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Portugalijos politinė 
agonija nesibaigia

Komunistų ir demokratų kova persimetė į gatves. 

Prieiiikų partijų demonstracijos kartais baigiasi susišau

dymais. Gali užsiliepsnoti kruvinas vidaus 'karas.

Portugalijos įvykiai yra 
vaizdingas .pavyzdys visam 
Vakarų pasauliui, kaip re
voliucijos sąmyšyje komu
nistinė mažuma, rinkimuose 
tegavusi tik apie 12% bal
sų, bando užimti krašto val
džią ir įvesti partijos dikta
tūrą.

Turėdami savo pusėje fa
šistinę diktatūrą nuvertusį 
kariškių komitetą, į ministe- 
rio pirmininko postą komu
nistai įstatė savo šalininką 
gen. Goncalves, privertė iš

sekretorius Kissingeris Bir- 
minghamo deklaracijoje pa
reiškė. kad JAV simpatizuo
ja Portugalijos demokrati
niams elementam?, kurie 
priešinasi komunistinės ma
žumos kėslams nustelbti jų 
balsą, kad JAV yra pasiry- 
žusios padėti demokratinei 
Portugalijai, ir įspėjo Sovie
tų Sąjungą nesikišti į Portu
galijos vidaus reikalus, nes 
šis kraštas esąs "mūsų senas 
sąjungininkas ir draugas“.

Kiek tas Kisdngerio žodis

Izraelio ir arabą taika
grįžta labai atsargiai

Kissingeris vėl vyluta Sr /Viduriniuosius Rytus. Izra

elis jau priverstas grąžinti Egiptui Sinajų, už tai gauda

mas $3 bilionų JAV paramą ir kitų pažadų. Laukiama 

naujų derybų pasisekimo, nors dar nėra tokiam optimiz

mui tvirtos garantijos.

Arabų kraštų ir Izraelio. mato, kad Amerika paeiliui 
taikos problema yra tiek į apleidžia savo sąjunginin- 
komplikuota. kad šiandien! kus, pritrūkusi valios juos 
ir optimistiškiausios žinios. | remti iki laimėjimo. Taigi,

vyriausybės pasitraukti an-jyra vertas, palyginus jį su 
tikomunistines partijas, už-1 $10 milionų, kuriais kas mė- 
grobė periodinę spaudą, ra-inesis Rytų blokas paremia 
diją ir televiziją, užėmė pro- Portugalijos komunistų par- 
vincijos savivaldybėse ir u- tiją, nebetenka nė aiškinti, 
nijose vadovaujančius pos-

pasklindančios iš šių kraštų 
derybininkų ar tarpininkų 
lūpų. sutinkamos su nepasi
tikėjimu. Tą skepticizmą y- 
pač padidino kovo mėnesio 
Kissingerio intensyvaus tar
pininkavimo taikos derybo-

Vaizdai iš skautą Ąžuolo ir Gintaro mokyklą |tovykią. Viršuje kairėje ps. Vytautas Dilba aiškina se nepa isekimas. 
pesėms stovyklinius įrengimus, dešinėje Pelėdų ąkiltis, geriausia Gintaro stovykloje, laimėjusi
pereinamąją gairelę. Apačioje kairėje Vėžių skiltis, išsirikiavusi laukia pusryčiu, dešinėje v. si.
Vytautas Dabriįa parodo paslaptis, kaip reikalinga kopti į kalnus žiemos metu.

" Nuotraukos v. si. D. Dilbienės

Politinių žurnalistų nuo
mone. Viduriniųjų Rytų kri-

kiek palaukus, ji aplekianti 
ar bent nustosianti tvirtai 
remti ir Izraelį. Vadinasi, 
arabams reikią tik pakan
kamai kantiybės ir atsparu
mo. kol Izraelis pradės da
rytis minkštesnis.

Šiandien atrodo, kad ara
bų nesuklysta. Amerikos 
spaudžiamas, Izraelis už a-

| lėna.

cijos stovyklomis, kkrp būvdi! sunku pasakyti, bet jos jau r :nrin^rįv 
komunistų revoliucijos me--atvėrė Vakarų Europos so-
tu ir vėliau Rusijoje.

Laimei demokratinių so
cialistų ir kitos demokrati
nės partijos, gavusios rinki
muose daugumą baisų, prieš 
komunistų spaudimą nesu
gniužo. ir kova dėl Portuga
lijos valdymosi formos ir jos 
ateities išsiliejo į gatves.. 
Didžiosios socialistų, katali
kų ir kitų antikomunistinės 
demonstracijos ir net skili
mas pačiame kariškių revo
liuciniame komitete išryski

cialistams akis prieš faktą, Mažame Vokietijos mies- 
kad jokia koalicija su ko- telyje Oberammergau kas 
munistais neįmanoma, nes ji 10 metų būdavo vaidinami 
padeda tik komunistams Jėzaus kančių keliai. Tų 
priartėti prie valdžios ir prie vaidinimu tekste dėl Kris- 
savo partijos pagrindinio taus mirties buvo smarkiai
tikslo — diktatūros. kaltinami žydai.

Vliko pirmininkas 
išvyko atostogų

Katalikų ir žydų teologų 
tarpe buvo sakančių, kad 
tai yra antisemitiška propa
ganda, todėl miestelio tary- 

Dr. Kęstutis Valiūnas. Vii- ba nutarė 1980 m. vaidini-
ko pirmininkas, rugpiūčio 8 mij tekstą pakeisti taip, kad 
d. išvyko trim savaitėm ato- nė’. Kristaus mirties būtų 

no. kad kraštas nėra lengvai stogų, kurių metu pirminin- kaltinami ne žvdai, bet vėl-
komunistų mažumos paver
giamas. Ypač didelės riaušės 
kilo šiaurinėse Portugalijos 
dalyse, kur sunaikinta apie 
40 komunistų partijos būs
tiniu, išvaikyti jų agentai ir 
įvyko susišaudymų.

Komunistų priešai rei
kalauja. kad atsistatydintų 
prokomunistinis .premjeras 
gen. Vasco Goncalves, ko
munistai grąžintų neteisėtai 
užimtas -usižinojimo prie
mones bei atsakingas val
džios aparato vietas ir būtų 
vykdoma demokratinė pro
grama.

Reikia pažymėti, kad Por
tugalijoje jau formuojama 
tarptautinė įvairių kraštų ir 
rasių komunistų brigada, 
kuri turės pasireikšti "spren
džiamoje kovoje“, —civili
niame kare, galinčiame už
siliepsnoti kiekvieną dieną.

ko pareigas eis vicepirmi
ninkas Juozas Audėnas.

i
Reader’s Digest apie 
S. Kudirką ’

Apie 20 mil. tiražu lei- ,• Ariiniv 
džiamas žurnalas Reader’s ir AZljOje

Brežnevas aiškina Hoffos likimas vis 
Helsinkio nutarimus dar nežinomas

Liepos 30 d. buvęs galin-

zė yra Sovietų Sąjungos ir raibų taikesnį žodį, jau su- 
tinka Egiptui grąžinti kone 
visą Sinajaus pusiausalį, net 
alyvos laukus ir gynybai

JAV varžybų padarinys. 
Sovietai klaidingom infor
macijom ir pažadais sąmo-

nių viršininkas Liuciperis...

Minėtus vaidinimus 1970 
metais aplankė apie 500,000 
žmonių.

Perversmas Afrikoje

Digest rugpiūčio mėnesio Liepos gale nuversta Ni 
numery išspausdino Ken- gerijos gen. Gowono vyriau- 
neth Y. Tomlinson 7 pusią- «ybė, ir jo vietą užėmė gen. 
pių straipsnį apie Simą Ku- Molnmrr.edas. Nigerija tu- 
diricą. ,i g > mil. gyventojų, nepri-

. .... klausoma nuo 1960 m.
Straipsnyje yra išsamiai 

pavaizduota visa Simo Ku
dirkos epopėja nuo šuolio į 
laisvę ligi per Sovietijos ka- tybėje 
Įėjimus vėl grįžimo į laisvę.

Praeitą savaitę 
mas į v

Grobikas išdavė 
grobiką

Devynias dienas išbuvo 
pagrobtas Seagramo svai-

ningai išprovokavę arabus I svarbius strateginius punk- 
pulti Izraelį, kad galėtų pa-! tus. Neabejotina, kad kai 
tys Įsiskverbti į tą aliejuotą l'kuri*! laimėjimų po kurio 
erdvę, o Izraelis, jausdamasi laiko pasieks Jordanas ir Si- 

.. j už pečių kone besąlyginę 1 rija, 0 8^ ne^ ir benamiai 
gas Teamstenų unijos vadas JA£ * ir pasiekęs di-'Palestinos arabai.

: Hoffa išvažiavo is savo na- de|ių ‘ka,.ini’ |aim4jimų, „J
mų 40 mylių nuo Detroito ir 
dingo. Visaip 'jis ieškomas,

- bet iki šiol jo likimą- neži- 
5 nomas. Spėjama, kad jis ga- 
! Įėjo būti nužudytas.
j v A • J gudrėjo ir arabai. Sirijos| Kas galėjo ta. .padaryti, Assad nuomone,

■ yaapeliojimu. Hof- kiekrienas sveikas Us 
, ta norėjo grjzti į unijos va-
’ dovybę, taigi kai kas turėjo
; iš jos vadovaujančios vietos v ...

Brežnevas į Jaltą atsilan- pasišalinti. O kas to nori? IrtUtO SaflCOS kietai 
kiusiems JAV kongresma-j .
nams aiškino, kurie Helsin-| Hoffos įpėdinis Fitzsi- ginklUOJOSl 
kio nutarimai yra privalomi; mons davė daugiau laisvės .
ir kuriuos dar reikia aiškin-. skyrių vadovams, kurių tar- Irano sachas šiuo metu
.. j pe yla j,, pakankamai mafi- ra ne t>k Vlenaa turtingiau-

! jos narių, kuriems dabar bu- s1^ pasaulyje valdovų, bet ir 
Privalomi esą sienų nelie-i vęs viišininkas galėjo nepa- Sūriausiai apsiginklavęs, 

čia-mybę ir nesikišimą į kitų i tikti. Mat, Hoffa uniją val- 
valstvbių vidaus reikalus i dė diktatūriškai, pats buvo
',uostata’- I kn"M.nabne’k"^ kovos lėktuvų ir didžiulį ka-1

, Neprivalomi ir reikalingi! JT”* " kale)“
K J papildomu aiškinimų esą tie’ nėra ai abu kraštas. tai kai

1 „ mynines arabų valstybės imaTaigi, tokios "asmenybe-“ 
visada turi priešininkų, ku

paragrafai, kurie liečia žmo
gaus teises ir pagrindines 
laisves.

gi šiol visiškai nebuvo lin 
kęs taikos labui kiek dau 
giau nusileisti.

Bet

prisibijoti tokios jų pašonė-
... x . ... . je greitai augančios karinėsne šiuo atveju, matyti, pasi- į - 

įyžo ir Hoffą pakišti po ve- %
Šachas, kaip ir arabų kraš-Taigi, pagal Brežnevą, y 

ra privaloma tai. kas iparei
[goja Vakarus pripažinti so-į a biznio.

’ Pažymėtina, kad šachas
yra Amerikos draugas

Taigi, šią savaitę Kissin
geris vėl i’vyksta į Rytus 
tarpininkauti tarp Ainošiaus 
ir Kaipošiaus... Spaudos at- 

pastai-uoju metu iš-’stovams jis pareiškė, kad 
dabar esą gerų perspektyvų 
pasisekimui. Jau esąs pada
rytas geras progresas, ir lie
ką išspręsti tiktai kai kurios 
detalės. Bet jis ir prez. For
das tikį, kad šį kartą taikos 
misija pavyk-ianti. nes abi 
pusės parodžiusios gerą va
lią...

y* Iš tiesų. Izraelio parla
mentas tą gerą valią parodė 
su labai "skaudama širdi
mi“. už nuolaidas arabams 

Manoma, kad ju turi apie • gavęs apie 3 bilionų dolerių 
3,000 modernių tankų. 500 Į paramos pažadą ir dar kitų 

garantijų. Egiptas už savo 
nuolaidumą atgausiąs kone 
vi-as per karą prarastas te
ritorijas ir. žinoma, dar do
lerinio priedo. Taigi, taikos 
derybos arabams tikrai nau
dingos.

Kol kas neaiškus tik Pa

eitą savaitę pervers- k*
ryko Bangladesh vals- vletU tentonmu

mus. o kas liečia sovietinės į 
santvarkos sušvelninimą ir 
Scvietijos platesnį atvėrimąIki 1971 m. ji sudarė Pa

kistano valstybė^ dalį. Tų 
metų gale nuo jo atsiskyrė. 
Gyventojų turi 80 milionų. 
dauguma jų musulmonai.

Praeitos savaitės pervers-

mirė garsus kompozitorius 

Dmitrij Šostakovičius. Ve-
ir

taip kietai ginkluojasi tik
Vakarams, — tas dar nepri- lionis, nors ir buvo partijos
valoma ir reikalinga aiški- ...... - g^Kmijos ir savo kairiųjų

! narys, ne visada {tiko Krem- partizanų.
U " liaus vadams ir kartais bū- Kadangi jis yra absdiuti-

Iki konferencijos buvo į Irritikuoiamag kad io n’8 monarcI’as» taI ^ar ne|I‘ 
aiškinama, kad visi imtori. ___ i JbiJ. kam tie 8inklal Pateks

1,raturt<jo|lesttnos tremtinių arabų H- 
kimas. Nenustebkime, jeigu 
šiame politiniame biznyje 
jie net ir savo brolių bū
tų palikti ir toliau tyruose 
džiūti, kol išgaruos ir tėvy
nėn grįžimo viltis.

Šioj "taikos jnisijoj” Kis
singeris lankysis ne tik Izra
ely ir Egipte, bet ir Saudi 
Arabijoje, Sirijoje ir Jorda
ne. siekdamas visų arabų 
pritarimo savo pastangoms.

po jo mirties ir kokią politi
ką ves tada Iranas.

* A • • — - • • — *« ^°"’gii£u gėrimų bendrovės sa- me žuvo žil o ir prezidentas . . .
munistus pinigais ir agitato- j ytoinko sūnus Bronfman. Rahman, kuris vadovavo 0 pasirasęs Helsinkio 
riais remia kitų kraštų ko-1 Grobikai pareikalavo už jį kovai dėl Bangladesh nepri- į deklaraciją, Brežnevas jau|

S2.3 miiiona T. sumą buvo k'a—jbės. Dabar jo vie-Į ”riVa,<>mU8 " "« <□*•«<*

ir JAV-bės. parodydamos I sumokėta, bet vienas iš gro- tą užėmė Musbtaųue Ah-; , aU,#ake • arttrt> F etų 150 islandiečių, bet jie turi
Portugalijos demokratams* ^kų pajuto sąžinės grauži- med. Jis esąs vakariečių !įotott —*_-nūr—~ - — mtt' Korėjos į J. Tauta* prieini- čia savo konsulą. Ii viso Is-
bent "moralinę“ paramą. mą ir kitus grobikus išdavė JAV salininkas, priešinęsis* * : mo klausimą, tai JAV veta- landi joje tėra 220,000 gy-|

Suimti du asmeny.?, rasta ir Rahmano posūkiui Sovietų' Japonija ii JAV per 3 me- vo nutarimą šiaurės ir Pie- ventojų, o plotas 5 kartus di-1 jamos prieš'jį piktos žydų
JAV valst. departamento sumokėtoji suma. Sąjungos ir Indijos pusėn, tus pirks 42 mil. tonų grudų, tų Vietnamą. dėsnis už Massachusetts. I demonstracijos.

mai yra morališkai privalo-,
mi. o ------------ — —

0 9 9 «v»»wwvwvw»rT-
Deja, jo atnaujintą kelio

nę į Viduriniuosius Rytus 
arabų spauda mini šaltokai, 
o Izraelyje netgi onganizuo-



P# Helsinkio konferencijos
(Pranešimas ii Europos)• «» *»

Apie tris dienas Helsinkyje posėdžiavusią viršūnių 
'konferenciją būtų galima pasakyti: pakalbėjo, pakalbėjo, 
ir išsiskirstė. Tiesa, visų 35 valstybių vadai (Albanijai 
nedalyvavo) pasirašė tą dideli dokumentą, kurio taip* 
troško Sov. Sąjunga, o pasirašydami vargu kuris nors ti
kėjo, kad tame dokumente surašytieji pageidavimai būtų 
vykdomi. Vakarų valstybės ir iki šiol stengėsi gyventi ta 
dvasia, kuria paremtas tasai Helsinkyje pasirašytasis do
kumentas. O kaip gi Sov. Sąjunga?

Patsai tas dokumentas turi keturis pagrindinius sky
rius. Pagal pirmąjį pageidaujama, kad nebūtų pažeidžia
mos valstybių sienos, kad ginčai būtų sprendžiami taikiu 
būdu, nesikišamą į kitų valstybių vidaus reikalus ir lei
džiama tautoms pačioms apsispręsti, kaip jo? nori valdy
tis, ir tuo paisoma žmogaus teisių. Jeigu kas tų dalykų 
nevykdė ir nevykdo, tai tik Sov. Sąjunga.

Antrajame skyriuje kalbama apie taiptautinį bend
radarbiavimą mokslo, ekonominio gyvenimo ir aplinkos 
priežiūros srityse. Ttečiame skyriuje pasisakoma už san
tykių gerinimą taip Rytų ir Vakarų, už geresnį informaci
jos teikimą, geresnes sąlygas žurnalistams dirbti, už bend
radarbiavimą kultūros ir švietimo srityse ir už teisę lais
vai keliauti. Sov. Sąjunga kaip tik po HeL-inkio konferen
cijos atsisakė duoti vizas įvažiuoti keliems užsienio kraš
tų žurnalistams.

Ketvirtajame skyriuje numatyta 1977 m. vėl susirink
ti ir aiškintis, kaip sekasi tuos pageidavimus vykdyti (tas 
dokumentas ir tėra tik pageidavimai, o ne kokie nors įpa- 
reigo jantieji susitarimai).

J
Pasiruošimai tai konferencijai šaukti ir pati konfe-' 

rencija buvo sukviesta tenkinant Sov. Sąjungos norą. Ji 
norėjusi sumažinti įtempimą Europoje, o jos kritikai sako, 
kad tuo norėta užliūliuoti Vakarus, idant jie pradėtų ne
bejausti grėsmės savo saugumui, sumažintų savo karinius 
biudžetus, susidarytų klaidingą įspūdį, kad Rusija yra 
labai gera. Ji taip pat norėjusi, kad dar kartą būtų pa
tvirtintas jos dominavimas Rytų Europai. Vakarai turėję 
gerą intenciją: veikti Sov. Sąjungos gyventojų galvojimą, 
jei bus įsileidžiama spauda ir sudaromos patogesnės są
lygos žurnalistams ir bet kam laisviau važinėti ir su žmo
nėmis susitikinėti. Neutralieji ir mažesnieji pasinaudojo 
konferencija savo sąskaitoms suvesti (Graikija ir Turkija 
dėl Kipro salos). ,

Prieš konferenciją Vakaių spauda abejingai žiūrėjo 
į visą tą reikalą. Po konferencijos taip pat niekas nerodo 
noro tikėti, kad Sov. Sąjungos laikysenoje kas nors pasi-, 
keistų. Ar ji leis išvažiuoti Volgos vokiečiams, ar nevar
žys žurnalistų, ar vakarietiški laikraščiai galės būti pla- : 
tinami kioskuose, kaip daroma su sovietiniais V<akaruo-j 
se? Taip, be abejo, nebus, dėl to ir vi*os konferencijoje 
pasakytosios kalbos yra žodžiai, kurie pasmerkti užmirš
ti labai greitai, jeigu jie nebuvo sukti (idealiai gražių 
porų turėjo kadaise ir Vokietijos kancleris Brandtas, kai 
pasirašinėjo sutartis su Maskva ir Varšuva). -

Taip daugelio kritiškų pasisakymų po konferencijos 
ypač būdingas gali būti anglo sovietologo Edward Crank- 
6haw, kuris savo išvedžiojimus pradeda bandymu atsaky
ti. kam ta konferencija buvo reikalinga Brežnevui. Jis, 
vienos didžiųjų pasaulio galybių vadas, rado reikalo tiek 
daug energijos ir laiko paskirti, kad būtų sušauktas. 
Crankshaw žodžiais tariant, toks vaikiškas suvažiavimas, 
kuris nei padidino Sov. Sąjungos ar kieno nors kito sau
gomą, nei pridėjo ką nors prie turėtos galybės. Crank- 
shaw galvojimu, visa tai kyla iš rusiško carų ir taip pat 
bolševikų vadų palinkimo, kad kiti tave būtinai laikytų 
geru, ir kuo tu, sako, didesnis melagis esi, tuo didesnis 
noras būna rodytis garbingu.

Crankshaw nuomone. Maskva nesivaržydama siųs 
savo armijas į bet kurį komunistų valdomą kraštą, jei 
tik kas nors ? ūktelės, kad ten prasideda kontrrevoliucija: 
Brežnevas ir toliau naudosis KGB paslaugomis persekioti 
žydams, kurie prašysis išleidžiami, kankinti Bukovskiui, 
kol jis mirs lėta mirtimi, uždaiyti Grigorenkai į beprot
namį užkirsti .kelią sovietiniams piliedilam? išvažiuoti 
į užsienį ar savo krašte susitikti su užsieniečiais. Berlyno 
siena stovės, kaip stovėjusi. Vykdydama savo ideologinę 
kovą, Helsinkio dokumentą paprašiusi Rusija dar įsigijo 
galimybę komunizmo vardu laisvuose kraštuose stiprinti 
griaunamąją veiklą varančius sąjūdžius. Crankshaw iš
vada: "Kadangi Helsinkis padėjo priešiškai jėgai apsi- 
yįlkti padorumą vaizduojančiu apsiaustu, tuo buvo ne 
tik išduotos priespaudos aukos: tai buvo taip pat savęs 
išdavimas“.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

'IS, K»watwH

Pabaltiečiai Helsinkio 
konferencj oje

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, Vy

riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas.

Dr. Kęstutis Valiūnas. Vyriausio Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto pirmininkas, grįžęs iš Skandinavijos, rug
piūčio 7 d. Vliko patalpose sukviestiems mūsų spaudos 
ir radijo valandėlių'veikėjams papasakojo Helsinkio ir 
Stockholmo įvykius, kuriuos jis patyrė, ten išbuvęs ištisą 
savaitę.

Dr. K. Valiūną ir U. -Gravą sulaikė ir apklausinėjo, 

bet leido pasilikti !

i
Nr. 3l, 1975 m. rugpiučio 19

ir policininkai, ir žurnalistai. Jie išstovėję apie tris valan- ištirtų, kad prieš
das. Suimti nebuvo. barišką komunistų elgesį

protestuotų. , **
Kitoje vietoje buvo ir suimtų. Pora latvių — vyras 

ir žmona — automobiliu su plakatais važiavę per miestą žinoma, kaip tu prote-- 
j ir nustoję prie viešbučio, kuriame gyveno Valiūnas. G ra va tuos}» jeigu už tų aukų diplo- 
ir estas kunigas Kari Laanttee (jie visi rugpiūčio 1 d. pa- P??*1?1 Pardavimą budeliam 
dėjo vainiką prie Mannerheimo paminklo). Čia jie išsikė-, ^ingens ,2avo Nobelio 
lė atgabentus plakatus ir pradėjo juos demonstruoti. De-j al °s Piemi«los auros... 
ja, neilgai. Saugumiečiai tuoj surinko plakatus ir abu de-'
monstrantus suėmė, bet netrukus paleido. j POSĖDŽIAVO VLIKO

TARYBA \

Rugpiūčio 9 d. Kultūros 
Židiny posėdžiavo Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Taiyba.

Pradėdamas posėdį, pir
mininkas Vytautas Vaitie
kūnas. paskutinius du mė
nesius dalyvavęs Valdybos 
posėdžiuose, painformavo, 
kas Valdybos buvo nuveik
ta, ir pabrėžė, kad ji esanti 
apkrauta dideliu darbų krū
viu, intensyviai atlieka sa
vo uždavinius. Dalyvavęs 
dr. Kęstučio Valiūno, Vliko 
piimininko, rugpiūčio 7 d. 
spaudos konferencijoje, ku
rioje jis padarė pranešimą 
apie savo dalyvavimą Hel
sinky. Vaitiekūnas paskaitė 
išsamią Valiūno pranešimo 
-naudai santrauką, Jurgis 
Valaitis ir Juozas Audėnas 
jį papildė.

Spaudos konferencija Stockholme

Rugpiūčio 2 d. jau Stockholme Valiūnas ir Gra va 
norėjo susieiti su Europos socialistų vadais, turėjusiais 
ten savo konferenciją, bet nepasisekė. Tačiau jiems pavy
ko suoiganizuoti spaudos konferenciją, kurioje išsamiai 
buvo painformuoti apie Baltijos tautas Suomijos, Švedi
jos, Vokietijos, Olandijos. Belgijos ir kitų kraštų žurnalis
tai. Jiems buvę išsamiai pasakyta, kad Baltijos tautos — 
lietuviai, latviai ir estai — jokių kitų valstybių susitari
mų, liečiančių Baltijos valstybių reikalus, be šių tautų 
atstovų dalyvavimo niekuomet nepripažinsiančios.

Ką davė pabaltiecių ten pasirodymas

Trumpai apie šiuos visus dalykus pakalbėjęs ir savo 
pranešimą pailiustravęs suomiškais ir švediškais laikraš
čiais, kuriuose yra ir nuotraukų, ir straipsnių apie Baltijos 
kraštus, dr. Valiūnas ypatingai pabrėžė, kad baltiečių pa
sirodymas Helsinky ir Stockholme Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos metu — "Davė mums 
daugiau, negu buvome numatę ar bent galėję tikėtis savo 
pasirodymais pasiekti“.

Tuo pačiu pradedamas ir naujas savo tautų laisvi
nimo laikotaipis. Korespondentų paklaustas apie valsty-

lėktuvas. Valiūną ir drauge su juo atvykusį Uldį Gravą, j bių viršūnių konferenciją, Vliko pirmininkas atsakė, kad Potunn
Pasaulinės Baltų Santalkos pirmininką, vos išlipus iš lėk-1 Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d’Estain pasakęs • Jn^inėn^ T Jį j 
tuvo, tuojau pasitiko Suomojis saugumo valdininkas, ku- geriausią kalbą konferencijoje. Paskui, sutikęs Prancū- , įr Radzivanas aI
ris pasirodė esąs jų pažįstamas nuo 1973 metų. Tuomet: zijos delegacijos narius, Valiūnas padėkojęs už preziden- į pJe lietuvių ekskursiją po
ne tik jiedū, bet ir visi kiti pabaltiečiai buvo areštuoti ir to kalbą. Jam buvo prancūzų atsakyta, kad Lietuva Pary-, Euroipą
daugiau kaip parą išlaikyti kalėjime. Todėl saugumietis žiuje esanti labai gerai atstovaujama. į
greitai atvykėlius atpažinęs, maloniai su jais pasisveiki-j . . .v,,,,.* ^ėl šių informacinių pra-
nęs ir pakvietęs užeiti į ten pat esančią jo butinę. Čia l. , Visa tai, kas aa suglaustai paduota is dr Valiūno nešimų kilo daug paklausi- 
paėmęs jų pasus ir prašęs šiek tiek palaukti. Tas šiek tiek ”>fo'™aeijų, rodyte rodo du labai svarbius dalykus mūsų mų ir pas.:akymų. Taryba
užtrukęs keturias valandas ir dvidešimt minučių. ! kovose flė' Lietuvos laisvės : 1) r e i k a 11 n g u m ą bai- p^ede Te^me. ir Politmei

•į tiecių atstovams įsibrauti į Europos valstybių sukunus, komisijai susipažinti su Eu- 
Per visą tą laiką buvę daug išsikalbėto. Pareigūnai kuriuose sudarinėjami bendri nauji europiniai planai, ir gautrumo ir Bendra-

vis klausinėję apie jų atvykimo uždavinius: ar numato 2) reikalingumą visų trijų Baltijos tautų Santai- darbiavimo konferencijos 
turėti spaudos konferenciją, ar numato ruošti demonstra- kos, kad būtų galima išvystyti darnią ir efektingą veiklą. pasjrašytais dokumentais ir
ci jas ir kt. J klausimus, kodėl jie buvo sulaikyti, saugu
mietis paaiškinęs, kad Suomijos vyriausybė turėsianti nu
tarti, kaip toliau su jais būsią pasielgta: leisti pasilikti |
Suomijoje, ar leisti grįžti atgal. Buvo leista pasilikti ir ‘ 
netrukdomai judėti. Tačiau per visą jų buvimo -laiką Hel- j 
sinkyje, net ir esant viešbutyje, saugumiečių budri akis: 
juos sekusi. |

Kai tik liepos 29 d. Helsinkio aerodrome nusileidęs Kęstutis Miklas painfor-

a,e,e,e,e o, a. *-*«

„Taikos” vaisiai

(ELTA) kitame posėdy referuoti Ta-
= rybai.

T
< Tautos Fondo yrminin- 
kas prel. Jonas Balkūnas ir 
Valdybos pirmininką? Alek-

’’ sandras Vakselis Tarybą 
painformaivo apie Tautos

I Amerikos barzdylos ir jų nistų kareivių pasivyti ir su- Fondo reorganizavimą.
nuomonės reiškėjai kong- šaudyti. Sušaudyti visi: vai-■ ........................

Kai tik Helsinky pasklidusi žinia apie Valiūno ii j osmanai ir senatoriai rėkte kai, moterys, seneliai. Jie', ..
Gravos sulaikymą, labai greitai tuo {vykiu susidomėję! ^ė,. kad reikia kuo grei- buvo užklupti tik 50 mylių ^ngc^tetovls^'
žurnalistai, kuriems buvo naujos medžiagos rašyti ne tik j eiaĮįsraį baįgt i, • • * • M aiuLfta- JU w : Vaitiekūnas, sekretoriavo —

Kad J mus

Jaunimo demonstracijos

apie patį vy»kį, bet ir a-pic Lietuvą, Lįtyiją ir ' 
apie "pabaltiecių sulaikymą žinia labai greitai pasklidoj 
tuo reikalu labai sumaniai pasidarbavęs latvis Imants 
Freimanis, kiek anksčiau susipažinęs su Suomijos ir kai 
kuriais kitais žurnalistais. Tam reikalui Freimanio planas 
buvęs paruoštas dar New Yorke, Santalkos valdybos nu
tarimu.

Per visas liepos 29-31 ir rugpiūčio 1 dienas įvairių 
kraštAį /{baudos atstovai, purjfcdami pabaltiečius, juos 
klausinėjo apie jų atvykimą, numatytą veiklą ir Rusijos 
okupacijoje tautų padėtį. Jiems buvo duota informacinės 
literatūros ir daugiau ar mažiau apie tai paaiškinta žo
džiu.

Prieš vykdami į Helsinkį Santalkos atstovai New 
Yorke buvę sudarę ir kitus savo veiklos planus, kad jais 
būtų atkreipta? bent vietinės spaudos dėmesys ir kad gau
tų bent šiokios tokios publikacijos. Buvę numatyta: jeigu 
Suomijos vyriausybė neįsileistų 1973 m. ten buvusių bal
tiečių. kuliuos buvo net kalėjiman įbrukusi,, arba, jeigu 
būtų ir vėl suimti, buvo numatyta kita grupė asmenų, ku
ri turėjo atvykti net šiek tiek anksčiau.

Ta antroji grupė — tai būrys jaunimo, daugiausia 
latvių, atvykusių iš Švedijos, Vokietijos, Kanados ir net 
Australijos. Atvykę keli estai ir du švedai. Šis jaunimo 
būrys buvęs paruoštas demonstracijoms. Jis savo pareigą 
atlikęs labai gerai. Helsinky buvę demonstruota net še
šiose miesto vietose ir ne tuo pat metu. Demonstrantai 
nešioję plakatus su šūkiais: "Baltijos valstybės turi būti 
laisvos ir nepriklausomos“. "Rusai turi pasitraukti iš Bal
tijos valstybių ir baigti savo kolonializmą“ ir kt

Antrą efektingą demonstraciją sudarė du latviai,

Kambodijoje ir ten Battombang vietovės. Pavy-; Vaitiekūnas, sekretoriavo 
vietiniam)? gyvento- ko išsigelbėti tik apie tuzi-'nunKiJ^artijos atstovas

jam laisvai apsispręsti, ko- nui žmonių. Pabėgėlis Ung 
kios santvarkos jie nori, be Tiea Seng, 32 m. amžiaus, 
jokio "imperialistinių“ ame- pasakoja, kad žudynės bu- 
rikiečių įsikišimo. , vusios baisios. Jis matęs

i tik (krauju aptekėjusius ir 
Na, tas ikaras buvo baig-! mirštančius žmones, šau

tas. komunistams buvo leis-' kiančius neviltyje pagalbos, 
ta vykdyti savo "liaudies va-’ Matęs, kaip jo draugai buvę
lią“. ir štai turime "taikingo 
gyvenimą“ rezultatus.

Jau tuoj po amerikiečių 
panamos nutraukimo ir jų 
evakuacijos, komunistai, už
ėmę Kambodijos sostinę, iš
varė beveik milioną žmonių 
į laukus, kur jie. be maisto 
ir medicinos pagalbos kone 
visi išmirė.

Kiti buvo uždaryti į kon
centracijos stovyklas prie
vartos ūkio darbams, kurio
se gyvenimo sąlygos tokios, 
kaip sovietinių vergų lage
riuose.

Kai (kurie tų nelaimingųjų 
bandė iš komunistinio "ro
jaus“ bėgti į Tailandą. To
kių laimingų pabėgėlių ten 
prisirinko anie 7,000. Bet 
štai ka pasakoja praeitų sa
vaičių bėgliai.

300 paskutinėm dienom

audomi ir mirę. To vaizdo) 
paveiktas jis ir pats norėjęs 
nusižudyti.

Kitas pabėgėlis Ky Teng 
pasakoja, kaip komunistai 
sušaudę kitą pabėgėlių gru
pę — apie 100 asmenų. Šau
dę be jokio įspėjimo, net kū
dikius. Tik apie 10 pavyko 
nuo mirties pabėgti.

O tokios 
yra dažnos.

baisios scenos

Daug egzekucijų Kambo
džoje įvykdyta tyliai, kur iš 
nelaimingųjų neišliko nė 
vieno gyvo liudininko. To
kios pat nuslėptos egzeku
cijos vykdomas ir Pietų 
Vietname.

Stasys Žadeikis.
(E)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau.

Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos centro valdyba, 
įvertindama "Keleivio“ pui
kų redagavimą, jo pozityvu
mą šiame tremties dienų pa
kvaišime bei prielankumą 
lietuvių gydytojų aspiraci
joms, Jums dėkojame. Seno
ji centro valdyba siunčia 
kuklią 25 dolerių auką Jūsų 
laikraščiui paremti.

Taip pat dėkojame už jo 
siuntinėjimą "Medicinos“ 
redakcijai, už ką mūsų žur
nalas atsilygina Jums tuo 
pačiu.

Su pagarba ir linkėjimais 
likti ir toliau tvirtų principų 

{už tėvynė? laisvę ir tremties 
: vienybę, — PLGS centro 

Bet čia joks barzdyla dėl' valdybos (senosios) vardu
to dar nesuriko, joks sena-l
torius ar kongresmanas ne-* 
pareikaJavo šaukti tarptau-' 
tinęs komisijas ar kreiptis į 
Jungtines Tautas, kad šiasgrandinėmis prisirišę prie elektros stulpo. Prie jų priva- Į bandžiusių pabėgti į Tailan-

žiavę net septyni policijos automobiliai; fotografavę juos dą kambodiečių buvo komu-nekaltų žmonių skerdynes

Dr. K. Pemlras

Už auką nuoširdus ačiū!

Keleivio red.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Parama Portugalijos 
socialdemetratams

Mirė M. Rakauskaitė , Kamerinis orkestras grojo
1 ...

Liepos 17 d. Vilniuje mi-i Suomijoje
rė nepriklausomos Lietuvos! Sauliaus vado.

operos solistė Marijona Ra- vaujamas kamerinis orkest-
kauskaitė - Truikienė. gimu- ras dalyvavo tarptautiniame
«i 1892 m. geeužčs 30 (1. Chi- muzikos festivalyje Turku 
oagoje. Velionė Kauno iri mieste (Suomijoje), kur at- 

• liko Mocarto, Rosinio, Sos- 
Vrlniaus operose yra suku-i takovičiau? ir lietuvio kom- 
rusi per 30 vaidmenų. * pozitoriaus F. Bajoro kūri

nius.
Mirė J. Stimburys

Įvedamas privalomas 

vidurinis mokslas

Tiesoje liepos 31 d. pa-

Liepos 22 d. Vilniuje mi
rė komunistų partijos Įžy

mus veikėjas Juozas Stim
burys. gimęs 1889 m. Taujė- skelbtas privalomo viduri- 
nuose, partijoj nuo 1924 m. nio mokslo įstatymas.

WORCESTER, MASS. 

Bino duoda gerų pajamų

JAV ATSTOVAI 

JAUNIMO KONGRESE

Lietuva atgaus laisrvę. Jis mos stovyklautojos stiprina Gliaudos knygos. Meno pus- 
k Lietuvą pastatė pavyzdžiu savo lietuvybę, gilina savo- lapiai skiriami Rūpintojė- 
’į kitiems paveiktiems kraš- sios kultūros pažinimą; dė- Itoi liet. liaudies ir individu- 

kojame už meno parodas, aliniame mene. 
lietuviškos knygos platini- Anglų k. dalyje rašoma 
mą ir. ne paskutinėj vietoj, (su iliustracijomis) apie 
— už progą susitikti seniai lietuvaitę aktorę Ritą Mer- 
bematytus draugus (aš pats belytę, pagarsėjusią anglų 
susitikau gimnazijos laikų
pažįstamą, nematytą 50 me
tų).

tams. kaip reikia dėl savo 
idealų kovoti.

Šventės dalyviai gausiai 
lankė A. Galdiko galerijoje 
surengtą parodą, kur buvo 
išstatyta Eleonoros Marčiu
lionienės, Aleksandro Mar-

Dar nenudžiūvo rašalas ant to dokumento, kuris bu
vo pasirašytas Europos saugumo viršūnių konferencijoje
Helsinkyje, o čia pat paaiškėjo, kad Sov. Sąjunga nesi-.~ ...
laiko nei jo i*aidės. nei dvasios. Pats Brežnevas savo kai- C1.ub°n]o lr,?\ a^°r un" 

mų. Čia adų trauke Romo
• v-x-1 - • • i x i x v -j -ii • Kalantos atminimo kūrinys,neturi būti kišamasi j kitų vaistybių vidaus reikalus. Kai 

kas tuos jo žodžius norėjo suprasti, kaip kokį įžadą, kad 
daugiau jau niekada nebebus niekur siunčiami sovietiniai 
tankai, kaip tai buvo padaryta Vengrijoje ir Čekoslovaki
joje. O reikėjo, tur būt, suprasti, kad nesikiškite į mūsų 
reikalus, kai mes paspaudžiame savo žydus ai* grūdame į 
beprotnamius reikalaujančius daugiau laisvių savo pilie
čius. Ko iš tikrųjų Brežnevas nepasalkė. tai — kad Sov.
Sąjunga pasilieka sau pačiai nerašytą teisę kištis į kitų
valstybių reikalus. Pavyzdžiui, Portugalijos komunistų I vai- popiet buvo Neringos 
partija kas mėnuo gauna iš Rytų Vokietijos, čekoslovaki-1 stovyklos mergaičių progra- 
jos ir Sov. Sąjungos komunistų partijų apie 10 mil. dole
rių savo veiklai, kad ji pajėgtų perimti krašto valdžią į 
rankas. Šitokią laikyseną draustų ne tik Helsinkio doku
mento dvasia, bet taip pat Jaltos ir Potsdamo susitarimai.
Pagal anuos senus susitarimus Europa buvo padalyta įta
kos sferomis, ir Sov. Sąjunga pasirūpino, kad jos išreika
lautuose kraštuose valdytų komunistų partijos ir sovieti
nės armijos (tiys kraštai, nors ir komunistinių diktatūi-ų 
valdomi, didesniu ar mažesniu laipsniu pajėgė pasiprie
šinti rasiškam imperializmui ir apginti bent dalinę nepri
klausomybę: Albanija, Jugoslavija ir Rumunija).

raižmys Paskutinė Vaka
rienė“, lietuviškai traktuo
jama Madona (trys kūli
mai), keramikos daileny- 
bės: žuvys, lietuvaitės, gė
lės. žvakidės. Nemaža jų bu
vo ir nupirkta.

Po kelių tūkstančių daly
vių pietų rožių sodelyje 3

ma, kur buvo originaliai pa 
minėtas vysk. M. Valančiaus 
jubiliejus, čia pasirodė pats 
Palangos Juzė su milžiniš
komis sidabrinėmis žirklė
mis (M. Laniauskas) ir Ge
roji Onelė (K. Gedrimaitė), 
atmintini Valančiaus apsa 
kymėlių veikėjai. Jiedu “at
nešė“ M. Valančiaus knygų 
lentyną: “Palangos Juzę_ . . , Tretysis pasaulio lietuvių

Worcestery 35 įstaigos,jaunimo kongresas bus šių 
daugiausia parapijos, turi, metų pabaigoje Pietų Ame-
leidimus lošti bino. Per siu i rikoje. Jo atstovai buvo ren- _ _ _ _ _
metų 6 mėnesius Sacretj kami gegužės mėnesį. Štai: Vakarų bloko įtakai, ir komunistų partija ten pajėgė rin- • k“ “Gyvenimus sventų- 
Heand parapijai davė $53, • kas tame kongrese atsto- Į kimuose surinkti tik 13 procentų -balsų. Deja, ir ta maža ' M“* Jai ^uv° didžiuliai pla 
907.20 pajamų. Holy Name Į vaUs jav lietuvių jaunimui:' partija yra ypač aktyvi, ir ją palaiko kraštą valdanti ka-! katai su knygų pavadini- 
— $48,092. Mažiausiai už-j ■ rininkų taryba. Tiesa, daugelyje krašto vietų gyventojai m?\8’ 0 JU antraščių dideles
dirbo lietuvių sv. Kazimiero | Iš New Yorko anvear-' užpuldinėja komunistus ir degina jų partijos būstines, bet alf eS "«*J™?08108

kaip Portugalijaisbns is dabartinės chaoso padėties ir (o -į buTO vjsas amtas!) 
kur pasuks, tie klausimai rupi ną vien tuk demokratiškai n„^nkn Valančiais rai. 

i nusiteikusiems portugalams. Gal ir toliau valdys kanne tuose aprašytus senoviškus 
Iš Conneeticut apygar- diktatūra, o gal komunistams pasiseks sukurti sovietinio lietuviu šokius: “Gražus mū- 

dos: Sigita Banevičiūtė, Ra- tipo “socializmą^. Todėl rinkimuose apie du trečdaliu sų jaunimėlis čionai susirin

Vaiku knygelę“. "Antano 
Į Tretininko pasakojimus 

Portugalija pagal anuos susitarimus turi priklausyti' “Paaugusių žmonių knyge--------- - -- .. . 1_u • 99/^9_  •__ V__

VI. Kulbokas

SUDEGĖ DIRVA

Liepos 30 d. rytą kilo 
gaisras greta Dirvos esan
čiame pastate. Ugnis persi
metė ir į Dirvos namus. Na
mai sudegė, bet pavyko iš
gelbėti skaitytojų kartote
ką, raštinę ir kompiuterinę 
rinkimo mašina. Beveik vi
sai sunaikinti Dinos komp
lektai, knygos, spaustuvės ir 
fotoerafinės medžiagos.

Vilties draugija, kuri lei
džia Dirvą, rūpinasi, kad 
laikraštis galėtu netrukus 
vėl pasirodyti. Ji laukia ir 
skaitytojų paramos.

Kol Dirva įsikurs naujose 
patalpose, redaktoriaus tel. 
yra (216) 321-4751. Rašyti 
adresu:

P.O. Boz 03206
Cleveland, Ohio 44103 

CHICAGO, ILL.

Mirė V. Baltrušaitis
Rukšėno išsamiai ir vaiz-

Liepos 27 d. staiga mirė} džiai aprašyta Simo Kudir- 
soli-tas, . chorų dirigentas i kos išdavimo tragedija, ge

scenoje; spausdinamas at
stovo E. Denvinskio pareiš
kimas Atstovų rūmuose, lie
tuvių kronika ir kt.

Bostone šį “Lietuvių Die
nų“ numerį už $1 galima j- 
sigyti Keleivio administraj- 
cijoje ir Minkų krautuvėje.,

i ... . ■

Skaitykite 

šias knygas ; ;

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

Kiškio pyragai, Jono Mi- 
nelgos eilėraščiai vaikams, 
70 psl., kaina $3.50.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

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

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parašė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys, 355 
psl., kaina $6.00.

Day of Shame, Algio

parapija — $14.861.56. 

Daugiausia lošia moterys.

Motery* nominacijose

Rugsėjo 9 d. bus miesto 
tarybos narių kondidatų no
minacijos. Kandidatų yra 
net 66. jų tarpe keliolika 
moterų.

Lietuvi* policininkas suėmė 

didelį plėšiką

ra dovana kitataučiam^, 368 
psl., kaina $8.95.

Lietuvių literatūros istori-

Vladas Baltrušaitis, gimę!
1912 m. Jurbarko valse.

Velionis nuo 1937 iki 1944
inetų daihaivo Kauno ir Vii-1; ja, I tomas (Nuo Mažvydo 

Todėl rinkimuose apie du trečdaliu sų jaunimėlis čionai susirin-f niaus operose. Jis yra pasi’-! iki Maironio), prašė Pranas
munė Bernotaitė ir Liucija balsų Surinkusios Portugalijos socialdemokratų partijos ko“, “Grybs, grybs“, “Avie-Įžymėjęs- ohbrų dirigentas Naujokaitis^ 606 psl.,. kaina
Zdanytė. vadas dr. Soares pradėjo judinti Europą ir jos demokra- tėlę“. “Žirgelį“, “Rugu-1 Lietuvoje, Vokietijoje ir; $10.00. Tai pirmoji dalis ke-

’   - ‘   <ražHi ;JĄV-sė. , Ne'w Ydrk4 buvo torių tomų Liethviųliteratft-
suoTganizevęs puikų Vytų ros istorijos, kūną autoriui 
chorą, Chicagoje .prisidėjęs j užsakė parašyti Lietuvfų

rutė Radzivanienė.

tinių socialistų vadus, kad būtų teikiama parama portU? čius4’. “Jonkėli“ ir gražiui 
Iš Bostono aipygardoš: gajq socialdemokratams, o taip pat ir Portugalijai, kai ir subalėtintą “Čigonų Šokį*. 

Nijolė Ivaškaitė, Eduardas Jei pra(jės demokratiškai valdytis. , Visą-programą parengė ną-
Meilus. Rima 
Dalius Vasys.

Patašiūtė ir
Neramumų nuniokotai Portugalijai sąlygiškai jau pa-

R Piptmčiu a^viaardos- žadėJ° P3*1®11 EuroP°s Ekonominė Bendruomenė (labai
at . aV tvirtą (pažadą yra davę V. Vokietijos, Britanijos ir Olan-Ruemiūčio 8 d i:aĮUvk Maryte Danibnunaite ir Al- į.* * / • JnoSnkas Albinas M i <’»"« Rrazdytė. <»«<* vyriausių vadai, bet, žinoma, ne dabar pradės

poncininKas Albinas 31.. eltl parania 0 demokratinei vynausybei, jei tokia bus).
Nockunas suėmė stambu T. , A7.j1 Is Ohio apygardos: Vida.

8 d.
Albinas 

įėmė st: 
plėšiką James B. Fitzpatri-S

pailstanti ir išradinga sės. 
lėmė Mari jošiūtė, žymiojo i mirtį vai^onininkavo

prie operinės veiklos, o prieš Fondas. Čia surinkti koūe 
visi mūsų literatūros pradi-Mar-

dirigento Marijošiaus dūk- ųuette Panko lietuvių baž-'uinkai, su jų kūrybos payyz- 
relė. f nyčioje ir vadovavo jos cho-i °z^a’s’ °el mūsų penodmės

, 1,2,; ‘spaudos kūrėjai.
Vyno stebuklas, Nykos-

ĮDOMUS “LIETUVIŲ 

DIENŲ“ NUMERIS

Lietuvių Bendruomenės 
at tovas A. Gečys viešai 
kreipėsi į kardinolą, kvies-! 
damas kelti Amerikos Vys-

Niliūro naujausias eilėraš
čių rinkinys. Išleido Algi. 
manto Mackaus Knygų Lei-

Lietuvių Dienos“, 1975?£°?da* ™ P3L’ kieUi
lietuviu, l551813’ kaina *5’00- uetuviųj p>_._

oka Plėšikas i Nockūna na-? Gaižutytė. Juigis Joga, Vik- Kol kas bus remiama Portugalijos socialdemokratų , Konfereaiciios baisa leido du šūvius bet nepatai- Lenkauskaitė, Ugnelė partija Britanijos Wilsonas ir Vokietijos Sehmidtas Hel-: H J; katįfikųbpį?. j

Stasaite ir Algis Šilenas. Į smkl0 konferencijos metu įspėjo Brežnevą, kad Europos seki(riina okupu(rtoj Lietu-'m- birželio mėn., paruo<u akimirkų kro.
socialdemokratai nesėdės sudėję rankas tais atvejais, kai Į voj Į kultūros ir visuomenės gy- • *4^ajis ara§| Bro-
eina ideologinių varžybų reikalas tarp komunizmo ir so-* Kardinolas, nuolankiai i venimo iliustruotas mėnesi- j nyS°Ra’ila 428 ps^^kai

kė. Jis yra apiplėšęs daug 
bamkų ir didelių -krautuvių.

Mirė

Liepos pabaigoje ir rug
piūčio pradžioje mirė kelio
lika lietuvių: Tillie Aukštu- 
tytė-Šilalienė. 59 m., ilgai 
dirbusi Amerikos Lietuvyje 
linotipininke; Ieva Donilie- 
nė, žymi sandaiietė, daug 
veikusi Lietuvai Remti d-jo
je, Motera klube ir kitur: 
Petras Šilanskas, Petras 
Bagdis, Adomas Jankaus
kas, Vincas Palionis. Stela 
Lileikienė, Antanas Macai
tis, Jermit Žukauskas. Kos- 
kie, 57 m., J. Urbšys. Juo
zas Ridikas, 62 m., Marijo
na Šiugždienė - Adomaitytė, 
Jonas Šaulys, 59 m.. Liudvi
ka Babraitienė, Elzbieta 
Giedraitienė ir Mikas Alek
sandravičius.

Mane aplankė Čaplikai

Liepos 27 d. mu< aplankė 
vykdami į Putnamo seselių 
suruoštą Lietuvių diena Ele
onora ir Aleksandras Čapli
kai.

J. Krasinskas

Iš Michigano apygardos:
i c^aldemdkratijos, vistiek, ar šitaip vyktų Portugalijoje, į nusižemindamas įprieš kovo- 

KiRfina ^abalvta ir Ftria kur kitt,r. Tuoj po Helsinkio konferencijos į Švediją tojus dėl tautos ir tikybos
__ _ HtSiVrrs filtro m oata nnmti nlititnonoiil oz\/»in Izimv9nlzi’o_ i I o t ____rvt*iz*0 v n i ,1a
Tarūtaitė.

nis žurnalas lietuvių ir viršeliai 85
una
.06,

Iš Vidurio Vakarų apy
gardos: Indrė Baužaitė, Ri
mas Baužys, Rimantas Gen- 

; čius, Joną* Juozevičius, Pet- 
l ras Kisielius, Jolita Kisie

liūtė, Vitas Lukas, Rūta Nai- 
nytė. Alė Padebinskaitė, E- 
milija Pakštaitė, Pr. Pranc- 
kevičius. Rasa šoliūnai- 
tė. Loreta Stončiūtė ir Algis 
Tamošiūnas.

Vakarų apygardai: Irena 
Grakauskaitė. Linas Kojelis, 
Vincas Skiriu? ir Irena Žu
kaitė.

Omahos apygardoje neat 
išbado norinčio kandidatuo 

ti. Tai vietai užpildyti asme
nį skirs JAV LJS valdyba

Seniausia ir mažiausia 
(plotas tik 24 kv. mylios. 
20,000 gyventoju) Europoi 
respublika yra San Marino. 
Apeninų kalnuose, ii visų 
pusių apsupta Italijon

buvo suvažiavę pačių stipriausių Europos socialdemokra- j laisvės, — prieš tremtinius 
tų net astuonių partijų vadai — Švedijos, Norvegijos. Į ir kenčiančiu? Lietuvoje. — 
Suomijos. V. Vokietijos, Austrijos, Olandijos, Britanijos pareiškė, kad Amerikos vys- 
ir Prancūzijos — ir pažadėjo ir įsipareigojo teikti Por-
tugalfjos socialdemokratams paramą ir ne menkesnę už 
tą, kurią to krašto komunistai gauna iš sovietinių kraštų.
Mintį teikti tokią paramą iškėlęs Švedijos min. pirm. O- 
lofas Palmė. O Austrijos kancleris Kreipkis raginęs sku
bėti, kol dar ne vėlu, ir priminęs sa^o atvejį, kai naciai 
užėmė jo kiaštą: jis pats svetur gavęs prieglobstį, bet 
kraštą gelbėti buvę jau nebeįmanoma.

kupai rengia planą pažadin- 
ti pasaulio sąžinei, sakyda- Milukas; leidėjas A. Ski-
mas: Į ^us-

“Didelė Amerikos tauta j Metinė prenumerata $10;
turi iškelti žmogaus -vertybę, * atskiras n r. $1

lų kalbomis. Redaguoja Re
dakcinė kolegija, kurios
pagrindinis darbuotojas yra iš?areėju3ių akimirkų n da_ 
poetas Bernardas Brazdzio-j,is kit„ Hslvln, «. t»l„» 
nis; anglų k. redaktorius A.

kietais — $5.50.
Paguoda, Bronio Railos

KĄ AŠ GAUSIU IŠ 

LIETUVIŠKUMO?

Jeigu sutikčiau draugą ir 
jis klaustų — “Ką aš iš to 
gausiu?“, aš jam atsaky
čiau, kad Lietuvoje fiziškai,! lankumą tautinėms mažu- 
morališkai, religiškai ir eko-*moms. Jo dalyvavimas mus 
namiškai kenčia trys milio- kelia plačios Amerikos vi- 
nai žmonių. Ką tu gali jiems suomenės akyse, 
duoti? -

Diena buvo labai giaži. 
Linas Kojelis, šventei vien uolynas pasiren-

i i>iniinn koiitrre!*o ai»io5 s ge J*bai gražiai: »zisUr pa-

S. Kudirka ir kard. Medeiros 
Lietuvią dienoje

Liepos 27 d. įvykusi Lie-, puošta, sutvarkyta, pastaty- 
tuvių susiartinimo diena ti garbės vartai, prigaminta 
Putnamo Lietuvių Seselių! daugybė skanių lietuviškų 
sodyboj yra atmintina lietu- valgių, trys didelės loterijos, 
vių visuomenei: mus pager-l knygų stalai ir t.t. Viskam 
bė savo atsilankymu du di-į vadovavo energinga sės. 
deli žmonės — mums visiem l viršininkė Margarita, sės.

Augusta, Konsulata. sės. Fe
licija, sės. Rita ir kitos. Iš 
bostoniškių daug darbo įdė-

brangus Simas Kudirka ir 
Bostono kardinolas Medei- 
ros. kuris rodo ypatingą pa-

pabalinti priespaudą. Ugdy
kime teisingumą savo širdy
je, dirbkime, kad teisingu
mas laimėtų. Man garbė 
sveikintis su kentėtojais. 
Tegyvuoja lai.-va Lietuva!“ 

Kardinolo kalbą klausy
tojai kelis kartus pertraukė 
griausmingais valio ir ploji
mais. Ab ikardinolo kalbas 
iuoston įrašė Amerikos Bal
so atstovas Petrutis. Jos bus 
transliuojamos Lietuvon 
. Pranešėja I. Marijošiūtė 
pakv ietė pasirodyti kovoto
ją dėl laisvės idealų Simą 
Kudirka, kuris buvo sutik
tas didžiuliu plojimu ir va
liavimais.

Gai bingiems svečiams bu
vo aprodyta vienuolyno ir

Birželio mėn. “Lietuvių 
Dienų“ numeryje plačiai 
pristatomas poetas rašytojas 
Antanas Gustaitis: viršelį 
puošia A. Gustaičio foto 
portretas, teksto skiriami 5 
puslapiai, kur aptariama jo 
humoristinė - satyrinė kūiy- 
ba, duodamas slaptas poeto 
A. Gustaičio ir dailininko 
V. Vizgirdos pasikalbėji
mas ; spausdinama pusantro 
puslapio naujausių karčio! 
satyros ir šmaikštaus humo
ro eilėraščių.

Iš kitų dalykų paminėtina 
kun. A. Aleknos rašinys a- 
pie vysk. Valančių ir liet. 
moterų teises; Birutiečių 
d-jos 50 metų sukakties ap
žvalga: prof. J. Kuprionio 
įnašas į Louisianos u-to Bo
tanikos sodą. Eulogija pa
minimas neseniai Brazilijoj

Alkos bibliotekos paroda 
jo J. Vembrė ir O. Ulevičie-'A- Galdiko muziejaus kam- 
nė. Į barys ir kt.

„ I Visuomenė dėkinga sese-
Nuoširdžiame pamoksle lems už tokią dieną su auks- t ........................

kardinolas iškėlė kenčiam tais svečiais, kurie gali už; J° Kibai .patriotinių eilių cik 
cios Lietuvos didybę ir mo- mus kalbėti plačiajai Ame- Laiškas Uetuvai ir lie 
raliuę reikšdamas vii- tikos visuomenei, uz gražią tuviams’. Knygi
tį. (kad teisirigumHS laimes n in-«»ęr una. kum pareiigde * paminnmsę Pukelo*

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 
psl., kain a$4.50.

Vardai ir veidai nūsi| kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psL, kaina 
$6,

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Chieagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psL, 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8

Amerikos lietuvių istori ja, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl.. kaina $10.00.

Napoleonas, Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00.

Dialogas su kraštu, Aki
miręs poetas V. Ališas (įprel. i mirksnių kronikos, antra 
A. Arminas), spausdinama knyga, parašė Bronys Raitau 

Kaina $7.00.
Anatolijus Kairys, IiTI- 

tuviams*. Knygų skyriuje KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- 
ičiūtės j manas, kaina $5.00.
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asikalbejinias. 
Mailcio su Tevn

Bitininkyste ir jos didžiule 
nauda

CONNECTICUT KLONIUOSE

ANTANAS JONAI*! <S> 

/Tęsinys)

Medsus gydomosios 
savybė*

11.

(Medicinos daktarų 
teigimas)

gal išorinę medau? išvaizdą 
ir skonį gali aipytiksdiai nu
sakyti medaus vertę ir rūšį, 
bet gydymo tikslams to ne
pakanka. Lipčius, pavyz
džiui. laikomas vertingesnis 

’ už medų, bet ir jo sudėtis
Medus — regionarinis ir gali būti taip pat labai įvai- 

metų laikų produktas. Bičių • ri. Jame paprastai randama 
produktuose sujungiamos > daugiau mikroelementų (iki 
augalinių medžiagų ir me-į 1.64'j). daugiau organinių 
džiagų, gaminamų bičių or- j rūgščių, fermentų, vitami- 
ganizme, savybės. Tai yra J nu. Lipčius turi labiau iš-T -t — - - -IX?- •! V. 1 1 . • • 1*augalinės kilmės medžia
gos, pagausintos bitės orga
nizme pagaminamais sudė
tingais biologinių junginių 
kompleksais. Bičių pienelis, 
nuodai ir kai kurios kitos 
medžiagos yra gryni bi
čių liaukų produktai, šiuo 
metu daugelyje valstybių

reikštas bakteriocidines sa
vybe?, negu žiedu medus. 
Gydomuoju pažiūriu Bučius 
vali būti vertingesnis už me
dų.

Medu* — maistas

Medus labai /vertingas

— Maiki, aš per vikeiše- Į — Bet kada tas laikas at- 
nas išsipusčiau savo šoblę irį eis? Aš, Maiki, galiu tos ma- 
dabar raidavei galiu eiti į į juvkos ir nesulaukti... 
vainą.

— O su kuo tu dabar nori 
kariauti?

nelio, pikio, vaško, bičių 
duonos. Laibiausiai žinomas. 

— Tai kiti sulauks, kurie ’ gausiausias ir plačiausiai 
• gyvens po mūsų. į vartojamas maistui bei gy-

kai kurioms ligoms gydyti maisto produktas. Hipokra- 
taikomi preparatai iš bičių 
produktų: bičių nuodų, pie-

NEW BRITAIN, CONN. 

Lietuviai tarp kitų tautų

Liepos 10 d. prie Wa-

HARTFORD, CONN. 

Ramovėnų iivyka

Birželio 1 d. ramovėnai
shington gatvės atidarytas surengė išvyką į Glastonbu- 
9 aukštų automobiliams ga- rį. Policijos šaudykloje 'jie 
ražas, kuriame galės tilpti turėjo progą pašaudyti j tai- 
650 automobilių. Jį atidarė, kinius. Šaudymuose dalytva-
miesto meras James Carey, 
pervažiuodamas aukštyn ir 
'žemyn.

Liepos 10-12 dienomis

vo apie 50 asmenų.

Pirmąją premiją laimėjo 
Vaclovas Nenortas iš Hart
fordo, antrąją — Vladas

tame pastate buvo suruoštas1 Butrimas iš New Britaino ir 
bazaras, kuriame dalyvavo treciąją — Vaškelis iš Wa- 
daug tautų, kiekviena rody-|terburio.
dama tai, ką pajėgė.

Čia dalyvavo ir lietuviai 
su savo kepiniais, šaltibarš- 
čiais, tautinėmis juostomis, 
kanklėmis. Vilniaus ir Kau
no bažnyčių bei kitų pasta
tu paveikslais, kuriuos M.E. 
Vaznelytė parsivežė iš okup. 
Lietuvos.

Buvo ir lietuvių kalbos 
vystymosi iš indoeuropiečių 
prokalbės žemėlapis, kurį 
paruošė M. Vaznelytė. Taip i 
pat buvo M. Vaznelytės ir 
Helen Yinsbanis paruošta 
Lietuvos istorinė knygelė.

NEW YORK, N.Y.

! Susituokė
i
t

Liepos 19 d. inž. Antanas 
Mačionis susituokė su dantų 
gydytoja Irena Macyte-Nor- 
kiene.

Vestuvinėje puotoje daly
vavo Zofija Jasaitienė, Pet- 
niūnai ir nedidelis būrys ki
tų 'jaunavedžių artimųjų.

linkime Irenai ir Antanui 
Mačioniams ilgo ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

Ta proga J. Suvis-Suveiz- 
dis Keleiviui paaukojo $25. 
Nuoširdus ačiū.

CLEVELAND, OHIO

•Pensininkų iivyka

develando pensininkų 
klubas, palikęs pastogę, or
ganizuoja savo programas 
atvirame ore. Šią vasarą jis 
suorganizavo ekskursiją į 
Holden Arboretum, surengė 
Joninių gegužinę ir šio rug
piūčio 3 d. 2 vai. Jono ir 
Barboros Armonų jaukioje 
sodyboje, 28802 White Rd., 
— išvyką pobūvį.

tas ieškojo ryšio taip maisto 
medžiagų ir vaistų, kadf
maisto produktai veiktų’ g. ,. . Dasirodvma

rATnr-Einc i _lieluvl“ Pasiroaymąkaip gydomosios medžiagos. »curuoš. darščiociog motervg 
o gydantys preparatai yfr.

gini ja Liudžiutė, Marija E

Tėvynės Garsų gegužinė

Tėvynės Garsų radijas 
birželio 29 d. Lietuvių par
ke surengė savo metinę ge
gužinę. Oras pasitaikė ne
palankus, todėl gegužinė 
nebuvo tokia gausi, kaip ti
kėtasi. Bet tie, kurie dalyva
vo, yra patenkinti.

Jonas Bernotas 

HARTFORD, CONN.

Mirė A. Stonkienė
t- ,<* .i tt j • Pensininkai ir jų svečiai,
Liepos 13 d. Hartfordo h- • nepaisydami protarpinio 

gorinėję mirė Anelė Rūkai- lietaus, gausiai susirinko į šį 
tė - Stonkienė. Ji buvo gi-į pobūvį. Klubo moterų komi- 
musi 1910 m. Salako vals- teto pirmininkė Barbora Ar
čiu je, nuo 1950 m. gyvenoj monienė. buvusi Sibiro 
Hartforde. j tremtinė ir knygos "Palikite

Velione Įinklausoe ke-. torž.jukinama Apolonijos 
homs organizacijoms, daug. ^„fo^enės. OnosJarašū- 
sekpe Vasario 16 gimnaziją, i nienžg Onos Kašubienžs ir 
pagultos reikalingus Len- kjty . ir Mj.
kijos ir Vokietijos betuv.ua. 0
Daug jos siuntimų nuėjo ir j ’ *

tų maistines savybes. Medus 
yra vienas iš maisto produk
tų, tenkinantis šiuos reika
lavimus.

M , .dymui yra medus.
— Man nedidele palieka*

iš tavo tokio pasakojimo, j Medus yra regionarinis 
Tai beveik tas pats, kaip da- produktas, ir ’jo atskira 
bar džiaugčiausi, kad Ame- komponentų kiekiai gali

, rikoje visiems dalins už dy- daugiau ar mažiau svyruo- fruktozė labai svarbios žmo- ’ 
tiek. nes širdis pyksta antiką gyvatinę, kai jau aš sty- ti. Nors medus ir neatitiktų Į gaus organizmui medžiagos. I 
viso svieto. j rosiu ant gralboriaus stalo, standarto reikalavimų, dar! Jos » žarnyno pereina į

„ Į sausą geiklę pražiojęs. ; negalima jo laikyti nevertin- j kraują ir čia per vartų veną' ~ fi« mokiniu ir
— O kokia gi tos tavo uz-. falsifikuotu. Toks, patenka į kepenis, kur su- ... - 17 d mo-

kaitusios rimtybės pnezas-j — Reikia, tėve, gyventi ir medus gali būti kai kuriais • kaupiamos jų atsargos gli- k- / Ketuviu kalbos. Už 
tis? dirbti ne tik šiai dienai, bet atvejais vertinge:nis už me- kogeno pavidalu. Tuo tarpu klebonui priklauso pa-

X X! ir ateičiai, kad būsimoms dų. kuris atitinka standarto! į organizmą patekęs papras- .
— Maiki, kibą tu nežinai,; kartoms būtų šviesiau šiame reikalavimus. Dažniausiai: tas cukrus jame vykstančios' 8 ‘ ***“ ' *** *

kad jau ir Amerika užrašė j pasaulyje. {medus būna poliflorinis, t.‘sudėtingos cheminės reakci-1
ruskiams žemaičius ir lietu- j _ Ty Qa man šnek^ į - y surinktos iš įvairių auga- jos — hildolizės — išdavo-j
vluSi į koks kunigužis, bet tavo tei- lu žiedų. Medaus kompo-i je suskaldoma? į gliukozę ir! ------------- ...

— Ar tai tu turi tralvoje1 ka»P mano pypkės dū- nentai yra skirtingi ne tik - fruktozę, šiai reakcijai or-; Juozo Liūdžiu ir jų tėvų • aminimų tomų autorę
Helsinkio konterencHa’ jo J mai. Bent >u pasakyk, ar savo pagrindinių sudėtinių ganizmas naudoja didelius' gražioje sodyboje buvo av.'

neatsitiko to *» Lietuvos pardavi mą da-: dalių kiekiu, bet ir kokybe. 1 energijos išteklius. Tik po Andriejaus parapijos choro

— Aš dabar, Maiki, esu 
pasistanavijęs kirsti iš kai
rės ir dešinės! Man ’jau vis 
tiek. nes ši
viso svieto.

Meduje esanti gliukozė ir į

Vaznelytė, Ona Kelly, Be- 
verly Bojek, Linda Bajek ir 
kt.

Baigė mokslo metus

Kleb. kun. Edvardas Gra- 
decka* pernai rugsėjo mė- —gėrimų.Lietuvą.

t- n ’ Įpusėjus šiai pensininkųJi paliko budinčius vyrą dienaij klubo valdybo3 pir. 
Praną dukten Eleonorą Si- pavaduotojas Juo-
monaitienę su seimą ir sūnų zas žiHonia pa3veiLino klu- 
Konstantiną su seimą, brolj bo sukaktuvininkus ir gim- 
Konstantiną Rūką. brolienę tadienininkus, tardamas ta 
Stefaniją Rokienę, Sibiro proga atitinkamą žodį, ir j- 

Birželio 29 d. Elzbietos ir kankinę, dviejų įdomių at- teikė sukaktuvininkams po 
; knygą. Po to visi dalyviai

LONG ISLAND, N.Y.

Choro gegužinė

je nieko naujo nebūnu u : - . . * r j
viskas liko, kaip ir ligi tol b?r ‘•k™ laJe‘s komunistai 
kuvo visus žydus j Jeruzalę ir vi-

* si galės į Balse viki ją lais
vai važinėti pirmyn ir atgal, 

i kaip Zacinka pasakoja?
— Kaip tai nieko naujo?

Juk Amerika vis žadėjo Lie- į 
tuvą išvaduoti iš komunistų. 
nevalios, o dabar pasirašė | — Helsinkio deklaracijo-
•su raskiu tarkos peiperį, ir i je yra numatyta ir sienų ne
sako, kad mano Plungės že-1 liečiamybė, ir galimybė jas

j solenizantam sugiedojo tra
dicinį Ilgiausių metų. To-

, liau klubo nariai Juozas Sa
dauskas ir Aleksandras Jo- 

SuffoJk apskrities Ameri- Jansonas pasidalino su da- 
kos Lietuvių Piliečių Klubo lvviais sah;o patirtais įspū- 
radens gegužinė - piknikas d^ais is viešnagių Estijoje 
įvyks rugpiūčio 24 d. 2 vai. 3r Uętuvoje.

to organizmas gali įsisavinti gegužinė, kurioje dalyvavo 
Meduje esančios baltymi-. tas medžiagas. Turint ome-: choristai ir jų kviesti sve- 

nės ir mineralinės medžią-{nvje, kad organizme dau- 'čiai.
gos, organinės rūgštys ir vi-1 giau kaip pusę energetinio1
taminai, fermentai ir dauge-, balanso sudaro angliavan-į Liūdžiu sodyboje šlama 
lis kitų biologiškai aktyvių) deniai, aišku, koks svarbus? dideli medžiai, dūzgia avi-
medžiagų, dalyvaujančių ; produktas oivanfemm yrii į liuose bitės. Senasis Jonas „n A* Antol:

mW,"S irfSaVi' c^nrižS »voeWtv^inaia° S0dyto°je- 454 Mea* kuri°* Sietai
kaitos nroe^suosp. nulemia; namas nrnrinVfaa gerai pnziun savo ’Dityn% j Road Kincs Park L “ -- -

Gegužinė

msičiai tegul taikiai numirš
ta, pakinkyti į Brežnevo ka
rietos plėškes.

— Niekada Amerika ne

keisti taikiu būdu ir laisvu 
susitarimu, ir susisiekimo 
taip Rytų ir Vakarų lengva
tos, ir palengvintas išvažia
vimas iš Sovietų Sąjungos ir

kaitos procesuose, nulemia namas produktas, 
medaus maistines ir gydo-' 
mąsias savybes.

žadėjo ginklu Lietuvos iš-j į ją įvažiavimas, ir dar daug 
laisvinti, o tiktai pareikšda- Į kitų dalykų. Bet... 
vo, kart ji nepripažįsta Lie^Z _ Kas tes Ko

b. ’tuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą ir linki, kad patys lie
tuviai laibai apsispręstų ir, 
susidarius tinkamom -sąly
gom. išsivaduotų iš sovieti
nės vergijos.

— Nu. o dabar tą vergiją 
pa^agaslovino ant am

žių amžinųjų amen! Kibą 
tu neskaitei jokios gezietos 
ir nežinai, kad tame Suomi
jos turguje Fordas mus par
davė kaip žydeliui vištą?

— Aš viską skaičiau ir ži
nau, tėve, ir dėl tos sutarties 
nesigasdinu. Lietuvos išsi
laisvinimas priklauso ne nuo 
Amerikos vienokio ar kito
kio diplomatinio žodžio, o

Maiki. nutilai?
— Bet aš manau, kad so

vietai laikysis tokios pat po- 
, litikos, kokią jie ir ligi šiol 
»vedė, ir visi tie pasižadėji

mai yra tik pasirašyto pasa
ka Vakarų valstybių miegui 
pasaldinti.

— Vadinasi, taip ir sa
kyk, kad Amerika su raskiu 
išmainė byka na indika. Da
bar man viskas aišku, ir ne
noriu iokių mūsų politikie
rių kalbų girdėti. Gut bai! 

BALFO SEIMAS

Medus būna dar vertin
gesnis, kai. susirgus orga
nizmui. sutrinka šios sudė
tingos biocheminės reakci
jos ir išsenka energetiniai

Laibai vertinga medaus 
priemaiša yra žiedadulkės.
Jes turi daug vitaminų, fer
mentų ir kitų biologinių jun- oiganizmo ištekliai. Čia iš-

važinėia dviračiu. Jo žmona 
Pranciška padeda vyrui. Ji 
gera šeimininkė, pati kopa 
ir skanią duoną.

Choristės buvo pagami

ni I.. N.Y. 11754, tel. 516 — 
269^9417.

Maisto bus galima gauti 
ir vietoje.

Klubas kviečia lietuvius

ginių bei jų kompleksų, ku
rių biocheminis veikimas 
žmogaus organizmui dar ge
rai neištirtas.

Medaus spalvai, struktū
rai. aromatui, skoniui turi į-

ryškėja medaus vertė pa
grindinių komponenčių — 
gliukozės, fruktozės ir sa- 
charozės — požiūriu. Šiais 
atvejais vertingesnis tas me
dus, kuriame invertuoto 
crikrau? yra daugiau. Medu

ti’kos jame esančios orga- je esančių mineralinių me-
n mės rūgštys, mikroelemen
to i ir kiti sudėtingi jungi
mai. kurių kompleksai susi-

džiagu ir mikroelementų į- 
vairovė priklauso ir nuo dir
vos sudėties, ir nuo augalų

je su augmenija, iš kurios: rūšies, iš kurių surinktas 
•urinkto8 nektaras. Meduje nektaras. Meduje esančios
e iantys cukrūs. sudarydami j mineralinės medžiagos (ka- 
junginius su jame esančio-* lis, natris, magnis, fosforas,
mis amino rūgštimis, sudaro 
spalvines medžiagas — me- 
knoid&s. Melamoidų su-ida-

Balfo centro Valdyba ofi
cialiai praneša, kad Balfo

nuo pačios lietuvių tautos. Į s®’Ta8 ^vy^.8 i riminiu medžiagų, veikiant
Kai ateis laikas, kai dabar-1 hičių fermentams, šios ami-
tinė bolševikinė santvarka ir S’1*’ Ne^ rtgitv, vertina, tuo,
visa sovietinė imperija su
grius tada ir Lietuva išsi
laisvins, jeigu iki to laiko 
bus nepraradusi savo tauti
nės gyvybės.

nusios skanių valgių, o cho-į yjsur jr yjgug praleisti po- 
nstai ipagrūpino genmais.[ pietę gamtoje> au.
Roma? Butrimas, anksčiau 
turėjęs savo orkestrą, su 
Juozu Liudžium pagrojo 
akordeonu.

Gegužinėje dalyvavo ir 
abu klebonai — kun. Edvar
das Gradeckas irikun. Jonas 
Rikteraitis.

Jonas Bernotas

,, . , . _ osmis ir kt.), kurių taip pat
chloras, siera) yra ir zmo-įyra jr žmogaus organizme.

Mažiausiai į jje daiyvauja gyvybiškai
elektrolitų pavidalo. Jie va

rmas ir patvirtina amino dinami biogenais. nes jiems 
raiščių buvimą meduje, 
l aikoma, kad amino rūgš
tys meduje susidaro iš bal-

svarbiuose procesuose, bal
tymų. fermentų, hormonų 
apykaitoj. Nors ne visų mik-tenka svarbus vaidmuo, da 

lyvaujant žmogaus oreaniz- vaidmuo
mo medžiagą amykaitoje ir„„-„i,—, „ra B.k,n-

sitinkant senus pažįstamus 
ir užmegzti naujas pažintis.

Baikime vasarą gražioje 
lietuviškoje nuotaikoje.

A. Mačionis

III PUK IŠVYKA PIETŲ 
AMERIKON

Ją organizuoja PLB val
dyba 1975 m. gruodžio 20— 
1976 m. sausio 10.

Bus aplankyta Argentina. 
Uragvajus ir Brazilija.

Išvykai registruojami jau
nieji ir vyresnieji. Užsire
gistravimo blankų, daugiau 
informacijų bei žinių apie 
kelionės kainą prašome sku-gaus organizme yra pakan . . .

karnai ištirtas, tačiau žino-!h,ai 'kreiptis adresu:
III PUK IŠVYKA

ivamo-’e svarbiose bioche
minėse reakcijose.

para^' Be šią mikroelementų. 4423 S. Rednrott A«.
ėje^nVvVW1^^anenė|OIWliznia’ betarpiškai da- meduje nustatyta ištisa c^ė’^^tam ^ik^ ^įsim’ Chicago, IU.
- mokVkk* ’lyvauja audinių statyboje, kitų elementų (manganu ^keIti - - -

Seimą globoją Chicagos silicis, aliuminis, chromas,1 mus'
Balfo apskritis. | Nora patyręs žinovas pa- varis, *ikeli% cinkas,

ma. kad kai kurių mikroele-Į
L-!

(Bus daugiau)

. i

arba skambinti vakarais:
(312)—476-0001

tortas, Skaniai klubo naršė 
Sabinos Rutkauskienės pa
gamintas, ir vyno bonka. 
Šiais fantais buvo didelis 
susidomėjimas, loterija bu
vo pelninga.

Ši pensininkų diena 
praėjo gražiai, jos dalyriai 
nesiskirstė iki sutemų.

Tenka pažymėti, kad pen
sininkų klubas yra veiklus ir 
gerai susiorganizavęs.

J. B.

RETI KNYGŲ MĖGĖJAI

Ilgametė Keleivio skaity
toja E. šturmienė iš Toron
to. Ontario. užsisakė mūsų 
įstaigoje knygų net už 50 
dolerių.

A. Ubaivičius iš Londono, 
Ontario, ilgametis Keleivio 
skaitytojas, mūsų įstaigoje 
vėl nusipirko knygų net už 
25 dolerius.

Jeigu tokių knygų mylė
tojų būtų bent po kebas de
šimtis kiekvienoje lietuviš
koje kolonijoje, mūsų rašy
tojai negalėtų skųstis, bet, 
gaila, tokie lietuviškos fcay- 

i gos mėgėjai yra tik ratas 
kregždės mūsų gerove per
tekusioje išeivijoje.

betuv.ua
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Vietines žinios
Pabaltiečių mėnuo Bostone

Artinasi rugsėjo mėnuo— ką tik minėtą 44 kanalo,

"SAULĖS ŠERMENYS“

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

PARENGIMŲ
KALEND Ų RlJ 5

Rugsėjo 14 d. LB apygar
dos rengiama Lietuvių die. 
na Maironio parke, Worces- 
tery.

Rugsėjo 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je LB apylinkė Tautos šven
tėje paminės vysk. M. Va
lančiu ir dail. M. K. Čiurlio
nį. |

Rugsėjo 28 d. Baltų d-jos; 
koncertas.

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

Spalio 12 d. So. Bostono 
Uetuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo koncei 
tas.

Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
koncertas. |

1 apkričio 9 d. Rrocktono 
lie4 .:vių šv. Kazimiero para
pijos mišraus choro knncer-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
fregrama Naujoj Anglijoj 
ė stotie* WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie- 
niaia nuo 1 iki J :30 vat die- 
.14. Perduodama: Vėliausių 
jaaauiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
gos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
laltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę. 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
ias AN 8-0489. Ten gauna-

ir Ke>«tria

Dažau is Taisau
Snmua U lauko U vtnuje.
Lipdau popierius ir taisau 

vieną, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS &TARINSKAS 

220 Sarta HiU Ava. 
Dorchester, Maaa.
TsL CO 5-5854

William T. Donovan. demokra
tas. kandidatas į Bostono mies
to tarybą.

.pabaltiečių mėnuo Bostone.
Lietuvių Bicentennial komi
tetas, burmistro įstaiga kul
tūriniams reikalams ir tele
vizijos rtotys yra sutartinai 
numatę tokią programą:

Rugsėjd 4 d. — Pabaltie
čių mėnesio oficialus atida
rymas rotušėje (City Hali)
7:30 vai. vak. Be trumpų 
sveikinimo kalbų ir vaišini- 
mosi stačiomis, bus ir kultū
rinė programa. Dainuos es
tų solistė, gros latvių pučia
mųjų ansamblis, o mūsų Bi
rutė Vaičjurgytė paskaitys 
angliškai ir lietuviškai iš lie
tuvių literatūros. Dalyvavi
mas šiame atidaryme yra 
tik kvietimo pagrindu. Lie
tuvių komitetas burmistre 
įstaigą apiūpino 500 kvies
tinių lietuvių — maždauf 
visų mirų aktyvesniųjų 
žmonių — sąrašu.

Rugsėjo 5 d. — Ghanne’
5 7:30 vai. vak. rodys pu
sė? valandos filmą iš Bosto 
no pabaltiečių istorijos 
verkios ir šiaip gyvenimo.

Rugsėjo 13 d. — Pabal
tiečių mugė - festivalis nuo 
12 iki 4 vai. popiet Fenwaj 
parke. Bus skaidrių progra
ma užtamsintoje palapinėje 
muzikinė programa, parodė
lės. demonstracijos ir val
giai. Lietaus apveju mugė 
persikels i netoli e'ančia*
English High School patal
pas. Tą pačią diena nuo F 
iki 7 vai. v?k. English High 
School salėie vvks tautinė* 
muzikos ir šokių koncertas 
Iš lietuvių dalyvaus Onos 
Ivaškienės šokių ansamblis 
Brocktono choras, vadovau
jamas komiu. Juliaus Gaide
lio, ir solistai Birutė Ona 
Aleksaitė ir Benediktas Po-
vi^ęius-Yra vie^°.s alf°'Į miesto akys. Ir politikieriai. Dovanas laimėjo: junona.-, patale , THE WORLD bv L’udas*
mobrliamsnasistatyti, irbus’;w.^lA„.„.,-Q mobili, dovanota Juo™ 919,^1 Voi. »y L..uaas
gera policijos apsauga.

Rug-ėio 15 d. —Channel

programą. >
Rugsėjo 28 d. — latvių' 

pianistės rečitalis 3:30 vai. 
popiet Fir-t and Second’ 
Church, Arlington gatvėje. 1 
šį koncertą rengia Pabaltie
čių draugija su burmistro į- 
staigos parama.

Rugsėjo 30 d. — lietuvių 
kamerinės muzikos koncer
tas 8:00 vai. vak. First and 
Second Church, Arlington 
gatvėje. Smuikininkas Izi-J 
dorius Vasyliūnas. eelistė ‘ 
Toyce Irons ir pianistai Vy
tenis Va-yliūnas ir Šauliu? j

Minkų padėka

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IK VERGI JO 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

Kaina $2.00.

JUJUOFOOOCO .TOOOOOOOOOOP I
Argi sunku Lūfu surasti! 

vieną naują Keleivio prenu

meratorių? O juk kiekvie.Rugpiūčio 10 d. įvyko se- 
Cibas atliks Juliaus Gaide-jniaushl lietuviškų programų, 
lio. Jeronimo Kačinsko. M. j 4?-sis metinis linksmas pik-1
K. Čiurlionio ir Vytauto; nikas Romuvos parke, Brok- tas. kuris įvyks North Junior j bolševikinio teroro sistema I stiprina laikraštį. 
Montvilos kūrinius. į tone. ' High School. Oak Street,; tos vergų stovyklos, kuriose

Rugsėjo 2 d.-29 d. —pen-| ^ių me^ų gražuole ”Miss Brocktone. Mass. j kentėjo' ir žuvo mūsų
kios pabaltiečių parodos Ci->Llthuan:a NE“ V™ Deb_ lapkričio 22 d. Sandaros) broliai se<?erv« riminės i/ 
v Hali koridoriuose. Lietu-ibi* Strazdai'ė iš Melrose, salėje Brocktone Balfo skv-j draugi. Knygos" kaina - i 
dai išstatvs juostas, gintarą,' S^njos ir Jono Strazdų dūk- riaus pobūvis. ■ 75 centai. !

-> taip pat fotografine Bos-ri^ė, ® antroji buvo išrint-ita, Lapkričio 23 d.So. Bosto-i
"ono lietuvių istorijo* ap- Pamela Plevokaitė iš So. no Lietuvių Piliečiu d-jc-• '—»*^*«**<»*'<—i*»»»»——e 
žvalgą. ,Wevmouth. Monikos Pie vo- salėje ramovėnų rengiamas:

.. .. . . i kienės anūkė. Į Lietuvos kariuomenės atkū-’
Šiems visiems renginiams, onos Ivaškienės tautinių į rimo sukakties minėjimas.

/ykdyti burmistro įstaiga 1

Joje smulkiai aprašyti ; nas naujas prenumeratorius

"GARSO BANGŲ“ j Į

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

S utuuiuųinrn" suKiwue» nuliejimas*. (
, , . . šokių sambūris gražiai pašo- Kovo 26 d. Baltu d-jos,

Ta paskyrus $4.000, kui iais guvo gera gaapadinė ir koncertas. {
Gy.atarą, o svečiai latviai,! i —... .c.___
vadovaujami Lidijos Abo-'oaoeeooeooaooooooe^r-^eem' ** 1 uT

.....Hono1^ linš, taip pat puikiai pašoko! Paragink smvo pa r.štamu **Uhai-
orogramo-s atlikėjams nerad -kįu^ r _ na <2.00.
--i_. - --, • 1 uu ooiuusi. 1 ižsirasyti Keleivj. Ju nam*

eikia dalintis su latviais ii 
?stais. Taigi, biudžetas tik
rai nedidelis.

PROGRAMA

ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii 

stoties WBUR 90.9 FM , 

banga nuo 8:00 iki 8:30 v. I 

vakaro.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūMą

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
i»98 Broadvay 

So. Bonton, Mass. 02127 
ToL AN 8-1751

iš ko mokėti, o ir išlaidos ne šokių varžybag laimėjo,'
v0,1 P^įen.ait(!s- Mamės ir pape1 polkos —

Toddl belieka džiaugtis, jęazvs ju,jja Grausliai i?; 
tad musų organizacijos ir Hudson> N.H„ Jaunimo po!-i 
pavieniai asmenys su tokiu ko? _ Eva Mu!a?le H So į 
dosnumu bei nesa-vanaudis- jjo?|ono au oscar Hoepfer. 
tumu aukoja savo laiką ir i5 H , PoA-va'so — 4n^ 
energiją pabaltiečių mene- ne j ane }5 „vdeVark su Jo-' 
no pasisekimo labui. Reikia h Ka=cu= ;5 g„ Bos.ono; 
iketis, kad ir plate moji vi- tanff0 _ Ju)ija Grauslvtė g 
juomene gausiai lankys ruo- Hu(,so„ N H Gintaru - $6.00.
namas parodas, koncertus, Karo;„ j- Sn B(Wono; #.,is. Mfit i»irblu, J. Narūnės SAUį-!; para“ b D^e-
mugę. Dalyvavimas uose _ Rinia Patažifltg iž So. i eiliuota pasaka vaikams, 16 nas’„I?a°"?s ** P®1- ? to- 
naroigimuose yra labai petru Viaban] g , kaina $120 , mas 248 prt Kiekvieno tomoi
svaifous. nes pabaltiečių me- o. pGi;tono į . . ! kaina $4.00.
nesy į mus krypsta viso ' ’ Raudonojo arklio vasara, WILL CONOUERI
miesto akys. Ir politikieriai. Dovanas laimėjo: auto- romanas, parašė Edvardas /rug WORLD bv I bidną 
ir televizija, ir spauda norės niobilį. dovanotą Juozo Kai- Cinzas 312 psl., įrišta, kai- novv-ipnas 217 r>sl kaina 
natirti lietuvių visuomenės sav* Fitzmaurice Motor na $6.00. f $5 00 * i

44 9 vai vak. rodvs pusės ! ĄTSIMIN1MĄI IR MIN-, ., J —• , ,, * • ■ • 1 _ . : giamosė parom—j XprS'l'BZnslrtngsBa7. įų^mųTa^nfe T7" 
pabaltiečių kultunn.uš pasi-g. ,3d mu^e ke -RonaM Frappier iš £1^jmSūtėsatsiSnai, 11 tOmaS- 336 kaina 55 ;

ir koncerte, pasitarnausime ■. Hmglmm, kelionę lėktuvu 544 pSie Kaina $10. • DIENOJANT, Kipro Bie>į
sava iam intAroeiii : is Bostono į N.Y. — Juozas . ! ijnio, 464 psl.. kaina....$2.00 i

■ C. Lubinas iš So. Bostono;’ Paguoda, Bronio Railos- ’ t
jūrą vaizduojantį paveikslą akimirksnių III dalis, 387* PENKTIEJI METAI, Kip.

’__ Stefanija Szwedko iš P^-, kaina minkštais virše-j ro Bielinio, 592 puslapiai,!
Į Brocktono; radiją su elekt- bais $6.50, kietais — $7.25.
triniu laikrodžiu — StellaĮ Viena pasauly, romanas,

K a tik uaveme

reiškime per seriiinės prog
ramos ”Oatch 44“ laida.

Rpysėio 20 d. — Channel 
2 4:30 vai. popiet pakartos

savajam interesui.
Bicentennial Komitetas

PIGIAUSIA KELIONĖ j GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

Savaitės ekskursija Lietuvon

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta ii Bostono ir Nevr Yorko 
RUGSĖJO 25 D. ir SPALIO 16 D.
Dar yra vietų. Viętų skaičius ribotas.

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

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road i 
Newton, Mass. 02168 
TeL (617)-966-1190

arba
Galaay Tour & Travels 
141 Linden Street 
Welletley, Mass. 02161 
TeL (617)-237-5502

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos 
metu Galaxy Tour & Travels aito Algirdui Mit
kui po 4 valandos po pietų.
Prafeme pasinaudoti iia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvų!

f

j GANA TO JUNGO, Kip-
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.-

: TRYS IR VIENA, Janinos! 
»Narūnės atsiminimai apie| 
■rašytojus Gabrielę Petkevi-1

Rudeny, ir pavMeriai. *-5;?, Sruog,, Jurgi | 
I dalis, parašė Albinas Ha- ^' ick; ir Ju..zą Švaistą ,1711 
ranauskas, 350 psl., kaina P^s,» Kama ąo.00.

MES VALDYSIM PA-

SAVAl’.RAžT 15

Nepriklausoma
LIETUVA

laformuoja sbauyi<«j»js apie pasauilnluH Ir lietuviškuosius 
(vykius, deda įmuk ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsą visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoju laišku jkyriy, kuriame buku
me abipusiu pauisakynp ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIKri'VA“ yra dinamiška* mūsą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei irieiu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomu Lietuva.

Metinė prenumerata JAVme S8.00 

Adresas:
7722 George Street. I^S'tPe-Montreal. 690. Quebee. CANADA

kaina > •••••••• • • •••# • • $2.00
SLA

Akunewich iš So. Norwoo- paraiė Danutė Brazytė-Bin-
PASKUTINIS POSĖDIS

Juozo Audėno atsiminimai

S1JSIVIENUIHIAS
UETUVIŲ

AMERIKOJE

do; .$20 vertės pusmetinį su- dokienė. 241 psl. kaina — 227 psl., kaina-------- $4.00
šukavimą — dr. Genė Sta-
pulionienė iš Dorchesterio:, e ..... . . .
pietus dviem žmonėm —Joe' . ,V?ai
Platukis iš Needam. į Vitkausko edėrasciai.

Įžangos dovanas laimėjo:- P9 -’ 'aina 
I — Nr. 081631; n — 081* Sukilimas Lietuvos suve- 
915; III — 081614; IV — renumui atstatyti, dokumen. 
081787; V — 081728: VI— tinė apžvalga, parašė buv. 
081800; VII— 081521; VIII Lietuvos nepaprastas pa- 
— 081521. ! siuntinys ir įgaliotas minis-

Dėkojame šeimininkei teris Vokietijoje Kazys 
Monikai Plevokienei ir jos Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
nagelbirunkūras, šeuninin- įrišta, kaina $15.00. 
kui Al. Raikai, jr.. ir Algiui ... . n—..Mitkui, taip pat visiems pik-; ££ ^04^1*
niko padėjėjams y'"*™, 5ide|io fonnato< daug iliustl 
kūne dalyvavo piknike, pir- kajna
ko ir pardavinėjo laimėjimo

$5.00. KĄ LAUMĖS LĖMĖ
(apie Salomėją Nery), Pet 
*one<ėt Orintaitės, 284 psL
Kaina $3.00.
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią
piai. kaina........... $8.00
SIAURUOJU TAKELIU

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

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ L1ODŽIŲ, Petronė, 
lis Liūdiiuvienės, 88 psl. 
caina • • • •••••••••• .$1

Atsitiktinio kareivio uira- 
iai, J. Januskio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00M. 

Melagingas Mikasės laii

SLA—jau 80 aity ūmauja Uetuvių visuomenei Ir itooki- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių

bilietus ir visiems biznie-' Pagairė, premijuotas ro- kas, parašė Jurgis Jašinskas,
69 psl.. kaina $1.50. 

lieivio dalia, Juozo Kapa.
činsko 1950-1973 m. atsimi. 

295 psl.,

riams, kurie aukojo dovanas manas, parašė Jurgis Gliau- 
laimėjimui ir įžangai. ; da, 270 psl., kaina $4.50.

Taipgi dėkojame seimi-j Šventaragis, II tomas.ro. Įniinai Dsl <rauSiai‘
ninkems. kunos kepe ir pa- manas. oarflsė Vvtautaa'H! £7,.?
aukoio piknikui valgius. ‘Alantas, 613 psl., minkšti! tį^ejoo Virseliai’1

Dėkojame uz pinigines vjrgeiįai kaina $8 00 l ei* . .. ,
aukas ir visiems, kurie kuo ’ * ’ •. Steponas Kolupaila, para-
nors prisidėjo prie šio pikni- Lietuvis savo tautoye, vals- se Jurgis Gimbutas ir Juo.!
ko pasisekimo.

Steponas ir Valentina 
Minkai 1

lybėje ir visuomenėje, para- zas Danys, 464 psl., daug 
šė Stasys Barzdukas, 258 iliustracijų, kieti viršeliai 
psl., kaina $6.00. kaina $12.00. Į

tteturtų
fyvybše apdraad< ir Hfsje Ršsigų, kurt yra 

pigL nes, SUSIVIENIJIMĄ* eeMke prtae, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip trhs sa 
kapitalų, tad jo apdnmdn tikra ir 
Neturi* čia gali tarti įmlrių klasių irtkaUagiai 
apdraedas nuo $100.00 Iki $10.000.00

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomu ją Apdraadą — Ma. 
dovrment lašenate, kad jaanuoUs gautų pinigas 
aukštojo mokalo stadijoms ir gyvenimo pradžiaL

BLA—duoda VAIKAMS ir jamraoHaaM labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $0.00 moksa* 
Bo metama. '•*<!

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA nuodinga visokie 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retavilkų 
Uokų ir draugijų nariaam. Ui $1,000.00 akddenta- 
Hs apdraudos mokestis $2.00 | aastos

BLA—kuopos yra daufumojs lietuvių kolonijų. Rreipkftis 
| kuopų velkijus, ir jie pisčiau paaiškina apie 
8osirtenljiaia darbas.

Gausite spausdintas tafonaneljia, jelga 
parašysite:
Uthaaniaa Albam s( AaMrtca
107 Wert 30th Rtrast, Naur Yartk, N.T. 10001

1

tomas.ro
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ietines žinios
**. I Vyksta j lokių kursus

AUKOS TAUTOS 
FONDUI

Per Tautos Fondo įgalio
tinį Antaną Janušką Vliko 
Ypatingajam Fondui auko
jo:

S. Augonis — $50; A. ir 
A. Januškos — $40; O. Vilė- 
niškienė — $30.t

Po $25 — J. ir A. Starins- 
’kai ir Lietuvių Bendruome
nės Bostono apylinkė; po 
$20 — H. Čepas, A. ir B. 
Monkevičiai ir T. Stankū
naitė; S. Šmitienė — $10; 
po $5 — S. Baltušis, J. Ka
činskas. B. Povilavičius ir J. 
Valiukonis.

Sukūrė šviesią lietuvišką 

šeimą

Rugpiūčio 16 d. susituokė 
du šviesūs bostoniečiai lie
tuviai : Aldona Dalbrilaitė ir
sol. Norbertas Lingertaitis. gyvenimo

Sutuoktuvių apeigos įvy
ko Tufts universiteto God- 
dard Chapel, o vaišės to pat 
universiteto Mac Phie Hali.

Aldonos ir inž. Jeronimo 
j Dabrilų duktė Aldona yra 
baigusi sociologijos moks
lus, aktyvi skautų veikėja ir 
Bostono lituanistinės mo
kyklos mokytoja, o Norber
tas Lingertaitis — neseniai 
baigęs Bostono konservato
riją, dalyvaująs komp. Jul. 
Gaidelio vadovaujamame 
dainos sambūry ir net dra
mos renginiuose.

Aldonos ir Norberto Lin- 
gertaičių vestuvės vyko pa
gal lietuvišką vestuvinę rė
dą su piršlio (R. Lizdenio) 
korimu ir kitomis apeigo
mis. Jose dalyvavo apie 100 
žmonių.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868

yra yieninteie oficiali įstai
ga Worceuery, mari siunčia

tiesiog iŠ W

j Lietuvą ir 
Ja* valdoma* sritie- kai-

greitai ir nąžiniogna.- 
aueinn greitai ir

tvarkingai.

Cis galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai

Vedėja B. Sviklienė

LAIŠKAS Iš SKAUTŲ
i Dainavos vasarvietėj, ne-■ SĄSKRYDŽIO

gerb. Redaktoriau, 
Siunčiame nuoširdžiausius 

14-tos skau-
} 17 iki 24 d. bus tautinių šq<
,kių mokytojų kursai, kurių .... tikslas suderinti Penktosios ®ve^ln™u; “ .. 
šokių šventės, kini bus ki-'5 įa2,boree ..\0™egliT 
tais metais Chicago'je. prog- Čia dalyvauja is 109 valsty- 
ramos paruošimą. į ^11} tūkstančių skautų.

: . i Mes esame 3 lietuviai, kurie
Iš Bostono ten išvyko ilgą- atrto»vaujame Lietuvai, 

metė sambūrio vedėja Ona Į
Ivaškienė, šokėjai Marytė J Lietuv ių skautais visi la- 
Bizinkauskaitė ir Juozas kai domisi ir mus užjaučia. 
Dapšys. Siunčiame sveikinimus vi-

Šimtas Lietuviškosios 

skautijos prenumeratorių

Lietuvių skautų įkūrėjo 
Petro Jurgėlos knyga ”Lie-: 
tuviškoji skautija“ baigia-! 
ma spausdinti Darbininko; 
spaustuvėje ir šį rudenį pa-'; 
sirodys knygų rinkoje.

V. s. Česlovo Kiliulio di-’ 
[dėlių pastangų dėka tos- 
' istorinės knygos prenumera-1 
i torių skaičius Bostone jauf 
I pasiekė šimtinę. i

siems Keleivio skaitytojam.
v. si Petras Molis,

LSB vyr. skautininkas
y. s. J. Maslauskas,

LSB Anglijos-Vokietijos 
rajono vad. 

1975.8:1.

J. Kasmauskas užsisakė
»»Saulės šermenų*

Dabar Floridoje gyve
nantis buvęs įžymus bosto
niečių lietuvių veikėjas Jo
nas Kasmauskas įdomaus ir 
linksmo turinio laiškeliu už
sisakė Antano Gustaičio 
humoristinių ir satyrinių ei
lėraščių rinkinį "Saulės šer
menys“. Šia kūryba jis norįs 
pašviesinti savo pensininko 
dienas.

Rasinės muštynės
Liepos 9 d. Carson paplū

dimy įvyko juodųjų ir baltų
jų muštynės. Jas tramdė a- 
pie 800 policininkų. Buvo 
sužeistų ir suimtų. Susidūri
mai nesiliovė ir praeitą sa
vaitę. Buvo sužeista apie 30 
žmonių, jų tarpe 8 policinin
kai ir net vienas daktaras.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GAUMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ UETUV1ŠKŲ KNYGŲ.

WVWWWVW’H

Gana U

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
1975

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės: 
I*r<Ml uk tingumas 

<*r»»ži'' 
Lkunomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Nuoširdžiai sveikiname' Knygai pasirodžius Bos-' 
tono skautininkų Ramovė 

• žada suruošti viešą su ja su
pažindinimą.

jaunuosius, linkėdami jiems 
ilgo ir laimingo šeimyninio

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

per liepos ir rugpiūčio me

nesius bus uždaryta

Paskutinė modernaus alyva Šildymo naujiena ęjyoo CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Ah ta šildt noi sik< i.iltslaį

<70 Adam, Street. Oniary, Mam.
Al J103 buinerio avtainat imu-, ištisas 21 tai. P<I diena

Skambinti — Boaton: 4301204, S«. Skote: 773.4M0

Pilnas įrengimas. įAuilaul aly* 
buinerj. putvj.i. oro filtrą, 

termostatą, kontrolę ir <L<tbą su*
jungti rū>y su tani/diiais.*

10 metų garantija*

Sena* parvirsta ir negir
tas.

Už basine ne tik jaučius 
vedžioja.'

Nerasi medžio be šake*, o E. KARDELIENCS DAINŲ
žmogau* — be ydos.
ivaiaasoaoaoaa^Moaaoeaaoaaiaaoaoae* PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Hardware Co.

M. J. ALffikNA 
IM KAST BBOAOVA? 
8011 re BOSTON. MAS*. 
TELEFONAS AM *-<11* 

Bsajamin Mrora Dalai 
Puptoron 8iason 

Stikias
Visokia reikmenys

BUkmenya pltuakariaaa 
Vttofeto geltOm

Peter Maksvytu
Chrpeater ėfc BuSŠer
<9 Charek Street 

S. MUtea, Mase.I
AtUefca vfcoa pstafavmo. nMa 
to ir proielrtik-itno darboa tt laa- 
ko ir ridoje, grrtnaraų namo iri 
MxHo pastato, pasai J*«0 reua-| 
laviao. Saukite mados iki • ra-| 
landų vakaro.

Tefcfoeast Š98-8675

A. 3. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. ' 
Norton Centre, Maaa. 02159

TeL 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kama $6.00.

Paštu

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

rjfffr jrrrtjjjjjjiif ju ffr~—— ..........—■ ■■■■■■■««»■■•»

rugsėjo 3 
rugsėjo 19

lapkričio 21 
gruodžio 19

auueMaaMMaaaav
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Joe. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP •DINIS 
OPTOMETRlStAS

Valandos:
nuo 9 cal ryto lkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Senth Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTfi
Valandos:

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAT
: SOUTH BOSTON, MASS. 

seavveeeaaavaaaevaaeaaaeiaaiaaaaaaaa

, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,430 KC tf WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Broekton, Mass. 02402. TeL 530-7200 

*****************e**t***eee******v*eee*eeeeevee*eveewewvewevewww

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO —

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! v

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

Knyga yra gerinsiąs žmogaus draugas!

South Boston Savings BankJkĘ The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tfiital vaistas, išpikioms gydytoją rs

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT
Jei raik veistų — eikit J Uctaviiką vaistiaų. 
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. R, Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.
TsMSmm AN 8-00S0

Nas 9 vnL ryte Iki 8 vnL v, tšsčjrus šventadienine Ir
uaaasaoooaasooaasosoaaaooaooooosbo

l!UL*!5«ą
290fiW"itŠUh***BLBLBJkddmfilUUuduBiUBfiUi6**mauuu5K IJp mtsoe Avcarnrmduastg Im •*rWie*8**M0®*

M & T OIL CO.. Ine. — ą
AVIMI '

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

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvvay, P.O.B. 116
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Visą skyrių vedėja Aldona AdomonisBankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia Jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikalo su tarnautojais galima susi
kalbėti ir Hstuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitue Rueijee valdomue 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinše gamybeu medžiagą, ap- 
sv<s maiste ir pramonės gami
nių. Tirime vietoje įvairią vie. 
tinto gamybos ir importuotą 
prokią tt kitą kraštą visai io* 
msmis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite ui- 
■skyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, a giminės 
ten vietoje gatte pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save f svečias 
ar aashtiaiam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atailanką jsiti- 
kiaaita. Vedėjas A. 8chyriasklį

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
18 BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitas

268-4662

641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis'ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkit.

z/rAvortma 'ME UepositSlOOO

seoor

AVIMI5.47^-5'fc

larastsotsi

Galina užsisakyti rublių

šaldytuvus ir 
N nuj na vedėjas

Atidaryta darbe ___
9 vaL ryto iki Svaik

• IW r«OWB9 VBBBmimvvs* •licvitng uita* iWw Suvhvu 
kmvuitCBIBI 8nOw (M fili iulu<fi WlinariWfiri Ofl MVOT9S 
lmuiicsot Tunai prcmaoa rau or tnttrtst on •rnouni 
vdtMrsnn h radMd M tha pmbook rau (5X% s yssr) 
and 90 dsys interest isforfeitcl. .... Sta

8 vnL ryto iki 2 vuL fi.fi. 
Kitomis valnndoasis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 08127 
TaL 2680068

i t




