymaus rašytojo nieki-
Baigiant tenka pasakyti, nimui nesugalvoia net sąvo 

kad vis dėlto New Yorko originalaus žodžio, o tekar- 
dailininkai yra gyvastingas toja tik sovietinės spaudos 
kultūi inis veiksnys ir jų kū- įpi astinius spiaudalus. 
rybinis pajėgumas yra di
delis. • A. Bimba žino. kad Solže-

„Notarėm ne tartis, 
bet pasmerkti”

t , x.. . x • 1 t - a t • - • -i- • i niciną į JAV pasikvietė ne
■ anarchijos metodo savo tįsiams atsiekti iššaukė toki nas ir, žinoma, visa eile jau-’VA1ŽGANTO KULTŪROS kokie kaipitalistų atstovai,
! jausmini sprendimą. Neaipykkantos jausmas yra neigia-,nimo. • kiudac Mcuzvnnur AMęiandAc

IvLiUBAS NEW iORK,E. - - - - —
mas reiškinys. Ar reikėjo mesti akmenį? Ar ne geriau

Birželio 21-22 dienomis Clevelande posėdžiavo JAV 
LB taryba, bet išsamaus jos posėdžių aprašymo iki šiol 
nebuvo net mūsų dienraščiuose. Tik Dirvoje liepos 16 d.1 
buvo išspausdintas tarybos nario Vytauto Kutkaus ilgas 
straipsnis ”Nutartm ne tartis, bet pasmerkti“, kuris pa
vaizduoja minėtų posėdžių nuotaiką.

Mes čia pateikiame tik dali to straipsnio, kuri liečia 
santykius su Altą ir su "Reorganizuota Bendruomene“.

"Didžiausią susidomėjimą ir įtampą sukėlė Lietuvių 
Bendruomenės organizacinių reikalų posėdis. Jame Kraš
to Valdybos pirm. Juozas Gaila kalbėjo ’reoiganizuotos 
bendruomenės4 klausimu. Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimanto Gečio tema buvo 'Santykiai su lietuvių 
veiksniais4, o tarybos narys Juozas Ardys nušvietė ’LB 
Tarybos narių vidaus reikalus4. Piimininkas J. Gaila pa
pasakojo. kiek LB dėjo pastangų su Altą susitarti, nusa
kė, kaip vystėsi įvykiai Chicagos Marųuet Park ir Cicero 
lietuvių kolonijose, apie iškeltas bylas Lietuvių Bendruo
menės veikėjams amerikiečių teismuoseą apie Altos kiši
mąsi į Bendruomenės reikalus tiek neseniai įvykusioje 
veiksnių konferencijoje Chicagoje, ir Altos suruoštame 
lietuvių kongrese, asmeniškai puolė Teodorą Blinstrubą 
ir dr. Kazį Bobelį. Pirmininkas, atrodo, nustojo vilties 
susitarti ir, nors paliko atviras duris, bet pats jokių planų 
ateities pasitarimams neturėjo. Jis kalbėjo gana piktai ir 
net grasino, kad jei Alta nesiliaus ardžiusi Bendruomenę, 
kurdama Reorganiaaotą Bendruomenę, tai gali būti įsteig
ta ir antra Alta. Pabrėžė, kad jis nejuokaująs, jei norės 
padaryti, tai ir padarys. Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. A. Gečys džiaugėsi ypač pagerėjusiais santykiais 
su Vliku, glaudžiais santykiais su Batunu, American for 
Simas komitetu, diplomatine tarnyba ir kt. Nesantaikos 
su Altą jis beveik nelietė, nes apie ją gana plačiai pasi
sakė pirm. J. Gaila. Juozas Ardys daugiausia kalbėjo a- 
pie Chicagos kolonijos nemalonius reikalus. Visais tais

bet didžiausios darbininkų
} 444««, >velijo. X.4^V4 »xvx.4Cixt4 xxx 6vxx»u Yorka dailininkai! uni^ sąjungos vadovybė.
; buvo vadovautis meilės jausmu ir paklydusius kviesti į jau ne ^a... New Yorke Vaižganto ku™® priešakyje seniai sto-
; bendrą bui? ir džiaugtis jų sugrjzimu, taip kaip džiaugėsi { yra palydėję amžiny- i vardo kultūros klubas įsteig- vi George Meanv. Taigi ra- 
j tėvas, sūnui palaidūnui grįžus į savo namus. Taipgi labai bėn> ’Tai Adomas Galdikas.' tas 1970 metais. Jis veikia šytojas čia yra ne "reakei- 
gražiai pasakė jaunas tarybos narys Vytautas Radziva- ’ Petias Kiaulėnas Povilas *»vvstn<viai niekonn i_5 anka. ninku“ svečias, o darbinin- 
nas, klausdamas, kodėl mes norime daryti kitiems tai, • Osmolskis, Ada Montvidie-
ko nenorime, kad kiti mums darytų. Juk mes nenorime, Į . Peldavičiūtė, Povilas
kad Alta kištųsi į Bendniomenės reikalus, tad kodėl ki- 
šamės į Altos reikalus. Gal klystuĮ bet netolima ateitis 
parodys, kad šis nutarimas buvo nebudingas Bendruo-hVftkus. 
menei, ir aptemdys jos kitus gražiai dirbamus darbus.

Pužinas, Vrtautas Raulinai-

saivyetoviai, niekeno iš anks- ninku 
to neremiamas. Klubo nariai. 
yra visi lietuviai, kurie do-'j 4 
misi lietuvių kultūra Antra ir svarbiausia. Solpo-*

ti^ Jonas Subačius ir W.,»«komi8 ir savo auka iš-^^aik?“ šme^Kas“ nei 
(laidoms padengti pratęsia1 sann,,? -=tne.z.Ka.- nei 
| klubo egzi tenciją iki sem kalb.»se’ o nei i a ‘u.o?e

Žinoma, ne visi dailinin
kai tiesioginiai dirba savo 
srityje. Galima sakyti, jų tik 
keli pragyvena iš savo pro- 
esijos tiesioginio darbo. V.

Manyčiau. kad lietuvių visuomenė turėtų žinoti, kaip 
jos rinkti tarybos nariai juos atstovauja, todėl pareikala
vau, kad šis balsavimas būtų vardošaukiu (roll cali). Už 
šią smerkiančią rezoliuciją balsavo šie 29 tarybos nariai:
Juozas Ardys, dr. Adolfas Damušis, Rimantas Genčius,
Vytautas Kamantas. kun. Gediminas Kijauskas S.J., dr.
Petras Kisielius. Raimundas Kudukis, dr. Edmundas Len
kauskas, dr. Antanas Razma. Algis Rugienius. Robertas j nušas prie pensijos papildo- 
Selenis, Algimantas Šaulys, Jonas Urbonas, Viktoras mai verčiasi tiktai tapyba 
Vaitkus, Daiva Vaitkevičiūtė, dr. Petras Vileišis, Vytau
tas Volertas, Povilas Žumbakis, Kęstutis Česonis. Jonas 
Činga, Modestas Jakaitis. Vytautas Petrulis. Juozas Gaila.
Algimantas Gečys, Antanas Gailiušis, Rimas česonis. Pet
ras Mitalas ir Balys Raugas. Prieš šią smelkiančią rezo
liuciją pasisakė šie šeši tarybos nariai: Teodoras Blinst- 
rubas, dr. Jonas Genys, Jonas Jasaitis, Vytautas Kutkus.
Vytautas Radzivanas ir Aleksandras Vakselis. Susilaikė 
šie 4 tarybos nariai: Vytautas Yucius,, Antanas šku- 
dzinskas, Stasys Rudys ir Anatolijus Kairys.

Po rezoliucijų priėmimo senas JAV LB narys ir bend- 
ruomenininkas T. Blinstrubas. kuris šiame suvažiavime 
atstovago Altą. pareiškė, kad iš JAV LB tarybos pasitrau
kia. ir visų atsiprašė, jei ką nors buvo įskaudinęs. Taipgi 
jis pranešė, kad dr. K. Bobelis jį painformavo telefonu, 
kad ilgi iš tarybos pasitraūkia“.

klausimais buvo gana plačios ir rimtos diskusijos. Vieni rpI FIVI In MFT1Ne pocnumfra
kalbėjo apie reikalą sukilėlius ar atskilėlius pasmerkti, ATSIMINKITE KELEIVI. 40 METINE PRENUMERA- 

kiti tik švelniai pabarti, treti nuo jų atsiriboti, o dar kiti TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

ženicinas nėra "tarybinės

kančio renginio.

Klubą įsteigė ir jam iki 
šiol vadovauja rašyt, daili-

Apie Sovietų Sąjungą ir jo? 
politiką jis kalba tik tokią 
tiesą, kurią patys matome ar 
ir iš kitų šaltinių galime pa-

K. Jonynas dirba vitražo, nas Rūtenis. Jiems talkina 
skulptūros bei dekoravimo) pakviesti talkininkai. Klubo 
siityje. taip pat ir Albinas veikla rūpinosi ir savo pata-

ninkai Paulius Jurkus ir Jo- ^tikrinti. Solženicino kal
bas galima suvesti ir i to
ki viena pagrindini sakinį:

Elskus. Gal tik dail. Č. Ja- rimais talkino velionis prof. 
J. Brazaitis.

Klubas neturi jokių rašy
tų įstatų, apribojančių ar 
kaip nors varžančių jo veik-

Daugumas dailininkų yra į- 
vairių mokyklų mokytojai 
ar kasdieninę duoną pelnosi 
kitose srityse. Procentais ga-Į 1<- Panašių klubų via ir ki 
Įima būtu skaičiuoti, kad tose didesnėse JAV lietuvių 
tiesioginiai į savo meno sri- kolonijose. Jų pradininku 
+i yra įsijungę 5r;. mokyto- 
jauia 25r'r. ir visi kiti suda
ro 70% dailininkų.

1965-70 metai, jei taip ga
lima išsireikšti, buvo dailės 
parodų renesansas. Mat, lie
tuviai, pakankamai gerai į- 
sikūrę, vaikus išleidę gyve- 
niman, įsigiję nuosavus na-

reikia laikyti Bostono kultū
ros klubą, «kurį prieš dau
giau nei 20 metų įsteigė ra
šytojai. Panašūs klubai, ran
gią kultūrines popietes ar 
vakarus, yra Los Angeles. 
Rochestery, Chicagoje ir kt.

Nors Vaižganto klubas 
dar nėra labai ilgo amžiaus.

Solženicinas ragina ameri
kiečius budėti, nes Maskvos 
valdovai rangia i, net deten- 
te prisidengė, juos palaido
ti“.

Argi komunistai tokiu in
tencijų neturi? Ar A. Bim
ba gali savo skaitvtoįus pa- 
:nformuoti, kada Brežnevas 
•r kiti komunistų vadai atsi
sakė savo pagrindinio tikslo 
užvaldyti pasaulį? Tokios 
deklaracijos dar nebuvo, o 
jeigu kada ir būtų, tai tik 
minios akims apdumti.

Žinoma mes čia A. Bim
bos nė nenorime įtikinti, nes 
jis kalba ne savo, o tik "sa

mus ir juos patogiai įsiran-į b*t jo programoje jau buvo 
gę, pasigedo kultūrinės šili-l nemana vertų dėmesio ren- 
mna — rezidencini sienos ginių. Prof. dr. Maciūnas!

vo pono“ balsu, uoliai atli
kinėdamas to pono užduo
tą darbą...

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

mos — rezidencijų sienos 
buvo tuščios. Todėl paveiks
lų pareikalavimas buvo di- 

n rlailinrnVu no tiVfai

kalbėjo apie Vaižganto gy- KULTŪROS KONGRESAS 
venima ir rašytojo kelią,!
noeto St. Santvaro buvo na-1 Inž. Donatas Šatas. PLB

į tarp? kaip čia vadiname —



LEIVIS. sa BOCTO! Kr. $6,1975 m. liepos 29 d.toialapis trečias

kodami savo laiku įteikė lietuvių Tremtinių Amatininkų 
ir Darbininkų Profesinė Sąjunga.

Namas f aro j gatvėj, rė- 
manas, parašė Jurgis Jan-

Rūtai okupantai, kaliu ii Lietmati

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
• - _ _

....Senieji Keleivio skaitytojai atsimena, kad ilgą Šiaip abu dar labai judrūs, ypatingai A. Jankauskas. Į Poilsis ant laiptų, Vytauto 
laiką ii Havajų įdomius laiškus rašydavo mums Jis mane ir nusivedė parodyti Laie iškyšulį, gražią įlanką Į Karoso eilėraščiai, 50 dide- 
Antanas Jenkins. Dėl senatvės jis dabar jų jau. fr supažindino su savo havajiškais kaimynais. 1 formato puslapių, kaina
neberašo, bet pats dar vis gyvena Havajuose. Čia

' kus, kaina $4.00.

Buvo susirinkęs "seimas“ Kaip renka medžiagą 
ateistiniam muziejui

Liepos 17-18 dienomis •
Vilniuje buvo susilėkusi šv. Kazimiero bažnyčia 
"Lietuvos TSR Aukščiausio- Vilniuje buvo paversta atė
ji. Taryba“ (seimas). Komu- istiniu muziejumi, 
nistiniam "parlamentui“ pa-!
kanka poros dienų visiems! "Vakarinėse Naujienose“ 
svarbiesiem klausimam nu- periodiškai skelbiama, kad 
tarti, nes, kaip žinome, jis* ateistinis muziejus už gry-

spausdinamą laišką parašė "Nepriklausomai Lie
tuvai“ žurnalistas A. Lymantas, su savo žmona 
aplankęs Jenkinsą tolimuosiuose Havajuose.

> • Kel. red.

ne sprendžia, bet tik pade
da antspaudą ant partijos 
pasiūlymų.

Aukščiausios tarybos pir
mininku išrinktas Antanas 
Barkauskas, jo pavaduoto
jais — rašytojas akad. Kos
tas Korsakas, 2 moterys ir 
rusas Georgijus Sičiovas.

Sudaryta ir vyriausybė, 
kurios priešakyje pasilieka 
tas pats Juozas Maniušis. o 
jo pavaduotojai — Ksaveras 
Kairys, Leokadija Diržins- 
kaitė - Pilių-enko. Alek
sandras Drobnys, Jurijus 
Rusenka ir Vytautas Vaza- 
Irnskas.

Tariamųjų ministrų 
26.

Tarybos prezidiumo

nus pinigus superka iš asme
nų viską, kas susiję su reli 
gine praktika. Panašūs skel

bimai talpinami ir rajoni
niuose laikraščiuose. Pabrė-| 
žiama, kad supirkti daiktai 
nebus naikinami, išjuokia
mi. bet išsaugomi ateičiai.

Antanas Jenkins - Jankauskas, 
dabar gyvenantis Havajuose, iš 
ten daug rašęs Keleiviui. įžymus 
siuvėjų unijos. Lietuvių socia
listų s-gos ir Lietuvių darbinin
kų d-jos veikėjas.

Papasakoję apie Montrealį, kurį Jankauskai gerai 
pažįsta, nes ten ilgesnį laiką gyvenę, ruošiamės išvykti. 
Šeimininkai prašo mūsų dar neskubėti. Jaučiame, kad, ne- 

Į žiūrint to gamtos grožio ir amžinos vasaros bei be rūpes
čio leidžiamo gyvenimo vakaro, tolimame krašte gyven
dami, jie visgi labai pasiilgsta bendravimo su savo tau
tiečiais. Bet mums reikia važiuoti, nes buvome užsibrėžę 
Ita proga dar ir kitas vietoves apžiūrėti. Taip ir teko skir
sis. Kaip susitikome lyg giminės, taip lyg kokie giminės 
iir atsisveikinome su šiuo ypatingu lietuvių ir jo gyvenimo
(drauge.“

lr sumainė aukso žiedus

"Tat vieną dieną, kai ‘jau buvome pakankamai su
sipažinę su havaiška aplinkuma ir gyvenimu, nusprendė
me pas jį nuvykti. Apvažiavę garsųjį Deimanto Galvos 
(Diamond Head) užgesusio ugnakalnio kraterį. Ohahos 
salos pakraščio plentu pasileidome į apie 30 mylių nuo j 
Honolulu esantį Laie miestelį. Važiavimas savo nuolat be- I 

luto, Lietuvos Žemės Ūkio’ sikeičiančiais vaizdais yra «pasigrožėtinas.. Kairėje — | 
akademijos ir kt. aukštųjų! aukšti vulkaninės kilmės žali kalnai, kurių viršūnės beveik j 
mokyklų studentams už at- nuolat yra apgaubtos sunkiais, juodais ir lietumi persunk- j

Pasirodo, kad ateistinis 
muziejus superka net mal
daknyges, kurios buvo iš
leistos dideliais tiražais. 
Kauno Politechnikos insti-

neštą maldaknygę pasirašo- tais debesimis; dešinėje — saulės apšviestos baltuojan-'
' į ma ateizmo įskaita. Muzie-’ smėlio pakrantės, į kūnas i itmiėkai baltomi> kete- 

- J jaus darbuotojai rengia ek--! romis atsimuša ir išsilieja Pacifiko okeano bangos. Kai
Lina ir Gintaras Dambravai, susituokę birželio 28 d- 
Concorde, N. H. )

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

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

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

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Aloyzas baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pro- 
nijuotas romanas. 279 pat, 
raina $3.00.

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

Skaitykite 

šias knygas

• • i piezioiumo P»-,‘ dici.-as po Lietuvą, apsi-į privažiuojame arčiau kalnų, krinta smulkutis lietus, kai *
m JP.iezisen \U | mesdami, kuo tik nori: kraš- atsitoliname, vėl kaitriai šviečia saulė, žodžiu, kalnai;

io ©aivaduo^oiai'Un^Tona?: totvr’n^n^s’ Istorij°s’etno“ sulaiko debesiš, kurtė su Mažomis pertraukomis išsilieja/;
ViMžiūnfs poetes Edua^fa^°T «»us bendra- •

* 1 J darbiais.— tik ne ateistais,
Birželio 2Į d. Concord, N. Povestuvinėn

Tdip nuoJat finams lainai Hava^ ūžta *
das Mieželaitis, sekr.—“««*«**' “7“ 7" Dambrava, kuris yra vy
sys Naujalis ir 11 nariu, ku-,. S ” auksc,aus,« V1‘" riausias dr. Vytauto irAMo-i

---------- ,------- i kad jiems maldaknyge ar šamų apaugę teopfckį augmenija. nos Dambravų iš Caracas,!
i kokia religinė knyga yra di- . Venesuela, sūnus, sukeitė,
dėlė brangenybė. Nevienas . Pravažiavę vietoves ir kaimelius, kūnų .pavadinimai auks0 žie(lu, su Una L viz.|

rių tarpe vra ir partijos pir 
masis sekretorius Petrą 
Griškevičius.

Ką partija pasirinko 

antspaudai uždėti

Mūsų skaitytojai žino, kad

katalikas, atidavę? religinę skambą fyaip Kahanp, Paaąluu, Hauula, Lanjdoą ir pąna- baraite. vyriausia Vino© ir 
Į knygą su geriausia intencija šiai, pasiekiame Laie miestelį. Čia Laie įlankoje ir netoli Lindos Vizbarų iš PasadėJ' knygą su geriausia intencija šiąi, pasiekiame Laie miesteų. via Laie paiucoje ir neton Lindos Vizbarų________
— tegu jauni žmonės pd- tx> paties vardo iškyšulio gyvena Ahtanas Jankauskas. ną, Maryland, dūkia, sukur- 
skaitys ir kitiems papasa- Apie mūsų atvykimą jau buvome iš anksto telefonu pra- darni naują lietuvišką šei- 
kos — tik po laiko suvokia, nešę, taip, kad, vos įvažiavus į gana didelį kiemą, mus mą.

kandidatus į Aukščiausiąją i kad pas juos buvę ne katali- bematant pasitiko šeimininkai. Matėmės tik pirmą kartą 
ir buvome visai nepažįstami, bet Jankauskai pasitiko mus 
kaip gimines. Ponia Jankauskienė havajiečių papročiu 
kiekvienam ant kaklo uždėjo vainiką, taip vadinamą "lei- 
jų“ ir pabučiavo.

tarybą parenka partija ir.' kai. o ateistai 
kadangi kandidatų tėra tiek, į
kiėk reikia išrinkti, tai jie! Atvažiavę i rajoną, jie 
visi ir išrenkami. į perspėja valdžią, kad ši ne-

Kas yra tie deputatais va-Į prasitartų. .iog yra atvažia- 
dinami, sužinome iš tarvbos v^ri ekspedicija iš Ateisti- 
mandatų komisijos pirmi-; nio muziejaus.
ninko Astrausko pranešimo. I 

Iš viso deputatu yra 320.
Iš jųdarbininikų 92. kolcho-- 
zininkų 68, moterų 109. par-! 
tijos narių ir kandidatų 216.; 
baigusių aukštąjį mokslą į Liepos 16 d. Vilniaus An- 
153, nebaigusių aukštojo takalnio kapinėse atideng- 
mokslo ir viduriniojo moks-j tas antkapinis paminklas 
Io 117, 281 yra apdcr anoti į buvusiam Lietuvos komu- 
ordinais ir medaliais. 12 yra j nistų vadui Antanui Snieč- 
suteiktas Socialistinio darbo ■ kui. 
didvyrio vardas.

(Elta)

Antkapini* paminklas 

Antanui Sniečkui

J. V. Sūduva*

ROMANAI

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 

kelionėn! sudarė Leonas Sabaliūnas, 
1 spaudai paruošė Vincus į Rastenis. 350 psl., kaina $lį0
Į t Kiškio pyragai, Jono Mi- 
nelgos eilėraščiai vaikams, 
70 psl., kaina $3.50.

; Lietuvių išeivija Amerikoj,
, parašė Stasys MicheUoriM, 
gausiai iliustruota, 500 įjsh,

Vytautas Alantas, 5VEN-! kaina $4.00.
TARAG1S, istorinis

’ manas, parašė Jose Eustasio 
minkštais viršeliais $5.00.• Rivera> vertė p fcaučys> 355 

Dartmouth kolegiją, kaip j To romano II tomas, 613, j kaina $6.00. 
dekoruotas Vietnamo karo' P»U minkštais viršeliais kai- . .
veteranas ir JAV valdžios į na $8.00. , Herman"§u^,a^, PUver.
stipendininkas, gilina teises į Naujųjų metų istorija, — į tė y. Volertas, 132 psL, kai-
efiwino< Krur-klin Piorna I n:—PįįkeleviČiŪtėS ---------

r0™a* | Amazonė* džiunglėse, ro-

Jaunasis Gintaras, baigęs

TT„-. . ... - . . Studijas r l aimiui nerveUžėjus į vidų, seimininke mus vaisino saitu gaunu ir . /,. r , NH
■ havajisku pyragu. Susėdus prie kalo ir besikalbant. me. ^T una sSdi>o Mai
i negalėjome nuleisti akių nuo didelių langų, pro kuriuos ’ryland dailės institute ma-

Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas romą 
nas, 182 psl., kaina $4.50.

na $8.00. 

Day of

| regėjome žavingą Pacifiko jūros vaizdą. Pati jūra čia ro- j (fų k£l)ybą -r Har.

Minėjo okupacijos sukaktį
Deputatu amžių- : iki 30

metų — 64, 30-40 m. — 67. ‘ Liepos 18 d. Vilniuje įvy- 
40-50 m. — 120, vnesniu ko komunistų partijos cent7 *■ 1 A • A .1 ▼ •

dėsi savo tamsiai mėlynais ir šviesiai žaliais viridiano
, spalvos ruožais, virš kurių nuolatos ritosi neaukštos ban- 
■ gos.

Jankauskų namas stovi ant tropiškais plačialapiais 
apaugusio aukštoko kranto, vos 15 pėdų nuo jūros.

Kas tas Antanas Jankauskas-Jenkins, kuris šiame že
miškame rojaus kampelyje jau gyvena apie 20 metų?

vardo universiteto vakari
niuose kursuose. Ji tarnauja 
Joidan Marsh b-vės tiekimo 
ir užsaikymų skyriuje virši
ninko padėjėja.

Shame, Algio
Rukšėno išsamiai ir vaiz- 

Tautvila, romanas, parašė džiai aprašyta Simo Kudir- 
Juozas Kralikauskas, 205 • išdavimo tragedija, ge- 
psl., kaina $4.00. ra dovana kitataučiams, 368

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 p»U 
kaina $4.50,

Vestuvių puotoje, kuri vy-i Sunkiausiu keliu, romą-

kain 50 m. — 69. ro komiteto ir Aukščiausios
Pirmą kartą išrinktų yra tarybos bendras iškilmingas 

214. i posėdis, skiltas 35-tosioms
metinėms, kai Lietuvai bu-

Pranešime nenurodoma, vo užkarta komunistu val- 
kiek yra nelietuvių, tik paša- džia. Žinoma, komunistam; 
kyta. kad is viso yra 8 tau- ta sukaktis reiškia "Lietu- 
tybių atstovai. vos išlaisvinimą

ŠNIPŲ ARMIJA ■ no. Tūkstančiai tokių šnipų
Tuo metu, kai JAV-bė J Ye*\u^“yj* A”Tk“ 

slaptosios polidjos veiklos ų /- . djp,omatų ‘,.a
paslaptys nena po kitos yra kawbirtai I
velkamos į viešumą. Sovie- Hcijos agentai. Nemažai to
tų Sąjungoje KGB (Komitet . kių yra ir sovietu žurnalistų 
Gosudarstvenoj Besopas-! taipe. Dar neseniai du tokie

Emigrantų dalia Amerikoje ir Kanadoje šio šimtme
čio pradžioje, iki Antrojo pasaulinio karo, buvo nelengva. 
Kai pirmieji lietuviai emigrantai vyrai daugiausia susira
do darbo skerdyklose ir kasyklose, moteiys pateko į siu
vyklas. Niekas tada nesirūpino kokiu nors socialiniu ap
rūpinimu ar darbo užtikrinimu. Ne be pagrindo apie JAV 
siuvyklas buvo nukaltas terminas "prakaito gamyklos“ 
(sweat-shop). Norint padaryti siuvėjų būklę kiek žmoniš
kesne, buvo prieita išvados steigti siuvyklų darbininkų 
profesines sąjungas — unijas. Atsirado keli ryžtingesni 
vyrai, kurie lankėsi po "prakaito dirbtuves“, būrė siuvė
jus ir jiems įkvėpė drąsos susijungti į unijas. Iš šitų vyrų 
savo sugebėjimais nenuginčijamai išsiskyrė Antanas Jan- 
kauskas-Jerikins. Su laiku jis tapo 7 JAV valstijų Allgo- 
mated Glothing Workers prezidentu ir tose pareigose iš
buvo iki pensijos amžiaus. Žiūrint į albumų nuotraukas, 
reikia pripažinti, kad šis aukšto ūgio lietuvis savo laiku 
tikrai yra buvęs reprezentacinė asmenybė, kurią net įvai
rių valstijų gubernatoriai kviesdavo į rengiamus oficialių 
priėmimų pobūvius.

ko tuoj po jungtuvių Hill- 
side restorane, dalyvavo 

‘jaunojo tėveliai dr. V. ir A. 
Dambravai, atskridę iš Ve- 
necuelo-, kur dr. V. Damb-

nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.(p.

Kiauro* rieškučios, roma-
rava yra JAV ambasados nas, parašė Antanas Mustei 
kultūrinių reikalų attache ir kis, 259 psl.. kaina $4.50. 
pirmasis sekretorius, trys Birutė Kemėžaitė, SU- 
jaunesnieji sūnūs, studijuo- DIEV! AS IŠEINU^ 294 
ją įvairiuose JAV univeiri-j P8U kaina $4.50. 
tetuose, jaunosios Linos tė- Andriu* Valuckas. NE

MUNO SONOS, romanas iš
vėliai V. ir L. Vizbarai iš 
Marylando su jauniausiu sū
numi Povilu ir dukra Rožė
ta. Iš Bostono, be jaunųjų 
giminių, puotoje dalyvavo

suvaikiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andriu* Valuckas, NE 
MUNO SONOS. n tomas

nosti — valstybinio saugu-! išaiškinti. Ypač di-i — Taip. tai buvo jau labai seniai, — rodydamas į
mo komitetas) veiklą den- * Valcarn Fn™ didelį savo susirašinėjimo ir bylų archyvą, pasakoja mum
gia didžiausia tyla. KGB - A. Jankauskas. - Visus mano drauzus ir bendradarbius.

A. ir G. Budreckiai, F. ir L. t 428 psl, kaina $4.00.
Kontautai, Aukštikalniai, iš Agonija, romanas, antra
Brocktono Dulskiai ir gražus p8pt kaina $5 00.
būrys lietuviško akademinio! Atlan-
jaunimo iš įvairių vietovių. ’ Vytauto Alanto 5 novo-
..... . I lės, 263 psl., kaina minkštaisVestuvines Puotos l^gra-

mą gražiai tvarkė Gintaras kjg 289 kaing M
Karosas k Bostono. Be svei- MINDAUGO NU2UDY- 
kinimų rastą žodžiu jau-l MAg Juo2o KraUkaugl:0 
nuosius sveikino Gintaro premijuotM romanag, 2« 

pal. kaina $8Dambravos dėdė Venecue-

psl., kaina $8.95.
Lietuvių literatūros istori

ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas. Čia surinkti kone 
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 
įrišta, 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.

Užkandis, pasakojimai, 
parašė Jurgis Jankus, 216

buvo milioninė. Tiesą sa-,pas buvo prisikasęs net iki 
kant. ir dabar jos tikro skai- Vak. Vokietijos kanclerio 
čiaus niekas užsienyje neži- Brmdto ,»avn«1»mio]o posto.

□U uialvinU pa^llviiKiiihiiiu jis rudu inums karo
b >ryje kabantį meniškai atliktą adresą Kurį įam atsidė

Jurgi* Gliaudą, BRĖKŠ- 
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- J psU kain a$4.50. 
na $6.00. ! Vardai ir veidai mūsų kul-

Grojant gc- Į Birute Pūkelevičiūtė, — turo* btorijoje (Nuo Mažvy- 
ram orkestrui, buvo links i RuGSĖJO SESTADIENIS, do iki Skvirecko), parašė 
mai pasisukta ir padainm-* premijuotas romanas, 237 Sta-ys Yla, 845 psl., kaina 
ta lietuviškų duiuu psl., Hina $E.CC,
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Bitininkystė ir jos didžiulė 

nauda
ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

10.

Kita lipčiaus rūšis — tai 
amarų maitinimosi atliekos. 
Amarai — maži 3-4 mm il
gio vabzdžiai. Jų priskai-

ra jonuose, kur dirva užkrės
ta radioaktyviomis medžia
gomis, jų nedaug patenka 
ir j nektarą, o vėliau į medų.

čiuojama iki 600 rūšių. A- 
marai gyvena ant įvairių au- Medui keliami reikalavimai 
galų lapų, šakų, stiebų. Ru
denį amarų patelės medžių . Geras bičių medus turi a- 
žievės (plyšiuose padeda įtikti siuos reikalavimus: 
kiaušinėlius. Iš kiaušinėlių į vandens turi būti ne dau- 
pa vasarį išsirita amarai. Jie; 8^au kaip 22%, invertuoto 
greitai auga. Pavasarį pir-j cukraus — ne mažiau kaip 
mieji pasirodo ant ievos la-’»6J%. sacharozės — ne dau- 
pų gyvenantys amarai. 8-10 K^au kaip 8%, rūgštingumo

1NFORMAC1JA APIE 
JAUNIMO KONGRESĄ

Pasaulio Lietuvių Jauni-, 
mo III Kongresas įvyks Pie-j 
tų Amerikoje ir truks 21 
dieną. Lėktuvai iš Chicagos 
į Argentiną (Buenos Aires) 
išskrenda 1975 m. gruodžio 
20 d. Iš Argentinos laivu į 
Uragvajų (Montevideo) iš
plaukiama gruodžio 26 d. Ii 
Uragvajaus lėktuvu išžkren- 
dama į Braziliją (Sao Pau
lo) gruodžio 30 d. ir iš Bra
zilijos lėktuvu atgal į Chi- 
cągą 1976 m. sausio 10 d.

Kelionė iš Chicagos į Ar
gentiną ir iš Brazilijos atgal 
į Chicagą atsieis 463 dol., j- 
skaitant kelionę laivu į U- 
rągvajų. Kelionė iš Uragva
jaus į Braziliją atsieis 11Q 
dol. Visa kelionė kaštuos 
573 dol. Normaliai tokia ke
lionė kainuotų 1,040 dol.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. tveikaoskienž sutiko ataą> 
kyti i Eataivta skaitytoją kiautam totais 
rsikatata. Tis klausiau! turi MU butam 
informacinio pobūdžio. Klausiaus ir at>

Lsiiko rotkia pabusti, kad auto Katavta 
•kaitytojaa,

siąatl tlmtag

Klausimas i

dienų amžiaus amarų pate
lės pagimdo po 10-30 ama- 
riukų -patelių. Jauniklės pa
telės? per 8-10 dienų subręs
ta ir kiekviena pagimdo po 
10-30 amariukų. Pirmų’įų 
kartu amarų patelės daž
niausiai būna be sparnu. 
Pavasario antroje pusėje ir 
vasarą beveik visi amarai 
turi sparnus. Nuo medžių 
iie perskrenda ant žoliniu 
augalu. Kai žoliniai augalai

— Tėve. kur gi taip grei-, — Bet, tai Maiki. dar ne
tai kulniuoji toks išsigandęs į viskas. Gal jie apie tų kon- ( 
ir pasišiaušęs? j gresą ir kalbėjo, b< t aš an-,

— O, Maiki. kaip praeitą į gelskai nieko nesupratau. O subręsta, amarai vėl grįžta 
naktį išsigandęs pradėjau. paskui — kad jau užgi ajino ant medžiu. Rugpiūčio ir 
bėgti, tai dar ir dabar bėgu. pasiutusių velniu muzika. 'rugsėjo mėnesi atsiranda

— Na, o kas tave taip la
bai išgąsdino?

— Sunku visiką iš karto ir

vienos mergo pradėjo prieš patinų ir patelių. Anvaisin- 
tuos bernelius visu kūnu rai- tos patelės deda kiąušinė- 
tytis kaip gyvatės, o kitos liūs, kurie žiemoja. Per va-

ižvirozyti... Tik tiek galiu kabinėtis net žemiau lie- s

— 0.8-4 laipsniai, pelenų— 
ne daugiau kaip 0.25%, fer
mento diastazės — ne ma
žiau kaip 10, lipčiaus — ne 
daugiau kaip 10%.

Nustatant medaus koky
bę, pirmiausia reikia at
kreipti dėmesį į jo tirštumą, 
spalvą, aromatą, skonį, kris- 
talizav/imosi būdą. Norint 
tikėliai nustatyti medaus ko
kybę, reikia atlikti analizę 
laboratorijose.

Negalima medaus kaitin
ti. Kaitinant iki 80-90 laips
nių Celsijaus, invertuoto 
cukraus meduje sumažėja 
nuo 7.93 iki 61.12%, o sa-

Dr. M. ūvoikauoksa. Attoraey st 
Boston Five Building 
1S95 Centre Street 

W. Boabury, Maaa. 02132

kitą kartą apsivedęs, neuž
mušk Tamsta, kad trečioji

Prašau man duoti atsaky- dalis Tamstos paliekamo 
mą per "Keleivį“ į šį klau- turto priklausys "naujajai“ 

1 simą: žmonai.
Prieš 14 metų mudu su

žmona padarėme du testą- _^*° testamento sudarymo 
mentu: kiekvienas po vieną, būdu Tamsta nepakeisi. Ar 
Pagal tuos testamentus, vie- sudaręs testamentą

v r _ , . r v • inam iš mūsų mirus, viskas ąj* 1° nesudaręs, -naujo-
Kelione; kaina gah keis- ]ieka kitaTn ji“ 2mona gaus trecdalj

lieka* vaikam.tis, jeigu lėktuvas bus nepil
nas ir dėl galimų kainų pa
kėlimo visiem keleiviam.

Kongreso atstovai ir sve
čiai turi registruotis ir už
pildyti anketas. Anketos.

Tamstos paliekamo turto.
! Vaikus galima "išmesti“ iš 

Mano žmona jau yra mi- testamento, tačiau vyro ar-
n»a. Dafcar, jei aš vėl apsi- į? “"o™* testa™tn.t.° 
vesčiau, tai kokias teises tu- lsme^1 negalima. Tei?is- 

kai tai vadinasi spouse spnuyu retu antroji žmona į mano,**1“1 vamnasi
keliones taisykles ir krti’turt- ? ' Į statutory share“.
nuostatai gaunami šiuo ad-l
resu:

ssra pasirodo 16 ikartų ama- 7/ . ' _ . *1 charozes padaugėja nuoiu. Esant palankioms sąly-j2 35 10 58y Taip
er»rns. iš vienos amaru na-1 .

Testamento aš nekeičiau,’ ’^as įstatymas taikomas 
žmonai ir vyrui. Jei žmona

* miršta, palikdama turtą, tai
• trečiąjį dalis jos paliekamo 
’ turto priklauso jos vyrui —
na&iui (jei yra vaikų), ne- 

j skaitant abiejų vardu turi- 
T. . .. . , . . Kai žmogus apsiveda. jo nio turto (jointly held pro-

o toetuvos plhečiai palotu- sudarytas t^to-'pertv). Jei nėra vaikų -
n pasn-upinti vizomis. Kiek- mpnta, a*a našlės pap-eldt-

"imo turto proporcija yra ki- 
mnti f mattnnvk kramtai 1 Įteikia ir prikiau-o nuo viso-

Jei sudarysi testamentą.' kių kitų aplinkybių.

III PLJK Išvyk*, 4428 So. 
Rockwel|, Chicago, IU. 606 
32. Tel. (312) 476-0601.

JAV ir Kanados piliečiatn 
reikia turėti užsienio pasus,

ar bent nenoriu keisti.
C. T.

i Massachusetts.
1 Atsakymas

pasakyti, kad dar kartą pa-jmens, o su alum marytes rų. Esant palankioms sąly-- 2*35“^ lO.58%7Taip "pat’pnM (sma»pox), kreiptis į
sini okiau 
kia eiti su _
obuoliauti.'.. ' l garinėjau gyvas Į patį pek- keleto miliardu amaru. Ta-į foro luadau^ėia nuo

— Tai kas tau atsitiko?; los dugną. Aš negaliu tau čiau amarai turi laibai daug; 1 .?. 17 p,-w4t'in<nnnn«
Kur gi tu praeitą naktį o-i pasakyti, kas dar dauigau kenkėju. Juos naikina vorai.į noc

«too paūmėja nUO 0.10 IKI 0.^0

1, jog senam .nerei-! gyvatinės užgėrę taipstaug- « vienos amaru pa-j • amino azoto nuo Į
u jaunais pinčiukais ti. kad as pamaniau, jog nu- tetos gali pasidauginti iki j ’ AO .A QQr, inn 4; H 0.03 iki 0.38%. 100 gr. mė

vieto- sveikatos įstaigą — 
Board o Health. <

buoliavai? darėsi...
— Maiki, ar tu girdėjai, — O kas dar ten buvo?

kad šiemet Brazilijoje ir ki-į — Ne, tu dar per jaunas, 
tur ten ruošiamas jaunimo; o aš per senas kad viską 
susivažiavimas? : pasakočiau. O paskui dar

e'kės. šim’akojai. auslindos,. felTOenW> išvaruo-
fDiaHr Paukščiai''labS ^3 aromatinės medžiagos. ..
dZ to žZ^nt HeHnlLP^^i® "’^_£^^iC1U°Se-

g?m

Su PLJ Kongreso atstovais 
vykstantiems dalyviams bus 
parūpintos nakvynės pas 
vietos lietuvius arba viešini-

VLIKO ELTA KITOMIS KALBOMIS

— Ne tik girdėjau, bet ir 
gerai žinau,
Amerikos. Kanados 
kraštų lietuviai jaunuoliai, 
numatyta įdomi programa.

• ėmė rinktis ant to garso kaž- noms.

■ policijos kruizerių kaukimą k'os sąlygos amarams dau-numaiyia juonu 'programa,:; , ‘i . . .• • , . .. , _ . * priemaišų: natūraliu ir pa-daug studijinių paskaitų ir Pal.m(,:a,u P° Į'>/ą. gintis u, kolonijos būna h- p£.
šiek tiek pramogų ir ekskur- ° ><ai viskas nut.lo..tai be-;bai dideles. Jie padengia »-!majšu* ,prik,auso žiw)adul-

mas į skaitytojus —Sovietų 
melas turi trumpas kojas, 
Aigentinos nepriklausomy
bės paminėjimas; Byla Nr. 
345; Pasauli, klausyk žmo
gaus balso; JAV sveikiną 
lietuvių laistės dvasią; ypa
tingai slapta medžiaga apie 
sovietų karo belaisvius; bal-

pramogų
sijų po kitus Pietų Amerikos gau’

kiek kojo, ne ė. kad | tt=ai aumdu lasius ir stiebus. į ,k^X° grūdeHai.

lės svarbos lietuviškojo jau
nimo tautiniam auklėjimui.

— Tu. Maiki. čia man 
šneki, kaip koks tautiškas 
zokoninkas. Aš ir pats to
kias kalbas jau seniau gir
dėjau. Bet ar tu žinai, kad į 
tą jaunimo «kodą kviečia at
važiuoti ir senesnius jaunuo
lius, tokius kaip ae?

— Girdėjau. Jeigu turi 
pinigų, tai gali važiuoti ir 
tu.

— Vot, čia ir buvo mano 
visos bėdos pradžia. AS, 
Maiki, sužinojau, kad čia į 
krūmus suvažiavo mūsų jau
ni baibokai ir ruošia tokį 
mažą kongresuką dar prieš 
aną didįjį ’jomarką. Bako, 
nori pasitarti, pasikalbėti ir
prieš tuos didžiuosius atlai-ljr 
dus sustiprinti savo lietuviš-' - 
ka dūšią. Taigi, ir aš ten į- 
slinkau. norėdamas daugiau 
žinių gauti ir taip pat susi- 
stiprinti dūšioje, paklausyti 
jauno žmogaus gero pa
mokslo.

— Na. ir kas atsitiko?
— Iš pradžių, Maiki. vis

kas buvo gerai. Jaunikliai 
priėmė mane į kompanija,

— Tėve. čia. matyti, koks 16 3-27.8% sausu medžiagu. 
nesusipratimas, kuris su! ^mani o^ranizmo ne^au- 
kongresu nietko bendra ne-sultis našailinamns 
turi. Tenai susirinks patsai/^ nV^aus pavidalu,
kultūringiausia^ mūsų jau-į Tai ir yra lipčius. 
nimas, kuris ne tokiems pa-

sidės vasara, todėl patartina laiškai, rusas parei-pasiimti trinius rtbus Ir bara Lietuvos komu-
lietpaltį arba lietsąrgį. ntrtų partiją, juodoji nnka 

tebegyva Lietuvoje, teatro
Kviečiame gausiai daly- režisieriaus (Jono Jurašo) į tų klausimas Vokietijos 

vauti jaunimą kongrese, o atsišaukimas į Vakarų kole- Bundestage; po ketverių 
svečius ekskursijoje. Bus gas. JAV nepripažįstą Bal-1 metų — A. Solženicinas gą- 
galima pamatyti Pietų Ame- tų inkorporacijos, knygos ir
riką ir aplankyti tenai gyve- straipsniai. Biuletenis leir 
nančius lietuvius. Svečių ke- džiamas New Yorke.

%'i^' Buenos Aires
bitės kaltės. 1

(Rrazdijos) nebus suvaržy-
tos. Norintieji savo kaštu! ^miny: Lietuvos Katato- 
galės aplankyti Čilę, Parag-į^J Bažnyčios Kronikos Nr. 
vajų. Boliviją ir kitu? kraš-’ ištraukos.^ Gražus virse-

vo Nobelio premiją; Latvi- 
kraštas ; Lie-

siautėjimam« važiuoja.
—Bet, Maiki. praeita naktį

buvo irgi visi labai kultūrin
gi ir net su dideliu išmislu. 
Vienas tai pvlė mum< alų 
ant galvos, įsilipęs net į me
džio viršūnę.

— Tokių juokų Jaunimo 
kongrese nebus.

— Ne, Maiki. aš iau ne
važiuosiu. Važiuok tu jau
nesnis.

— O gal aš ir važiuosiu?
— Laimingos kelionės 

Maiki! Aš tau pridėsiu dar 
puse savo pensijos, tai 

gal gi’įši appiženrjęs...

Vitaminai

Didelę reikšmę žmogaus 
o ganizmui turi vitaminai. 
A eduje randame A, BĮ, B2, 
F 3. C. D ir PP vitaminų. 
Nors jų meduje yra nedaug, 
b t kartu su kitomis medžia
gomis jie turi didelę reikš- 
n.ę. Žiedadulkėse gausu vi 
t; minų. fermentų, įvairių 
mineralinių drusku, balty
mu ir riebalu. Todėl žieda- 
č rikės padidina medaus 
maistingumą.

Kad surinktu 1 kg me-

Ar skeityios?
MYKOLO KRUPAVI

ČIAUS ATSIMINIMAI. 364
psl., kaina $10.00. 
įrišta, kaina 84.00.

GYVENIMO VINGIAIS 
pasodino ant žemė3, patakš-'dr. P. Kalvaitytės-Karvelu

d ius. bitės turi aplankyti a- 
p e 10 mil. žiedų. Šioię dau- 
e ^bėje žiedu pasRajko ir 
Y itrtačolių. turinčiu gydo
mųjų savybių, kurios tam 
t?kru lainsniu pereina i me
di. Meduje dar yra koloidi
niu, alkoloidinių ir bakteri
ja? užmušančių medžiagų, 
tain pat nedaug dažančiu ir 
aromatiniu medžiagų. Me-

stebint medų pro mikrobo 
na
j medų ne dėl

Prie užtepsiančių nrie- 
mai’ų prikburo: medžio , 
korio gabaliukai, bičių la
vonai. «mėlis molis ir kito* 
oriemaišo?. kurios patenka 
i medų dėl noatvdaus biti
ninko dariio. Bitininkas turi 
pateikti visiškai švarų me
dų.

Šokanti k?rta anie me
dau? gvdomarias savvbes.

(Bus daugiau)

NAUJAS PAKTUOS 

VADAS

Naujoji Kanados demo
kratų partija pakeitė savo 

Vniumininką: vietoj buvusio
Davido Lewio buvo išrink
tas John Broadbent. parla
mento nary.?, buvęs profeso
rius.

Šita socialistinė partija 
Kanados parlamente turi 15 
atstovų ir yra trečioji pagal 
narių skaičių. Ji kontroliuor* 
ja 3 provincijas — Saskąta* 

! chewano, Manitobos ir Bru

tus. Svarbu, kad jie visi 
1976 m. sausio 30 d. atsiras
tų Sao Paulo grįžti atgal į 
Chicagą.

Kelionei užsitikrinti ne
delskite užsiregistruoti čia 
aukščiau nurodytu adresų.

LĘ Bastomo Aygarda

EALTIEČIAI ŠVEDIJOJE

Karo viesulas nemažą 
skaičių pabaltiečių nubloškė 
ir į Švediją. Vėliau jų dalis 
išvažiavo kitur, šiuo metu. 
Švedijoje yra apie 4,500 lat
vių. apie 23,000 estų ir apie 
100 lietuvių-

Ę?tai čia leidžią 3 dien
raščius. Latviai dabar beturi 
vieną socialdemokratų žur
nalą Brivrba, kurį redaguoja 
dr. Bruno Kalninė.

Italų kalba Nr. 3/1975

Ii? su lietuvišku kryžium ir 
LKB Kronikos Nr. 12 origi
nalaus viršelio nuotrauka, 
šis ELTA-PRESS biuletenis 
leidžiamas Romoje. Reda
guoja prel. Vincas Mincevi
čius.

Portugalų kalba Nr. 2/1975

ttivos nepriklausomybės die
na koncentracijos stovyklo
je ; baitai ir ukrainiečiai ne
ri laisvė? savo kra?tams; kas 
yra Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika?; sovietinė 

! mokykla (1940-1970) — iš- 
trauka iš LKB Kronikos Nr. 
11; Vakarų laikysena baltų 
valstybių atžvilgiu: Baltijos 
valstybių kultūrinės žinios; 
Lietuvos laisvinimo vyriau
si veiksniai; partizanu ko
vos Lietuvoje 1944-1952 so
vietų spaudoje ir kt.

Turiny: Sao Paulo Baltų 
Komiteto laiškas JAV pre
zidentui Fondui, pasirašytas 
Juozo Čiuvinsko, Baltų Ko
miteto ir lietuvių atstovybės 
isme pirmininko; Žinios iš 
Estijos. Latvijos iT Lietuvos.
Pastarajame skyriuje apra
šoma LKB Kronikos Nr. 11, 
Čiurlionio 100 metų gimimo 
sukaktis ir kt šis biuletenis 
leidžiamas Sao Paulo jung
tinio baltų komiteto. Spaus
dina ”Mūsų Lietuva

Ispanų kalba birželio Nę.

JAUNIMO KONGRESO 
REIKALU

Liepos 17 d. B. Nainio 
namuose įkyko PLB valdy
bos posėdis. Posėdis svarstė 
Jaunimo kongreso organi
zacinius reikalus, ypač lėšų 
telkimo klausimą, nes kol 
kas į kongreso iždą teįptao- 
kė tik apie 10 procentų kon
gresui numatytos sąmatos,

tt?amų pranešimą ąpįę 
kongreso ruošą Argentinąįę 
bei finansinius sunkumus 
padarė viešnia iš Buenos 
Aires Eugenija Rudytė.

Buenos Aires ispanų kąl- 
1973 ųa 4AV buvo 83 ha leidžiamame "Noticiero

Aidai ir šešėliai, premi-: medžiagų sudėtis priklaus:
juotas romanas, parašė Va- nuo botaninės kilmės. įdomu pastebėti, kad sU: 133 Iš vwo įvairių rinktų 45 ta) bendradanbiauj etu- 
cys Kavaliūnas, 234 psl., Meduje randama ir radio- Broadbentu varžėsi negrė į » D.C negrai tun viai, latviai ir estai. Birželio
kaina $5.00. aktyviųjų medžiagų. Tuose,Bosemary Brown. • 3,503. i — numerio turinys. AtsišrakL

■ĮR
nojo nėr kepurę, davė kenu- ųės, 360 psl.. kaina . .$3.50. į daus dažančiu ir aromatinių tish Columbijos. 
ka alaus, o meųgiflcos net 
pakuteno panosę.

— Tai labai gerai, nėra 
ko tau skųstis.

1835 m. Bostone buvę 
•teigta pirmoji JAV mtAyėi 
ta, kuri ir šiandien tebevei
kia. Tai vadinamoji
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Vietines žinios L. Darbininkų Draugijos 
susirinkimas

PARENGIMŲ 

KALENDURUS

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMŲi
42 metų sukaktuvinis linksmas didysis

I

Rugpiūčio 10 d. Romuvos; 
parke Minkų radijo geguži-1 
nė.

So. Bostono Lietuvių Pilie-j , 14 d* ^B apygar-
čių d-jos patalpose. Visi na- dos rengiama Lietuvių die.

na Maironio parke, vvorces-

Lietui* ių Darbininkų d-jos 
! narių susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 3 d. 1 vai. popiet

; TERORO IX VtRGUOf 

IMPERIJA SOVIETŲ
I RUSIJA

Piknikas

j riai kviečiami dalyvauti.
’ V. Aluza,

sekretorė
i

SEKMADIENĮ, 1975 M. RUGPIŪČIO-AUGUST 10 D.( 

ROMUVOS PARKE, 71 Claremount Avė., Brocktone

PROGRAMA prasidės 4 valandą po pietų. Ji bus tokia:

1— Tautinių šokių sambūris, vadovaujamas O. Ivaskienės

2— Latvių tautiniai šokėjai, vadovė Lidija Abolins

3— Gražuolės “Mis* Lithuania of N.E.“ rinkimas

4— Šokių varžybos, grojant .Mickey Haberek orkestrui. 

Geriausiem šokėjam Louise Day H1CKS dovanos

5— Laimėjimų ir įžangos dovanos

Prašo Dzimdzi-Drimdzi 

nuotraukų

Feliksas Zaleckas ieš
ko teatrinės grupės Dzimdzi 
Drimdzi (A. Vanagaičio, J. 
Olšausko, V. Dineikos ir J. 
Dikinio) nuotraukų (pavie
nių ar grupės). Kas turi, 
prašo paskolinti. Pasinaudo- 
' ę? nuotraukas grąžins. Pra
šoma jas siųsti Keleivio ad
resu.

Lietuvis Quincy laikraštyje

tery.
Rugsėjo 20 d. So. Bostono j 

Lietuvių Piliečių d-jos salė
je LB apylinkė Tautos šven
tėje paminės vysk. M. Va
lančiu ir dail. M. K. Čiurlio- 
nį. ‘ I

Rugsėjo 28 d. Baltų d-jos
koncertas.

Spalio 4 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Lituanistinės mokyk
los banketas.

Spalio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a 
salėje lietuviu radijo valan
dos Laisvės Varpo koneei I 
tas.

Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
i koncertas.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

Joje smulkiai

“SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
ir humoristinės poezijos rin- 

! Antano Gustaičio satyrinės
• kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la-

• bai tinka Kalėdų davanoms. 
i Kaina $7.00.

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO
MAS “LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—“TAU. 
LIETUVA“ DAR YRA NE- 

{DIDELIS KIEKIS.
Kaina $2.00.

oooooooooaoomaooooeooooom

Argi sunku būtų surasti

vieną naują Keleivio prenu-
*

meratorių? O juk kiekvie. 
aprašyti | nas naujas prenumeratorius

Algirdas Dumčius, baigęs Lapkričio 9 d. Brocktono! oolševikimo teroro sistema Į stiprina laikraštį. 
6—Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir draugiški į žurnalistikos ir literatūros lietuvių šv. Kazimiero para-i tos vergų stovyklos, kuriose

gėrimai | | , j į studijas Northeartern imi- pijos mišraus choro koncer-į kentėjo ir žuvo mūsų
įversitete, dabar dirha The tas, kuris įvyks North JuniorĮ broliai. seservs, žirninės ir

BUSAS IŠEIS nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 'Patnot Ledger redakcijoje. High School. Oak Street, j irau>aL Knygos kaina — i
namų, kampas E ir Broadvray, So. Bostone, T :30 vaL po t _i! Brocktone. Mass.

I .Mirė taurios širdies lietuvei Lapkričio 22 d. Sandaros! 
Į : salėje Brocktone Balfo sky-i

Š. m. liepos 23 d. po ilgos nau? pobūvis. I

! CrntdlL

GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA
pietų f ; . I • . r

BUŠO kaina į pikniką ir atgal — $3.00

ĮŽANGA Į PIKNIKĄ suaugusiems $1.50, vaikam —75 ct. ’ Bostono gyventoja Marcelė j no Lietuvių Piliečių 
: Punšvtė - Balukonienė. SU-’ctjlHin r«amr\vč<nii ron

Iki malonaus pasimatymo piknike!

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

| ---- -----»*----- --- A AAMM- j
■ ir sunkios ligos mirė So. Į Lapkričio 23 d. So. Bo-ro- • 

cino Lietuviu Piliečių d-jos į 
Pupšytė - Balukonienė, su-įšalėję ramovėnų rengiamasi

; Įaugusi 81 m. amžiau?. I Lietuvos kariuomenės atkū-
i Ji buvo našlė Vinco Balu- Jsuk±ti^s 
ikonio, kilusio iš Dzūkijos, i Kovo 26 d. Baltų d-jos

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 489 kai-

i kuris mirė 1956 m. Baluko-į koncertas, 
niai ilgus metus buvo savi-

AIŠKĖJA PABALTIEČIŲ MĖNESIO PROGRAMA ninkai So. Boston Cafe. W.
Broadway, užtat daugeliui 

Church, vietinių lietuvių žinomi. Ve-’ 
lionė paliko du sūnus —Jo-1 
ną ir Vincą, tris dukteris —

Rugsėjo 30 d. vakarinis Mariją. Adelę ir Nancv, 17 a...
koncertas. Smuikininkas I. vaikaičių, 14 provaikaičių, i Rudenys ir pavasariai
V ašy liūnas, čeltetė Joyce Marcelė atvyko iš Lietu- 1 dalis, Para*e Albinas Bu , kaina 53 on 
rems, pianistai dr. V. Vasy- yos _ 2emaiu< švėkjnos ranauakas, 360 psl., kaina Pls- kaina 

hunas ir S. Cibas atliks lie- y pri{< 63 met _ S6.00. i MES VALDY
uvių kompozitorių (čiurlio- f. .U' j H

Burmistro įstaiga kultūri
niams reikalams, talkinama 
Bostono Lietuvių Bicenten- 
nial Komiteto ir panašių lat
vių bei estų junginių. įugsė- 
jo mėnesio pabaltiečių festi
valiui yra ligi šiol numačiu
si tokią programą:

Rugsėjo 4 d. Atidarymas 
ir priėmimas rotu?ėję (City 
Hali) su atsigaivinimai? ii 
trumpa menine programa.

Rugsėjų 13 d. popiet fes- 
tivalis-mugė po atviru dan
gumi Fenway iparke. Bus iš
statyti ir demonstruojami į- 
vairūs pabaltiečių medžia
ginės kultūros dalykai. Pa- 
vakai-yje tautinių šokių ii 
dainų koncertas Englisr, 
High School salėje.

Rugsėjo 28 d. popietinis 
latlvių pianistė? kor.jerta?

First and Second 
Arlington gatvėje. Ką tik gavome

nio, Gaidelio, Kačinsko 
Bražinsko) kūriniu?.

ir

na $2.00.
i GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
A stoties WLYN, 1360 M- 
iocikių ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žiaių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Paltie Florista gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nu AN 8*0489. Ten gauna-

ir Keieivkr

Dažau ir Taisau
eismus U Įsuko \r viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STAR1NSKAS 

22# Sarta HIB Avė.

TsL CO #-5854

PUAUDHIO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšią

Ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii 

stoties WBUR 90.9 FM.n
banga nuo 8:00 iki 8:30 v.l 

vakaro.

Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM 
b#8 Broadvray 

So. Boaton, Maas. 02127 
TnL AN 8-1751

t
• TRYS IR VIENA, Janinos 
! Narūnės atsiminimai apie | j 
į rašytojus Gabrielę Petkevi-|
’ čiūtę. Balį Sruogą, Jurgį | 
Savickį ir Jfeozą švaistą ,1711 

Is., kaina $3.00.
MES VALDYSIM PA-

I

Mūsų žvirblis, f. Narūnės S*UH.’ para¥.oL-
vo broliu Teodora, kuris jau eiliuota pasaka vaikams, 16' nas’’ ? t0_: 
—----- .. s --------------------------------------- ; mas 248 psl. Kiekvieno tomo:

būdama 18 m., kartu su sa-

seniau miręs. Čia ji ištekėjo. psl., kaina $1.20 
Ji buvo pavyzdinga šei- o , . ...

♦ — /nu u m ♦ i mos motina, pavyzdinga pa-1 K*ud®nojo arklio vasara, WILL CONQUERIOtuses (City Hali) pataJpo- J . romanas paraše Edvardas THE WORLD b g d ,
?e bus net penkios įvairios r J ai o «oi j

oabaltiečių istorinės.
grafinės ir kt. .parodos.

Rugsėjo 2—29 dienomis
kaina $4.00.

lirios ... ... ’ , . . Cinzas. 312 psl., įrišta, kai- 917 raietno- laik^«ų skaityto- na $6 00 Dovydėnas. 217 psl-, karna;
' $5.00.

ATSIMINIMAI
ja, taip pat ir Keleivio. Ne-,
šykštėjo aukų nei parapijai.: Į ATSIMINIMAI IR MIN-

II pasaulinio karo ke- vietinių.ĮMt^ų krakinte.a tomas.'336^1. ka"na $&’, 
IS šeimoms sudarė doku- Elenos JutfOtės atiminimai. a « i

- ’ " - —- , DIENOJANT, Kipro Bie-i
Railos - l£alna—-^2.00.

Smulkesnes informacijas 
paskelbsime vėliau. Praneši-
mus apie pabaltiečių mene- ll0Tns------ 7~.’. 7'”” ra a
šio įvykius lietuvių visuome- m*ntus atvy\ti | JAV ir pa- 544 Psl- Kaina $10- 
nei siuntinės ir pati burmist- ^jo atvykusiems įsikurti.1 Paguoda, Bronio
ro įstaiga.

PIGIAUSIA KELIONĖ Į GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

Viza savaitė (8 dieno* ir 7 nakty*) Lietuvoje

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta ii Bostono ir New Yorko 
RUGSĖJO 25 D. ir SPALIO 16 D.
Dar yra vietų. Vietų skaičius ribota*.

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų— 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 
Philadeliphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 WhiteOakRoad 1 :
Newton, Mass. 02168 
ToL (617)-066-1160

arba
Galaxy Tour A Travels .
141 Linden Street 
WeUosIey, Mass. 02181 
TeL (617)-237-5502

Iš kitų miestų galima skambinti Colloct dienos 
metu Galaxy Tour & Trarvels aito Algirdui Mit
kui po 4 valandos po pietų.
Prašomo pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 
lankytis Lietuvoje ištisą savaitę!

Ji šelpė ir gimines Lietuvo- akimirksnių IU dalis, 387* PENKTIEJI METAI, Kip. 
je. Buvo kilusi iš gausios psl., kaina minkštais virse-į ro Bklmio, 592 puslapiai,

rvienuolikos vaikų šeimos, liais $6.50, kietais — $7.25. kaina ................ $2.00
'Vienai savo seseriai Lietu-; — -------- ------------------- PASKUTINIS POSĖDIS

Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina_____ _ $4.00

KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 
(apie Salomėją Nėrj), Peš 
ą^ėt Oriataitė^ 284 psl.
Kaina $3.00.
\TSIMINIMAI, parašė Juo- 

zaa Liūdžius, 246 pusią
piai. kaina..........$3.00
SIAURUOJU TADELIU 

<. R. Kriaučiūną, 178 psl. 
kaina ....................~.~......$2

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ L1GD21Ų, Bairono 
la# Liūd2iurienė% 86 psl. 
caina .....................^^...$1

Atsitiktinio kareivio ufra. 
lai, J. Januskio atsiminimai. 
127 psl., kaina $6.00.

Melagingas Miką##*

,_____ _____ seseriai Lietu-; „Ivo’ie kuri sunkiausiu rx*a- Vien< romanas,
5sin.i>s"p;”Kfl-

Iniais mažais vaikais (eme- 2?™*' P81' Kama.----- — -------- (gy»-
t no kolchoze), teikė nuolati $5.00.
nę pašalpą siuntiniais, pa-! Spinduliai ir šešėliai. — 
dėjo užauginti ir išmokyti Arėjo Vitkausko eilėraščiai, 
vaikus. Ji šelpė ir kitus gi- i 64 psl., kaina $1.00. 
mine= Lietuvoj iki pat savo! s^i,^
gyvenimo pabares. _ i dokumen.

Ar lis, ar snigs“, į 16-tą • tinė apžvalga, parašė buv. 
vasario reikia nueiti!“ —sa- ’ Lietuvos nepaprastas pą- 
kydavo Marcelė. Ir šiais me-. siuntinys ir įgaliotas minia- 
tais, jau ligos varginama, teris Vokietijoje Kazys 
vistiek dar atėjo j minėjimą. į Škirpa, 583 psl., iliustruota
bet nebetesėjo iki progra-; įrišta, kaina $15.00. 
mos pabaigos: atidavusi au-' ... . «... . .
k«$25.00. išsiskubino namo.; Y*uk'.n

Marcelė Balukonienė pa-įSdlliofo^'daįgili& 

laidota Lapos 26 dj. Juozo; kaj $3 
C. Lubino laidotuvių namų

i po pamaldų šv. Petro lietu-1
J vių parapijos bažnyčioje šv. manas, parašė Jurgis Gliau- 
Mykolo kapinėse, kur ilsisi da, 270 psl., kaina $4.50.

premijuotas ro-’kas, parašė Jurgis Jalinskas,

ir jos vyras Vincas Baluko-i 
nis.

69 psl.. kaina $1.50.
Išeivio dalia, Juozo Kapa.

činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai,

Šventaragis, II tomas,ro.
.manas, parašė Vytautas

Velionė Marcelė ilgai gy- Alantas, 613 psl., minkšti L.- S700
nŠtTp«e£'Virieliai’ kaina *M°- t S,^n“ Kolu«fl*’ Pu

toje Uetuvoje.^'ebtoie^ai Lietui, mto t.otoj., mb- iė Jurgis Gimbutas ir Juo 

lengva nors ir svetima že
melė!

i E. J. i

ir visuomenėje, para- zaa Danys, 464 psl., daug 
.šė Stasys Barzdukas, 258 iliustracijų, kieti viršeliai,! 
' psl., kaina $6.00. k i: na $12.00.

5AVAITRA5T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja ak any lojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
fvykius, deda daug ir {domią nuotrauką ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsą visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją laišką jkyrią, kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir nuomunią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA- yra dinamiška, mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarblą bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba oš 
nepriklausomą Liet ava.

Metinė prenumerata JAV*se $8.00 

Adresas:
7722 George Street. IjiSalle-Montreal, 690. Onebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

8LA—jau 88 netą tarnauja lietuvią rtsuomsmi ir išmokė
jo daugina kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

ttecuTty
gyvybša apdeaašą ir Hgaje pašaipą, kun yra 

pigi, ms, SUSIVIENUIMA8 neieško pelne, o teikia 
patarnavimus savitarpiais pagalbon pagrindu.

8LA— jau turi daugiau, kaip tris sa 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir 
Mstuvis čia gaU gauti (vairią klasių 
apdraadas aut $100.88 fki $10.80080.

SLA—jaunimui duoda garą Taupsmąją Apdraodą — Ra. 
domesni lasaraaee, kad jaunuolis gantą pinigus 
aukRojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

BIA duoda VAIKAMS ir jaanaoUains labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraadoa tik $8.00 mokan
čio metams. •’ '**;**?!

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
amžiau* asmenims, 
klabą ir draugijų nariams. Ui $1,000.8$ akddenta- 
Us apdnodos mokestis $2.00 | ssstus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvią koloniją. Krelpkitša 
5 kuopą vaikšjua, Ir tfe plačiau paaiškina apie 
cMNTtelttjnMI <WTMI8»

Gausite spausdintas Infavnadjaa, jeigu 
parašysite:
UtkuaalM AMsass sf Amsrtea
$07 Wsst Mth Mrast, Ne* Vark, N.T. 10001

» »



KELEIVIS, 50. BOSTON Nr. 30, 1975 m. liepos 29 d.

Vietines žinios
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Del redakcijos ir administracijos tarnautojų atostogų 

KELEIVIO numeris teišeis rugpiūčio 19 dienų.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Pavergtųjų tautų savaitės atgarsiai

Massachusetts gubernato-j ukrainiečių, armėnų ir Veng
rius Michael Dukakis liepos! rų tautiškus valgius.
13-19 savaitę paskelbė Pa- The Boston Herald Ame- 
vergtųjų tautų savaite. rican, The Boston Globė,

Bostono arkivskupas kar- Įh« We9t. Roxbury-Parway 
dinolas Medeiros priėmė lie- Transcnpts, Jamarca Plain 
tuvių, latvių ir ukrainiečiu i Ci įzen R y*Įe Pą-k Tn-
flelegaciją, kuri pnriė kar-! ,hune ’^P08 15-20 dienomis 
dinolą patvarkyti, kad He. W»u«l>no Ukrainiečių vei-
■pos 13 d. baznycioe butų Szczudlako ir latvių 
pamaldos uz komunistų pa-j žurnalisto Osvaldo Akmen- 
vergtų tautų laisvę u- nepr.- tjnio lagkus ..
klausomybę. Prašymas bu-|būdjnama pavergttjjų u^ų 
vo patenkintas. į padėtis ir ^abr J;Xs rei-

•. . . kalas padėti toms tautoms
r KaiI>,Jay fsam.e .. nnneję. s atgauti prarastą laisvę, 
liepos 15 d. televizijos 5 ka-'
nalas Good Morning Rbnw 'Bno0OOOOOODOO|ĮŪŪB-|0C--lū00 
programos dalį skyrė Pa-'
vergtųjų tautų savaitei: kai-j Paragink savo pažįstamo* 
bėjo kun. A. Baltrušūnas. į išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
rodė lietuvių, latvių, estų ne tams >7.00.

t Parėmė .Vilko pMtangu

i .. Altos skyrius liepos 22 d. 
į sukvietė organizacijų atsto* 
| vų posėdį, kuris pritarė VU> 
Į ko kvietimui, organizuoti te
legramų siuntimų preziden
tui, prašant Europos Saugu
mo konferencijose neprip*- 
žinti . Pabaltijo aneksijos. 
Posėdžio dalyviai sutarė te
lefonais paraginti bostonie
čius skubiai siųsti telegra
mas, nes konferencijos bai
giamoji sesija prasideda
Helsinkyje liepos 30 d.......

Kiek telegramų pasiųsta, 
tiksliu žinių dar neturime.

Paskutinis priminimas

Grįžta iš Lietuvos

Liepos 30 d. grįžta iš Lie-

; grąžinti, kad kiti galėtų nu- 
I sipirkti.

Norime paskutini kartą' Dar primename ir kvie- 
priminti, kad nepraleistumė-: eiame lietuvaites registruo- 
te progos mūsų piknike rug- tis pa? Valentiną Minkienę 
piūčio 10 d. Romuvos parke, aukščiau nurodytu adresu 
Brocktone, laimėti Fitzmau-j dalyvauti gražuolės ”Miss
rice Motor Sales iš Brockto-; Lithuania of N.E.“ varžy-bo-> tuvos Trans-Atlantic TraveI 
no dovanotą automobili, So. į se. pranešant savo vardą,! Service/jstąigos, kurios ve- 
Boston Savings Bank $100 Į pavardę, amžių ir adresą, i deja yra Aldona Adomonie-j 
taupą, kongresmano John; šeimininkės, kurios norė-’n®* ojganizuota ekskursija.! 
Joseph Moakley lėktuvo bi-; tu paremti radifo programa,.' ekskursija išvyksta! 
lietą j New Yofką ir atgal • prašomos ka nors iškepti ir ™gipiūčio 20 d. j
ir kitas dovanas.

Jei gavote platinti laimė
jimų tikėtus, prašome užlai
dytus grąžinti Steponui M’r 
kui (502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127) arba 
atnešti į pikniką. Jei neno
rima tikėto pirkti, prašome

! atvežti i pikniką
Užbaigsime šią vasarą 

kartu linksmai lietuviškų ra-! 
dijo programų piknike Ro-,’ 
muvos panke
Montelloje.

PrŽirolis dar ligoninėje

Senas Keleivio skaityto-;
.jas ir veiklus šandarietis Po-! 

Brocktone-'vi]a,^;rolis dar tebeguli)
; Miestįligoitinėje, bet po go- 

Steponas ir Valentina į ros savaičių" tikisi galėsiąs 
grįžti namo.Minkai

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

per liepos ir rugpiūčio mė
nesius bus uždaryta

1^*
nk.

1975
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kurnTalyv?

Pilnas įrengimas, įskaitant aly-

Savy bis: 
l’rodnK tingumas 

Grožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

jungti lū>y ,-u i.iiu/dn.o^.. 
1U melu t;auutij.t.

t BH
Įgl

A
CITGO

l'.i>Uuline modernaus alyva Šildymu naujiena ęiyęo CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
AIv*a slidinio specialistai

470 Adanu, Street. Ouinry, Ma«.
Aly les liuincrio .iptainuliniai* iAti>u^ 21 vai. |ier diena

Skambinti — Boaton: 436-1204, So. Skote: 773-4MS

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8*868

yra gieninteiė oficiali ist»> 
Cp WorcesBery, ųori siunčia 
sguntmius tiesiog iŠ Worces-
MĮrio į Lietuvą ir kitas Ruai 
jus valdomas sritis- Čia kai
mams lietuviškai, pataršau* 
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai sueina greitai ir 
tvavkingaL

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietini 
gamybos medžiagų ir lutų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Senas parvirsta ir negir- Už pbaięs ne tik jaučiąs 
vedži&p.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

Vedėja B.

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

B. J. ALSaUA 
CM £A8T BBOAPWAT 
8OUTP BCSVON, MASS. 
TELEF0NA8 AN (MIS

Stojanti* Beore Dažai 
\ Popieioa 8ianome

Stikias '
VieMde reikmenys

Batinnmya pluntoriaas 
Visokia celežtee felktto

Peler Maksvytis
čk BuSdm

49 Charck Street 
*. Miltas,

Atlieka Vitas aatatsnee, moms-i 
to ir kraiokta«taw darbas tt Įsa
ko ir vfoaje, cyvemmą namq ir 
Į4xnio pastatų, pagal JOaų

imkite riuėos iki • va*| 

Tefcfeuast 898-8675

A. J. NAUAKSV
Insurance

į 321 Country Club Rd. 
Netrton teatre, Mass. 02159

TeL 332-2648
•aaeeaoaeee^eiaaaMeeoaaaoaaoooaaae

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope- 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotu daine ir ari
jų plokštėtų. Kaine $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

tM********************"*1************

rugsėjo 3 
rugsėjo 19

lapkričio 21 
gruodžio 19

Telefonu: AN 8-2806
Dr. Jo*. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

IPtDINIS
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Saath Bostoa, Mass

roeeoMeeeeoeeeeeoM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

0PT0METRIST6
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečia&eniais—uždara

445 BROADWAT 
: SOUTH BOSTON, MASS. 
eeeeeevveeaaeeeaeeeeeeeveeeeeeev*

I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Msas. 02402. TeL 588-7209 

******************************w**e*w***ee4w*eeeeveweeviee«»evewwea

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

Perduodame tiktai vaistas* išpildoma gydytojų rs 

ir turima visus gatavus vatam.

M mik vaistų — eikit | lietuviški valstla*
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S^ Beg. Pkarm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
IMafeeaa AN 8-8828

Tm 9 vaL ryte Iki 8 vaL v^ išskynė švestadieeias Ir
^eeeoeeeeeeeeeeeoeea

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Kroeniesaptarnavimas 
O Automatinis jpiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
O Pilnas šildymo {rengimas

3 k embink ite

’ 268-4662

29fl£7i£.i
AY1A6L mpotitSlOOOi

6.8116*2“►
AVSšR

l-TS-vearionn 
ctnifiomSlOOO600^5%AYEĄR 

SOdoyii 
SSOOc5.4^-5‘fc'

The Fsdsrd rsgnlMiom Sffutinj tftos nse aavlngs 
csrtificsus aRse premsture withdrswals on savings 
eertifiesu fundi providsd rate of intemt on amount 
witbdrswn b ivduosd ttf tfu panboak rata (5X%a ysar) 
andSOdsysintsrsstfeforicitcd. ... —

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
▼aL po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosim metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,090,088

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 į
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

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

393 West Broadway, P.O.B. 116
So. Boston, Maso. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 ’ f
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Wo«cester, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesini iš Worcssterio ninn- 
činm Įvairinu siuntinius į Lieta 
vų ir kitas Rusijos valdomus 
plotns! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

• AND
TRAVEL INFORMATION

1VA1R1AU81AS DOVANAS
13 BOSTONO i LIETUVĄ 
ir Utim Rusijon

svoį muisto ir 
nių. Turime vietoje Įvairių vis. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai ša» 
mumis kainomis. Bs te, siunčia
me maistų, pinigus ir galite at
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumok inits pinigus, o giminiu 
ton vietoje galis pasirinkti 
sakytus prukua.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas utoikvisati 

čia pas save | svečius

Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ir 
Naujas vedėjas

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL

tai ir uųziaiagaL Atailankų {siti- 
kiusitn. Vedėjas A. 8ckyriMUį

susitarimų telefo
389 W. Broadmay 

Se. Boston, Mase. 02127
T^l ogajMgn sek aoo^mun




