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Graikai bav. diktatorius 
nuteisė mirti

1 Surado dar vieną 
'Gutenbergo bibliją

Buvęs kariškos diktatūros premjeras George Papa

dopoulos ir du jo padėjėjai nuteisti sulaistyti, o *kiti ka

riško perversmo dalyviai ir rėmėjai — iki gyvos galvos 

ar iki 20 metų kalėjimo. Toks griežtas teismo sprendi- 

labai padidino krašto viduje politinę įtampų.

Vak. Vokietijoje surastas 
dar vienas Guter.bergo 15 
amžiuje 1-v.usdintos bibli- 
jos egzempliorius. Guten- 
bergo biblija yra laikoma 
pirmąją knyga, išapau dinta 
ki-*n<“amomis metalinėmis 
spaudmenimis.

Graikijos teismas šiomis 
dienomis labai skaudžiai 
nuteisė buvusius Graikijos 
kariškus diktarorius, kurie 
1967 m. nuvertė civilinę vy
riausybę ir paėmė į savo 
rankas valdžią. Jų kietas re
žimas tęsėsi iki 1973 m. Kip
ro krizės ir turkų invazijos 
j tą salą, sudariuios dar ir 
dabar neišspręsą problemą. 
Tada ši Graikijos kariškoji 
diktatūra buvo nuversta, ir 
pastaruoju metu jos nariai

Tokių bibli jų buvo iš
spausdinta 2C0 egzemplio- 

... rių, iš jų 35 pergamente. Iki
bausmės švelninti. . _ šiol ju fc1TV0 surasta 47 eg- 

Ši Graikijos politinė byla zemplioriai ir tai ne visi pil- 
kiek primenanti Nuember- nį. f>abar rastasis bus 48-ris 
go nacių teismą, bet Vakarų jr e?ąs pilnas ir gerai išsi- 
Europos viešoji nuomonė iaįkęs.
šiandien jau nėra linkusi
politinius nusikaltėlius £au- Gutenbergo išleistoji bib- 
dyti ar karti, ypač Atlanto lija pasižymi ypatingu dide- 
s-gai priklausančio’je valsty- lio gotl’ko šrifto grožiu. Jos
bėję.

New Yorke mirė

, puslapiai pagražinti ranka 
pieštais spalvotais omamen- 

i ta’b. kiekviename egzemp- 
;licriuje vis'kitokiais. Net kai į 
i kurios pradinės raidės yra 

ir pagražin-
tf r. A. Starkus

susilaukė teismo sprendimo.! „ , .. i ranka įrašytor S Rugpiucio 17 d. po ilgos' tog . *
Diktatorius brig. gen. Ge- ; į sunkios ligos mirė prof

orge Papadopoulos ir jo pa-' 
dėjėjai brig. gen. Nicholas

Dirva vėl pradėjo 
eiti

Dina, dėl gai-ro neišėjusi
3 savaites, rugpiūčio 20 d. 
vėl pasirodė. Dabar ji kiek 
mažesnio formato, bet dvi
gubai daugiau puslapių.

Komunistai jau visiškai 
„išlaisvinti” Laosą

Komunistinio Patket «Lao pajėgos perėmė Laoso 

sostinės ‘Vientiane administracijų ir atšventė "liaudiet 

revoliucijos** galutinį laimėjimų. Laoso turtingesnieji pi

liečiai ir didelė inteligentijos dalis pabėgo į Thailandą.

Praeitą šeštadienį Pathet 
Lao vadovaujami komunis
tų daliniai ir tankai iškil
mingai įžygiavo į Laoso ” 
sostinę Vientiane, iki tol dar

valdytą "neutralistų“, ir a- 
pie 300,000 žmonių paradu 
atšventė galutinį šio krašto 

išvadavimą“. Toks Laoso 
"išvadavimas“ buvo prasi
dėjęs jau prieš kelis mėne
sius, kai tik neutralistų va
da? Souvanna Phouma, ne
tekęs JAV pagalbos, nusi
lenkė komunistams, pasiža
dėdamas baigti karo veiks
mus ir bendradarbiauti at
statant krašte taiką.

dr. Antanas Starkus, gimęs! .« « 
1901 m. sausio 7 d. Rudami- Atleido prekybos

Makareząs jr gen. maj.sty- »oje- , UOrŽllM «U Kuto

hano Palakąs bore nutemti. „ 1siUaudyti, atėmus visus Sų. _ -J uvo Lietu u- pyyiiką metų JAV
turėtus laipsnius ir pririle-, ” .e . na 0 a’ nutraukusios prekybą

Sostinės administracijos 
perėmimo proga Vientiane 

; radijas, transliuodama? pa-
T« bav. 1M« -.M- Petn.pib.lkad. PrtraHH. j dllr SLe^ižiai^ta-

komercijos mstttnlo studentas Kazys Škirpa, baigęs Petergofo P.O. Boa 03206, Cleveland, j ~ užsieniečių, o ypaš iš 
; tas iš užsieniečių, o ypač iš

gijas; 2 iš 20 teistų karinin-' 
kų išteisinti, 8 nubausti ligi 
gyvos galvos kalėjimu, jų 
tarpe ir 4 generolai. 7—ka
lėjimu nuo 5 iki 20 metų.

Nuteistieji mirti ir kiti 
teismo sprendimą sutiko ga
na šaltai. Pavyzdžiui, gen. 
Pataikos pareiškė: "Jeigu 
mano sušaudymas ar ligi gy
vos galvos įkalinimas tar
nauja tėvynės interesams, 
aš esu visiškai patenkintas, 
nes žinau, kad nėra už tą 
aukštesnė? vertybės“.

Buvusieji diktatoriai aiš
kino. kad jie nuvertę val
džią tik dėl to, kad tada 
kraštui grėsęs komunizmo 
pavojus.

tedros vedėjas.

1943 m. jis buvo su kitų

karo mokyklų, buvo paskirtas tarnauti ftfbire. Omsko mieste. Ta Ohio 44103. 
proga priei Mukdamas jis nusifotografavo pu <to meto ^rangais . #
vienminčiais. Kairėje sėdi tada Petrapilio universiteto gamtos SllYlIci KlSSingeV) 

Dvyliką metų JAV buvo ; studentas Jackus Sondeckis, dešinėje Kazys Škirpa.’ »•.. - , -
i Stovi kairėje teisių fakulteto studentas Antanas Sugintas, deši- pOlltlTl€ prekyba 

nėję — Psichoneurologijos instituto studentas Petras Balys.Kuba. Ją veisti būro už
drausta net ir užsieny vei
kiantiems JAV bendrovių Paskutinieji du jau mirę.

I naudojimo ir prasidėsiąs vt- 
«Fk»i naujas gyvenimo pe- 

Į riodas.

.. , „. - Prieš to "naujo periodo“
Nojs n- skelbiamos, opti-,pla(jžią dauguma Laoso tur- 

mistiskos žinios, kad Kis- niųjų piliečių ir inteli-
inteligentų būriu gestapo , . _ , .. , . .suimtas ir kalintas Stuttho- aky™"**- ”abar į“ s*y"a! 
fe. Ten jis kaip gydytojas Ralfe su Kttba prekiauti, bet
daug padėjo kalėjusiems ir tleaJ.°?ne, J V J>e.ndrovl’» 
kitiems. Dėl to buvo visų ka- prekyba ^ar draudžiama, 
linių labai geliamas. Argentinoje terorag

Paminėtina, kad dr. A. ...
Starkus buvo Lietuvos ka- neSUUUlja
riuomenės savanoris-kūrė-i Per praeitą savaitę Aigen-, K . ... t .
jas dalyvavęs nepriklauso- tin()je nu0 terorfat rankos!^1 ne.yzt.ngas prezidentas, atsakė: "Mokinių vežiojimo ; g| . pus;aU8a.
mjrbes kovose su bolševikais 24 asmenys ir 30 su_, Gomes nea,, .sprendžia J<>- tikslas yra duoti geresnį mo- de.

į ir lenkais, apdovanotas Vy- p „ me. kiam aiškesniam veiksmui. kyTną. Tam titelui siekti tu_ Kissingerį
tus nuo kairiųjų ir dešiniųjų! ratų būti geresnių priemoni, K eį noriu!

SKSfo 'narysU i jaU ŽttV° 500 Žm°'i kariuomenės vadų p-upTį-| meS ,gt8ly"” v-vkdys" į žydus parduoti arabam.

Purtugalijoj vis dar \ Prez. Fordas apie 
neaiški ateitis mokinių "businimą“

Nors spaudimas pašalinti prez. Fordas, paklaustas

singerio taikos misija Vidu- 
} riniuosiuose Rytuose galinti 

' pasiekti, bet tikrovėje aiš
kėja ir dideli sunkumai.

šį kartą ypač nepatenkin
ti Kissingerio tarpininkavi
mu dešiniosios Izraelio par-

mų.

Policija laimėjo ! Penki miiionai už
streiką ■ japonų kūrinius

Praeitą savaitę San Fran- '■ New Yorko Metropolitan. 
Cisco didmiestis buvo pali- muziejus už,$5.1 miliono nu- i 
kęs be policijos ir ugniage-1 pirko 412 japonų meno kO-j 
šių, nos jie buvo paskelbę rinių. Tuo būdu tas muzie-į 
streiką. į jus ture? didžiausią japonų!

Miesto majoras jų reika- (meno kūrinių rinkinį 
lavimus patenkino. Dabar* 
nuo spalio 15 d. policininko Atidarė Libby 
alga bus $18,816. o pridėjus 
įvairius priedus, policininko UŽtVUnką 
išlaikymas per metus atsieis 
apie $30,(XX).

Toks griežtas teismo 
sprendimas krašte sukėlė di
delę politinę įtampą. Jis y- 
pač įžeidė kariuomenę, kuri 
tokiame .kariškių nubaudi
me įžiūri aplamai vyriausy
bės nepasitikėjimą kariuo
mene. Dėl to įkaito ir poli
tinių partijų ginčai. Tad 
vos paskelbus teismo nuta
rimą, vyriausybės atstovas 
paveikė, kad nuteistieji tu
rį teisę apeliuoti, bet ne dėl 
bausmės didumo, o tik dėl 
procedūros. Be to, dar šau
kiamas specialus kabineto 
posėdis tam klausimui per
svarstyti. Daibartinis prem
jeras Constantine Caraman
lis turi teisę mirties bausmę j terių unijos prezidento Hof- 
turi teisę mirties bausmę fos vis dar nesuranda. Jau

Už Hoffos suradimą 
Wfioo

Dingusio buvusio teams-

teikė 24 valandų ultimatu 
i mą. reikalaujanti gen. Gon- 
i calves pasitraukti iš minis- 
l terių pirmininko j»ave;gų, 
i bet ’ is kol kas nenusileidžia.

gentijos bei buvusios admi
nistracijos žmonių pabėgo į 
kaimyninį Thailandą, nes iš

Vietnamo ir Kambodijos 
pavyzdžių gerai nujautė, ko 
galima ?? komunistinio reži
mo laukti. Iš ten buvo išvež
ta ir kone visa amerikiečių 
diplomatinė misija, kurios 
12 narių komunistai dar il
gai laikė namų arešte.

Nors Laoso valdžios per
ėmimą komunistai įvykdė 
gana taikiai, bet neabejoja-

t , Deiybomis su Izraeliu ne ma, kad kruvina5 krašto va-
Kokios tos gere nes Pne“ patenkinti ir kiti arabų kraf-. tymas dar vyks kiek vėliau 

mones, prezidentas nepasa-, ui konferencij0je Kairei iri žinoma, slaptai.
ke’ ' reikalaujama išmesti Izraelį i .

' iš Jungtinių Tautų ir be jo-! Galutine komunistų per- 
• kių sąlygų priversti grąžinti £ale L30** labai Padidino

PRANCŪZŲ KALBA 
QUEBECE

Quebeco provincijoje pa
skelbtos naujos taisyklė5

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 126 žmonės

Sirijoje į kalną atsimušė j 
čekoslovakų lėktuvas, skri-i

per karus užimtas arabų te
ritorijas.

kalboms vartoti. Visos krau- <lęs Prahos. Iš 128 jame; _.9e?e!^į .M.otor* ™mBto 
tuvių i kabos, vynų sąrašai,
parašai ant prekių ir kt. tu 

Iri būti prancūzų kalba.. Tam
Rugpiūčio 24 d. preziden-i potvaikiui įvykdyti termi- generalini 5 direktorius 

tas Fordas atidarė Libby'nas yra 1980 m., bet maisto 
(Montanoje) užtvanką, ku-’gaminių ir valgių sąrašai 
ri atsiėjo $470 milionų. Ji turi bū‘i tuoj pat rašomi 
aprūpins elektros energija prancūziškai.
235,000 namų. Į

z į Jei skelbimas yra viena
! kalba, tai jis turi būti para- 
i šyląs prancūzu k., o jei kel-

pakeisti ilgų me*u kalėjimu J yra paskirta net $300,000 Indijos parlamentas nuta- biama dviem kalbom, —tai
bet tokiam masigailėjimui į tam. kuris suteiktų tikslių panaikinti teismo spren- abu tekstai turi būti lygūs.

—s_x:—i . x±_«------ 1_ nui— ^imą, kuriuo Indira Ganthi Net piketininkų plakatailabai priešinasi kairioji epo-į žinių apie jo likimą, 
zicija. kuri kritikuoja gali buvo
ma vyriausybės nuolaidumą,! Kadangi Hoffa anksčiau prasižengimų rinkimų ista- kalba a: ba abiem kalbom, 
reikalauja paleisti paria-Į turėjęs ryšiu su organi- tymui. Sakoma, kad toksai.
mentą, skelbti naujus rinki
mus. atsiklau ti "liaudies 
valios“, kuri aiškiai neno
rės buvusiems diktatoriams

pavojų Thailandui. Jo pa
sienyje nepaprastai padidė
jo susidūrimai su Laoso sar
gybomis. iš to diplomatiniai 
gir čai ir net at. tovų ištrėmi
mai. L Laoso į Thailandą 
jau slerka ir ititinkamai pa-buvusių asmenų žuvo 126ą. $15 bilionų mažų •«*

'iu taipe ir Čekoslovakijos | tomobilių projektam* pa-1 įuosti komunistų partizanai, 
lėktuvu bendrovės Sirijoje j ^ošti ir dirbtuvėms ir tam} kurie gal netrukus turės pra-

i

| nui ic $ai ncviunus prd-

rei'calui pritaikytam* dirb-į dėti ir platesnio masto Thai- 
tuvėms. | lando "išvadavimo“ akciją.

• •Vikingas skrenda 
į Marsą

Rugpiūčio 20 d. iš Cape palenkti Turkijos naudai A 
Canaveral bazės į Marša F-! meriko* viešąją nuomonę,

’ . .••• Nors Laoso komunistinis£/v V. a?vy^,lB Turkuos - ”ižlaisvinimas“ vra aiškus
’ prek,bininkų ,r pr.ny.i-Į jAy Indokinij(;s po|itjko, 
ninką delegacija, kuri tik™. pralaimėjimas, bet kai kurie 

Amerikos politikieriai dar 
bando guostis, kad šie Azi
jos kraštai akivaizdoje So
vietų S-ges ir Kinijos varžy
bų ir ir ekonominės suirutės 
esą priversti kreipeis i Wa-

skrido Vikingo tiipo erdvė-’ prie! Turkiją nusiteikusią 
laivis. Jam reikės įveikti a- P® Kipro salos invazijos, 
pie 500 milionų mylių atstu- į ♦ • •
mą. Numatyta, kad Marse Kaip praneia Literatumaf •• - _ _

dėl turi būti rašomi prancūzų jis nusileis 1976 m. liepos 7. Gazeta, skyrybų skaičiusi šinptoną paramos, taigi —
dieną. visiškai nuo Ameriko? nenu- 

sigri’ta... Žinoma, nuo JAV 
nini«"j nenusigrižta joks ko
munistinis kraštas, net ii ne

sudarė 27% visų roristai. grobiantieji JAV 
| diplomatus ir milionierius.^

Sovietų Sąjungoje labai pa 
didėjo. 1960 m. skyrybos su-

zuotais kriminalistais, tai parlamento pasipriešinimas šiam potvarkiu; nus’kal- Kitas Vikinga^ bus pa-'darė 10.4% vedybų skai- 
spėjama, kad dėl kurių nors teismui oaieidžia pagrindi- tusieji asmenvs bus baudžia- į leistas rugsėjo 1 d. Jo kelio- čiau. o 1973 m. sumisim šei. 
su jais nesusipratimų dabar ’ nius Indijos demokratinės mi nuo $25 iki S3.0P0. o * r.ės tikslas — ištirti, ar Mar-
galįs būti nužudytas. .sistemos principus. l bendrcfc ėp nuo $50 iki $5000’ >r yra kokia nors gyvybė.

čiau, o 1973 ra. suirusios šei' 
mos jau 
vedybų.
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Kai iš narsumo kandame 
savo uodegą

Skaitant paskutiniųjų laikų kai kurią mūsų išeivišką- 
ją spaudą, tenka konstatuoti, kad mūsų kovingumas ne
paprastai didėja. Jau galima sakyti, kad tiesiai sprogsta- 
me iš pasiutimo ir patriotinės energijos pertekliaus, dre
bindami plačią aplinką ir kurtindami visuomenę.

Mat, pabėgus toli nuo priešo, saugiame užnugaryje 
narsuolių visada atsiranda daugiau, negu jų buvo fronte. 
Tada jie taip drąsiai lenda iš krūmų ir varnalėšų ir taip 
mikliai šmigoja mūsų panosėje kardais, kad tiktai reikia 
dabotis, idant nenukirstų ausį. Tada išryškėja ir šių se
niau niekad negirdėtų ir nematytų kovotojų genialūs stra
teginiai {danai, tėvynės meilė, aiškiaregiškas pramatymas. 
numatymas ir žinojimos. o taip pat net ir žvalgybinė uos
lė. pro plaukus galinti užčiuopti kito tautiečio galvoje dar 
negimusią nuodėmingą mintį...

O kadangi tikro priešo čia pat jau nebėra, tai narsu
mo įkaitintasis įtaria kone kiekvieną kiek skirtingiau 
mąstantį ir visa dviašmenio liežuvio ‘jėga smogia pirmą 
arčiau stovintį žmogų, kuris tokį narsuolį gal tik garses
niu savo atsikosėjimu netyčia užkirkino.

Be to, tokia liežuvinė kova visada dar pastiprinama 
gana svariais keiksmažodžiais, nes kiekv ienas bumon at
klydęs naujas pamazginis žodis ne tiktai efektingiau pri
trenkia oponentą, bet ir didina herojaus narsumą bei sa
vimi pasitikėjimą.

referendumui, ar stoti į Europos Ekonominę Bendruome- 
} nę, ar ne; kairė buvo nusistačiusi prieš Bendruomenę). 
Į Dėl to kairė turi vyriausybėje net keletą mini-terių, ku

rie tiesiogiai ir be atvangos daro įtakos, kad būtų vykdo
ma jos politika.

Po referendumo Europos klausimu kairė lyg ir atvė
so, nes jos karšta propaganda nelaimėjo. Jai priklausan
tieji ministeriai tuojau pat po referendumo paskubėjo 
duoti įžadą vykdyti daugumo valią. Ir jei neseniai dar at
rodė, kad kairė perims į saivo rankas visą partijos vado
vybę. o gal ir vyriausybę, ypač kad jos įtaka labai stipri 
profesinėse sąjungose, dabar ji pradeda susigyventi su 
nuolaidomis, nors gal tik laikinai.

"South Bostone Tribūne“ 
laikraštyje, liepos 17 d. nr., 
pasirodė išsamus Algirdo 
Budreekio straipsnis apie 

Benediktas Lietuvos bajorą Feliksą 
. Miklaševičių, kuris, gelbėda-

_ „ . , .. imas amerikiečiams revoliu-
Smulkesnes informacijas cįjos kare> Mas^achusetV 

Rugsėjo mėne:į visa eilei apie muges bei koncerto- vandenyse puldinėjo ir plė- 
televizijos stočių savo galin- ruošimo eigą ir apie Ui, kaip hė iajvus savuoju lai- 
gą akį atsuks į Bostono lie- geriau, iai nuvažiuoti į tą|vu pavadintu "Kunigaikštis 

lietuviams mažai įprastą {Radvilai“ X
vietą, paskelbsime vėliau

Pabaltiečiai mini JAV sukakti

Ta kairė pradėjo reikštis ir organizuotis maždaug 
prieš 40 metų. Tada jos vadas buvo Aneurin Bevan, ir 
pati grupė buvo vadinama bevanitais. Ji rėmė prieš Fran
ką kovojusius Ispanijos respublikonus ir labai priešinosi 
Britanijos apsiginklavimui. Pamažu bavanitų vardas pa
sikeitė į tribūnininkus po to. kai 1937 m. buvo pradėtas 
leisti snuomet už bendrą frontą su komunistais pasisakęs 
savaitraštis "Tribūna“ (dabar tas laikraštis galįs turėti 
ne daugiau kaip 40,000 egz. tiražo, taigi apie55 mil. gy
ventojų turinčiame krašte tiražas, palyginti, menkas).

Dabar "Tribūne“ tonas daug ramesnis negu anais 
laikais. Anuomet "Tribūne“ ne tik už Ispanijos respub
likonus stojo, ne tik triukšmingai kaltino savo krašto vy
riausybę, kad ji apsiginkluoja (sakė, kad darbo klasės 
solidarumas yra galingesnis už ginklus), bet taip pat nuo
lat gynė ir gyrė, ka? tik sovietiška, net ir Stalino siautė
jimo aukų stengėsi neminėti, kad nesupykdytų savo kraš
to komunistų partijos.

LIETUVIAI BOSTONO 

TELEVIZIJOJE

i Richardson ir 
• Povilavičius.
i

„uvius.
štai didysis Channel 5 

duos pusės valandos progra
mą "Eoston Legacy“ serijo
je ypatingai geru laiku — 
penktadienį, rugsėjo 5 d.,
7:30 vai. vak. Surinkti ži
niom'' apie lietuvių visuo
menę ir josios istoriją Bi- 
centennial komitetas stoties 
peisonalą nukreipė į Lietu
vių Enciklopedijos leidyklą.
"Keleivio“ savaitraštį, isto
riką Algirdą Budreckį ir ki
lus asmenis bei organizaci
jas. Atliekant filmavimo 
darbus, Channel 5 turėjo 
pasitelkęs ir Romą Šležą :-u 
Perkūnu Krnkoniu. Pusva-
’andinė to kanalo programa Rugsėjo mėn. skersai iš
bus pakartota vėliau mėne-Jilgai erdvias rotušės (City

Mugės bei koncerto tiks
las — bent šieik tiek supa
žindinti paprastus, eilinius 
Bostono gyventojus su Lie
tuva ir lietuviais. Apylinkė
je. kurioje mugė ruošiama 
gyvena daug darbininkų, 
jaunų žmonių, pensinikų. 
Tam, kad jie galėtų ką nor 
lietuviško ir į namus nusi
nešti. kai kurie dalykai mu
gėje bus paardavinėjami ir 
platinama atitinkamai pa
ruosta literatūra.

PARODOS CITY HALL

Eūdreckis 
| renka ir skelbia įvairius 
duomenis, liudijančius nuo
tykingą, bet mažai kam ži
nomą, lietuviu kelią Bosto
nan nuo pat Didžiosios Ku
nigaikštystės laikų.

syje. | Hali) patalpas vyks net pen-
Jdomią programą taip pat1 kio,s. atek;r.08 pabaltiečių pa

siuko i. Channel 44. Toje i rodele8' ^etuvisu turės dv,
programoje Saulius Cibas I ® Parodų' at\lal ."*! *"• 
skambina jubiliato M. r. Į o estai vieną. Liete m,-ssta- 
Ciurlionio Humoreską, Ona S’"*"* gobelenus, 
Girulienė demonstruoja 3a.pPuosa'us 11 Ju0 a*, 0

Žinoma, neapsieita ir be tam tikros socialinės ironi
jos. Laikraštis buvo prisiglaudęs' skurdžiame miesto už- 

monstruojama visai nauja žurnalistikos kryptis, apie ku- • kampy’je. ir jame dirbantieji toli gražu negaudavo tokių 
rią nieko neužsiminta net Žurnalistikos vadovėlyje, ir toks j atlyginimų, kaip kituo.e laikraščiuose. Tačiau laikraštį 'prie Elenos Valiuke 
polemikos stilius, prieš kurį 1905 metais praktikuotasis ’ valdantieji direktoriai, daugiausia pinigingi saloniniai • ratelio, o pati E. Valiuko- 
tėra tiktai diletantiško vaiko veblenimas. marksistai ir milijonieriai, kas savaitę reikalų aptarti. nienė taipogi sėdi prie savų-

rinkdavosi į ištaigingą Londono Savoy viešbutį, ir, sako,: ju staklių. Komentarus pa- centennial komiteto 
Dėl to ir mes susirūpinome, ar tik nesame gerokai ’ tie jų savaitiniai pagėrimai būdavo tikras akibrokštas pu- ruošė ir skaito Irena Veitie- 

atsilikę konservatoriai, kurie dar vis. ką nors kaltindami. , «au idealizmu gyviems laikraščio redakcijos, administ- ”e- per cnan-
ieško rimtų aigumentų, rašydami pastabą, sveria savo Į racijos ir spaustuvės.darbininkams. Dabar, nors laikrašty- ™ j.
žodį, minėdami priešininko pavardę, kartais dar stengia-' Je dirbantiems^ padėtis nepagerėjo, valdytojai jau nebe- j.arto*ta qhannel 2 rugsėjo 
«i kalbėti pagarbiai, neužtarnautai neprikergdami prie , r°dQ tokio mažutėlius papiktinančio pavyzdžio. 20 4.39 vaj popiet.
jos jokių vežiko leksikono epitetų. į _. A . . . ..... ... .

į Šiuo metu kaire yra pralaimėjusi ne tik dėl Europos. Be to,
O atrodo, kad pagal dabartinius modernius pavyz

džius, kiekvieną poleminį straipsnį reikėtų pradėti tiesiai 
be jokios laiką gaišinančios įžangos, smogiamai ir neat- ( 
šaukiamai. Pavyzdžiui: "Gerbiamieji tėvynės išdavikai, į 
užsimaskavę komunistai, kolaborantai, enkavedistiniai į 
vienuoliai, šnipai, sukčiai, melagiai, raudonojo velnio1 
išperos...“ Straipsnio pabaigoje geriausia dar pridėti t 
anglišką “f...“ arba rusiškos kilmės tanptautinę "motinė-' 
lę“ ir tašką. Jokių kitų argumentų nereikia, nes minėtuose į 
žodžiuose jau viskas, kas tik reikalinga, yra pasakyta.

Taigi, kai kurioje mūsų spaudoje šiandien yra de-
pa-

taip
vo gražias juostas ir verpia Pat. B?st°n° he

Valiukonienės!tu™» apeigą.

GERA NUOMOM*. APIE 

LIETUVIUS

Ruošiantis rugsėjo mėn. 
festivaliui, Bo teno Lietu
vių Bicentennial Komiteto 
atstovai su burmistro įstai
gos atstovais iš viso yra po
sėdžiavę aštuonioliką kartu. 
Tuose posėdžiuose lygiatei
siais nariais dalvvavo ir lat
vių bei e tų atstovai. Kilda
vo įvairūs nuomonių skirtu
mai dėl programos, dėl vie
tų. dėl laiko, dėl biudžeto 
paskirstymo. Reikėdavo iš
lyginti nuomonių skirtumus 
tiek pačių lietuviu tarpe; 
reikėdavo nugalėti nuomo
nių skirtumus taip lietuviu 
iš vienos pusės, o latviu ir 
estu — iš kitos: pagaliau,

Šiai fotografijų padodai, j reikėjo visoms trim? tautv- 
kuria specialiai rūpinasi Bi-‘bėms derintis prie burmist- 

i centennial komiteto nariai •. ro ištaigos, kuri via faktina 
Bronius Paliulis ir Mykolas ^pabaltiečių mėnesio rengėja 
Dranga, daugelis lietuvių Į ir finansuotoja, 
organizacijų bei .pavienių; Sunkumus įveikti nebuvo 
asmenų yra atsiuntę vertin- gaiima kitaip, kain tik il
gų nuotraukų. Ypatingai di- gaiš bei dažnais posėdžiavi- 
delį susidomėjimą dalyvau- mais jr §iek tiek kuklumo, 

tenka paminėti,! istorinėje - apžval- nuolankumo, na. ir nuošir-
’ j ginėje parodoje yra paro- durno parodvmu. Koks visos 

rezultatas — pa- 
ateinantysis mėnuo.

net 17-kos asmenų komite- Tačiarry.u šiandien gali- 
tą, vadovaujamą kun. Albi- ma pasakyti, jog buirnistro 
no F. Janiūno, medžiagai įstaigos atstdvai, su kuriais 
surinkti ir apapavidalinti. yra tekę artimiausiai dirbti, 

Pabaltiečių parodos City — būtent, Nelly Sepulveda, 
Hali tęsis visą rugsėjo mė- vynauvia etnologe, ir David 
nesį. Lietuvių parodų tech- Bremer. "Festival Bosto- 
ninė viršininkė yra Ina Ne- ^bn“ produkcijos *efu, 
nortienė, kuri artimai bend- pabaltiečiams kelis kartus

ramų apie įvairias lietuvių 
, Įdomybes nėr tą mėne?į bus 
, rodomas Channel 5. o vėliau 
ir Channel 7. Taigi, nenu- 

j stebkite, jei kurio saivo kai- 
• mvno lietuvio šaunų ir pro
tinga veidą išvvsite ne tik

T . . .. . t - - • š^Ha savęs, prie Piliečiu klu-
Laisvieciu į kuria tik Bimbos Laisve ir |?aro

Ką kiti rašo?
BIMBA IR HELSINKIO KONFERENCIJA

1 Antano Bimbos Laisvėje agresyviajam komunizmui.
1 rugpiūčio 15 d.

Tokie straipsniai ypač gražiai skamba moteriškose į pasirašęs asmuo išdrožė^ ii-1 gali džiaaugtis. .
se ir lygiai paveikūs, kritikuojant organizacijų ar pa- • straipsni Didelis smūgis Minėtas straipsnis taip

o ir savo miegama-

lftpoaę .. ...„-o__ ___ __ r_ t
skirų asmenų veiklą. Toks rašymo būdas nepaprastai stip- i ('etentes P' *e8am^ • l(ul'>ame
rina ir visų trokštamą tautinę vienybę ir vienmintybę. nes j Pa}.a.;ar| ' ’ g . lietuvį,: «]. Į .
puolamieji ii kuklumo ar mandagumo tuojau nutyla ir džiaunu autorius džtau- rieji sa Wimtuio krašto pa-l GYVENTOJAS TURĖTŲ 

lieka t* viena na,-šuolio teisybe... j Helsinkio konferenci-
! jos nuorimais, nes esąs —
"pasiektas dar vienas susiJuokas juoku, bet taip šiandien iš "narsumo“ jau 

kandame net patys savo uodegą, iš to skausmo patys rė
kiame ir tikime bei kitus įtikinėjame jog tai yra kančio
mis atžymėta kova dėl lietuvybės ir tėvynės laisvės...

Karalienes Elzbietos
padangėje

KAIRIEJI DARBIEČIAI

Britanijos parlamente yra apie S0 darbo partijos 
narių - parlamentarų, kurie sudaro vadinamąją “Tribū
nos“ grupę, turinčią net savo laikraštį ir vis reikalaujan
čiu. kad būtų suvalstybinama ko daugiau įmonių, apde- 
dami ko didesniais mokesčiais turtingieji, mažinamas 
karinis biudžetą-, be jokių varžymų keliami darbinin
kams atlyginimai. Kai kas juos vadina marksistais, kai 
kas vieną kitą tos giupės nar} įvairiomis progomis ir ko
munistu pakrikštija. Kai Britanijoje į parlamentą jau 
daug metų nepraeina nė vienas komunistas, nenuostabu 
būtų patikėti, kad šiek tiek jų praeina darbo partijos var
du ir balsais. Tas kairės leidžiamasis savaitraštis "Tri
būne“ juk kartais ir ne vienu krašto politikos klausimu 
neblogai sutaria su komunistų partfjos laikraščiu, lyg jie 
būtų vienminčiai.

tarimas, atitolinąs karo grės-į tatais“.

baigiamas:
"Dorieji Jungtinių Ame-Į 
tos Valstijų lietuviai, tik

rieji saiagimtojo krašto pa 
triotai. sveiifldaf^' Helsinkio 
pasitarimą, jame pasirašytą 
sutartį, džiaugiasi jo rezul-

mame. televizijos mirguliuo-Į radarbiauja su Sylvia Wei- ^reiškė savo komplimentus 
senfeki, burmistro įgalioti-,Pasak .yisų tauty«M.iančiame ekrane!

IR EILINIS BOSTONO

PAŽINTI LIETUVIUS

mę: pripažinta realiai egzis 
tuojanti padėtis Europoje: 
susitarta dėl žymiai plates
nio įvairių tautų žmonių 
bendravimo“.

Jeigu taip tikrai ir būtų, 
kaip Laisvietis rašo. kas dėl 
to nesidžiaugtų! Deja. taip 
nėra.

Dar nespėjo nudžiūti Hel
sinkio dokumente parašų 
rašalas, kai Sovietų Sąjun
gom komunistu v;das Brež
nevas iau aiškina, kurie iš 
tu susitarimų nri.alomi ir 
kurie r,e. O privalomi esą 
tie. kurie naudingi sovie
tams. nem i va lemi ir dar 
svarstytini tie. kurie reika
lauja ir i m sovietu šiokių to
kiu nuolaidu. Tai koks čia 
karo atitolinimas, koks pla
tesnis ar nuoširdesnis įvai
riu tautu žmonių bendradar
biavimas. kai iau pačioie 
nradžioie -ovietai bando iš
kreipti tik savo naudai kėn

is tikrųjų ta sutartimi ga
li džiaugtis tiktai Kremliaus 
patriotą*. Tikras savo gim
tojo krašto patriotas negali 
būti tas. kuris džiaugiasi 
svetimųjų lietuvių tautai už
krautu jungu ir dar to jungo 
palaiminimu, vergijos metų 
pratęsimu neribotam laikui

Tuo gali džiaugtis tiktai 
Bimbos Laisvė, ištikimai 
tarnaujanti Maskvai ir ne 
lietuvių tautos, o Kremliau? 
liežuviu kalbanti.

LIETUVOS GYVENTOJA!

1975 m. pradžioje Lietu
voje buvo 3,290,000 gyven
tojų. Miestuos gyveno 56r; 
o kaime — 44 rr gyventojų.

Natūralus gyventoįų prie 
auglis mažėja. 1960 metai5 
priaugo 41 tūkstantis, o 1974 
metais — tik 22 tūkstančiai

TORONTO, ONT.

Svarbiausias pabaltiečių 
mėnesio įvykis — mugė ir 
koncertas rugsėjo 13 d. Mu
gė bus nuo 12 iki 4 vai. po
piet Fenwav Roberto ele
mente parke, o koncertas 
vyks nuo 5 iki 7 vai. netoli 
esančioje English High 
School salėje.

Mugėje lietuviai bostonie
čiai išstatys įvairius tauto
dailės darbus, knygas ir ki
tokias įdomybes. Bus scena, 
nuo kurios sklis linksma 
daina. Palapinėje "Garso 
Bangų“ kolektyvas rodys 
•kaidres. Atsigaivinimui po 
atvira dangumi veiks mais
to ir gėrimų bufetas. Didžią
ją mugės stalų dalį užims 
lietuviai, bet šiek tiek pasi
rodys ir latviai su eitais. 
Miestas jau dabar rūpinasi 
policijos bei higienos aptar
navimu. kad mugės lanky
tojai jaustųsi ramūs bei sau
gūs.

Koncerte pasirodys visu 
trijų taufu šokėjai ir daini
ninkai. Tš lietuviu dalvvauti

. su kuriomis jiems yra tekę 
dirbti, pabaltiečiai parodė 
pati didžiausią pajėgumą 
sklandžiam ir našiam dar- 

dbui. Jie stelbėjo «i mūsų mo-
Burmistro ..tai.™ kultūri- kOimu posėdžiauti ir ka 

^S®i£2 nors konkretaus atlikti. (Gi
niams reikalams Pr°Pa^an"(mums natiem^ kartais atro
dai apie pabaltiečių ir kitus T ™ patiems Kartais atro-
mėnesiu/oravesti vra nari- dvdavo Vlsai Priesincrai •)• 
““lPn:Zt'nyZ:.PaL Nelly Sepulveda enecifiškai 

dar pagyrė lietuvius, saky-

ne meno reikalams.

INFORMACIJA APIE 
LIETUVIUS

samdžiusi Diane Davis As
sociates reklamų firmą. Tos 
firmos uždavinys — skleisti 
žinias amerikiečių spaudo-

dama. kad jie yra geriausiai 
susiorganizavę. (Žinoma, ji 
vra mačiusi tik Bicentennial

įstaiga supranta, kad apie 
pabaltiečių mėnesį turi ži
noti ir platesnės amerikiečių 
masės. Tai ir yra viso to 
"Festival Bostonian“ pras
mė — supažindinti visus 
bostoniečius su vieno kurio, 
didesnio ar mažesnio, tau
tinio sluoksnio buitimi, isto
rija ir kultūriniu gyvenimu. 
Firmos propagandai apie 
lietuvius vadovauja Robin 
Reibel, kurio proseneliai yra 
buvę istorinės Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos pi
liečiai.

Informaciją apie lietuvius 
tai firmai, — o taip pat ir 
kitiems suinteresuotiems iš j

B,“5?^°.Komiteto narius ir kvietus 
patarėjus). Reikia atsimin-
ti. kad burmistro ištaiga lig- 
5iol Festival Bo*toni?n rei
kalu jau yra dirbusi su bal- 
kaniemais, italais, žydais, 
lenkais ir negrais.

M. D.

LOS ANGELES, CALIF.

Lietuvių Dienų gegužinė
Rugsėjo 14 d. McCamb- 

ridge parke (1515 N. Gle- 
noaks Blvd., Burbank) ren
giama Lietuvių Dienų žur
nalo gc/TUŽinė. Pradžia 
12:30 vai. popiet.

Vieta labai graži, patogu-

fereneiios susitarimu mint! 2lw injL p. Aurutinaričiu. iau -utiko Onos Ivaškienės
ir. kaip ir daugeliu kitu at-

Partijos vadovybė stengiasi išlaikyti tam tikrą poli-; veių. rengiasi vakariečiu* 
MaįbalanR taip kairės ir dešinės, y’pač kad ta kairė yra ■ apgauti? 
stipri ir karinga (dešinė tik dabar pradėjo dažniau pa-, 
kelti balsą, ir ypač ji buvo girdima, kai kraštas ruošėsi ra

vadovaujamas šokiu sambū- 
Automobilio nelaimėje Brocktono lietuviu Dara- 

žuvo inž. Petras Augustina- niios choras, vadovaudamas
Helsinkio deklaracija tė-'vičius. o jo žmona sunkiai komn. Juliaus Gaidelio, ir pienininkas viešiesiems rei- 
tik dar viena nuolaida' sužeista. solistai Daiva Mongirdaitė- kalams Algirdas Mitkus.

amerikiečiu tarno. — teikia f niekam nepritrūks. Vi- 
irtorikas Algirdas Budrec-Į ?okiV gaidžių valgių ir gėri- 
kis, Lietinių Enciklopedijos, ^ua B” soties. Čia bus 
vertėjas ir redaktoriaus asis- paskirstytos ir dovanos žur- 
tentas Mykolas Dranga ir nal° rėmėjams, kurie turės 
Bicentennial komiteto vice- laiminguosius numerius.

kviečia visus
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šauliui.“ Marksas su lenkų pulkininku Lapinsku plariuo- į Federalinę vykdomąją tą
ja suorganizuoti 1,000 vokiečių darbininkų legioną Len- yybą. Ją sudaro federalinių 
kijai vaduoti. Pinigų ir ginklų žadėjo jiems duoti Brun- įstaigų vadovai, kurie spren-

Puslapis trečias

Bosija ir Europa

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mokslo ir technikos 
premijos

Į
Esame rašę, kad šių metų’. Respublikinės premijos 

balandžio 4 d. Lietuvoje i paskirtos siems mokslinin- 
Žaslių stotyje įvyko didelė! Kams:
geležinkelio nelaimė. Lietu-! Mokslų akademijos prez. 
vos spauda apie tą Įvyki te-’J- Matuliui (vadovas), dr. 
paskelbė trumpą žinutę, ku- A. Bodnevui. L. Valentėliui 
rioje buvo pasakyta, kad ir O. Galdikienei už darbų 
sudaryta speciali komisija . ciKlą ’ Elektrocheminio bliz- 
tam įvykiui ištirti. gančio nikeliavimo procesų

~ , .... .... i t vi imas. technologijų paren-
Ti^S^ą Mą i ga-

VILNIUJE NUBAUDĖ 
KALTININKUS

sprendė Lietuvos Aukščiau-
mybą“; akad. A. Žukauskui 
(vadovas), J.V. Žiugždai, V.

(Tęsinys)

Ekonominis Rusijos imperializmas pasireiškia žiau
riu okupuotų kraštų išnaudojimu. Sovietų S-ga diktuoja 
tiems kraštams savo produktų ir iš tų kraštų importuotų 
prekių kainas. Tai yra ne kas kita, kaip amžinos duoklės, 
niekad nesibaigiančios reparacijos. Tik neseniai paskelb
tos padidintos kainos Rusijos naftai ir jos produktams 
okupuotuose kraštuose, kas yra biauriau už kapitalistinį 
išnaudojimą.

Bet. norėdami išstumti kapitalistus iš laisvų kraštų 
rinkų, rusai parduoda tiems kraštams savo prekes žemiau 
savikainos arba perka iš jų žaliavas aukštesnėmis kaino
mis, kaip pasaulinėje rinkoje. Aišku, tas viskas tik me
daus mėnesiui, kol tie kraštai nepatenka į komunistinės 
diktatūros nagus, į jų voratinklį, o tada sovietai atsiima 
viską su riebiais procentais.

swicko princas Karolis.

SANTAROS-ŠVIESOS SUVA1ŽIAVIMAS

džia visus regione esančių 
valstybinių įstaigų reikalus 
ir aptaria bendruosius fede- 
ralinius legiono darbų pla
nus.

šių metų Santaros-Šviesos Kadangi federacija netu- 
Federacijos suvažiavimasri nario mokesčio ir kitokių 
bus rugsėjo 4-7 dienomis', pajamų, o tokios plačios 
Tabor Farmoje. Sodus, Mi-'programos suvažiavimas rei- 
chigan. I kalauja didelių išlaidų, ren-

Į gėjai prašo visų dirbančių 
narių $15 įnašo, kurį reikiaSuvažiavimo programoje 

dalyvauti yra pakviesti: dr. 
Marija Gimbutienė, Liudas 
Dovydėnas. Liūne Sutema, 
Vaclovas Sevrukas, dr. Kos-

Pasitraukė A. Pužauskas

Draugas rašo, kad Algir
das Pužauskas, 11 metų re
dagavęs Naujienų įpirmąjį 
puslapį, iš tų pareigų pasi
traukė. •

siųsti šiuo adresu:
Suvažiavimo Rengimo Ko

misijai, c/to V. Adamkus, 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

taS»b?^-ra4?ka!i E?t iU°.d' 49126. Tel. (616) 925-6404. 
valkyte, Algirdas T. Anta-; Tlln n«„ ad,.psll nra-

siojo teismo baudžiamųjų Makarevi<Huj ir A. Slan- 
bylų kolegija. Tiesa rašo: , čiauskui darbą, nustatant

„Remdamasi liudytojų pa- konvencinių šilumos mainų 
rodymais ir ekspertų išva-* dėsningumus skysčių spau
domis. teisminė kolegija j tuose: dr. B. Styrai už mo 
nustatė, kad geležinkelio a-' nogiafijas „Branduolinės 
varijos Žaslių stotyje kalti-1 meteorologijos klausimai ir 
ninkai yra Pabaltijo geležin- Savaiminis atmosferos išsi- 
kelio Vilniaus apygardos,valymas nuo radioaktyvių 
dispečeris Stasys Urbanavi-' užteršimų“; P. Andziui, V. 
čius ir Vilniaus apygardos' Baubliui, S.
geležinkelio ruožo meistras 
Motiejus šiško

Susidūrimo metu kilo

Buinevičiui, G. 
Vasioniui, R. Kriveliui, V. 
Pi anukevičiui ir E. Jurkštui

Sovietų S-gos prekybos sutartys su Vakarų Europos 
valstybėmis turi tikslo įnešti chaosą, nedarbą ir streikus, 
nes išmeta į tų kraštų rinkas savo tyčiomis nupigintas pre
kes, kad sunaikintų vietos pramonę. Laikini atskirų vals
tybių laimėjimai tam tikrose prekybos ar pramonės šako
se yra neverti tų nelaimių, kurias su laiku atneša ekono
miniai santykiai su Rusija. Sovietai, aišku, už paskolas iš 
kapitalistinių valstybių, stengiasi jas didinti, nes nuo pat 
revoliucijos pradžios komunizmo vadai laikėsi principo 
skolintis, kur tik galima ir kiek galima, kadangi, įvykus 
pasaulinei revoliucijai, tos visos paskolos savaime dings.

Kultūrinis Rusijos imperializmas, kuris dabar reis- 
iTdarbų ciklą „Grąžtųga-’ kiasi propagandos ir kultūrinių ryšių forma, nėra perdaug 

gaisras, kurio metu 20 žmo-' mybos efektyvumo didini.; sėkmingas. Jų laukiniai kazokų šokiai su cirko triukais, 
niu žuvo (15 vietoje ir 5 mi-i kokybės gerinimas jų propagandiniai filmai, jų bolševikine religija ir atgy-
rė ligoninėje), 7 žmonės na-! Vilniaus grąžtų gamyboje, Ventos ekonominės teorijos yra aiškiai atstumiantis yeiks- 
tyrė sunkius kūno sužaioji-’ automatizuojant gamybą, nys. Moters meilė traktoriui ai* kolchozinei kiaulei nėra 
mus įdiegiant naujus gamybos per daug įtikinanti^nebent kolchozo pirmininkas yra toji

Teismo kolegija nutei ėj būdus, tyrinėjant ir suku- kiaulė. Sovietiškojo vyro išpūsta meilė ir atsidavimas ko- 
S. Urbanavičių 13, M. Ši-ko riant naujas efektyvias grąž- munistų partijai ir jos vadams tėra tik juoko vertas me- 
— 3 metus kalėti. Nuospr en-^y konstrukcijas bei įdie- Suniveliuota komunistinė literatūra negali konkuruoti 
dis yra galutinis ir kasacine į .rtant jas gamyboje“; dr. A. su i^g^ojo pasaulio literatūra.
tvarka neskundžiamas. j Merkiui už monografiją ... ; . ' . , ‘ .

m • • „Augalų geotropinė reakcl-
atskira nutarti kurinio nu ■ ’ ^* Landsbergiui uz mo-roSa kad kai kurie ^'pografiją „Pavasario sona-
S ” K Ciuriionio kŪ^

Vakarų baimė

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 psl., 
kaina $4.00.

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

Day of Shame, Algio 
Rukšėno išsamiai ir vaiz
džiai aprašyta Simo Kudir- 

jkos išdavimo tragedija, ge-

Tuo pačiu adresu prašo- 
i rugsėjo 2 
atvažiuoja

naitis Živilė Bilaišytė, Pa-; ma R. jo 2 d 
vėl Utvmorv Ju^,s Blekan kada ir'kiek as.
lis, Austė Pečiūraitė, dr. 
Rimvydas Šilbajoris. Elena’ " 
Bradūnaitė. Marius Katiliš
kis. Mindaugas Pleškys, E- 
milija Pakštaitė. Danguolė 
Kviklytė, Rimas Vėžys, Al
gis Avižienis, dr. Vytautas 
Kavolis Vincas Rastenis, 
dr. Zenonas Raikašius, Ro
mas Šležas.

HAMILTON, ONT. 

SLA 72 kuopos gegužinė

' dimai 
' 4

Rusų rašytojas Dostojevskis juokėsi iš rusų turistų, ’ mas.

Programa

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d.

2 vai. p. p. —Pašnekesys 
su Liudu Dovydėnu. Prave
da Algirdas T. Antanaitis.

8 vai. v. — Romas Šležas: 
„Lietuviškų media koalici
ja“.
Penktadienį, rugsėjo 5 d.

10 vial. r. — Vytautas Ka
volis: „Pats ir asmuo, gamta 
ir kultūra“.

2
Sevrukas

SLA 72-ji kuopa jau 8 
metai, kai ruošia gegužines 
savanori o-kūrėjo A. Padols- 
kio sodyboje, Paris vietovė
je.

Šiais metais gegužinė bu
vo liepos 27 d. Ji buvo sėk
minga. Iš gauto pelno Pra
nui ir Algirdui Bražinskam, 
kurie vis dar negali išvykti 
iš Turkijos, kur jie norėtų, 
paskyrė $100. Bražinskai
atsiuntė kuopos pirmininkui 
jaudinantį padėkos laišką.?

Gegužinėje dalyvavo sve-ira dovana kitataučiams, 368 
čių ir iš toliau. Iš Chicagos1 psl., kaina $8.95. 
buvo E. Adleris su dukra; j' Lietuvių literatūros irtori- 
kurie atostogaudami lankėsi*. I tomas (Nuo Mažvydo 

vai. p. p. — Vaclovas Sį Kanadoje. I gegužinę jiį',iki Maironio), prašė Pranas 
ūkas: „Kolizija ir atra-| atvyko su Hamiltono visuo-' Naujokaitis, 606 psl., kaina

pažeisdavo tarnybinę draus-. Jruč;u; G pieniui ir L. Ja- keliai atrodė esąs nuodėmingas ir žalingas dalykas. Sla- tė, Danguolė Kviklytė. Al- 
• ■ rinskui už vadovėlį „Organi- vofilai norėjo visą Rusijos gyvenimą užšaldyti, tarsi toje gis Avižienis ir kiti. 

v.aj' nė chemija (I d. — 1069 m., senovės pasakoje, kad jis išliktų šimtmečius vakarietiškos 8 vai. v. — Marija Gim- 
: II d. — 1971 m.)“; A. Iva- pažangos nesugadintas. Ta pačia vakariečių įtakos baime butienė: „Senosios Europos 
, nauskui už „Lietuvos geo- serga jr dabartiniai rusiškieji komunistai. i religija ir moters vaidmuo“
1 grafi jos vadovėlį VII-VIII • e j
ii « « *.* i j i • v ’ Sestadienj, rugsėjo 6 d.

Daug apdovanotų i kk į Apsisaugoti nuo kenksmingų vakarietiškų revohuci-

’aplaidumas“ reiškia, 
minėti pareigūnai buvo gii 
ti...

ii“. i menininku Alf. Patamsiu. $10.00. Tai pirmoji dalis ke-
val. p. p. — Simpoziu-į^uvo įr n. Navickienė-ša-'Lietuvių literato- 
• „Dabartinis lietuvių Į daiįekaitš, seniau gyvenusi ’■rOs istorijos, kurią autoriui 

k Itamaume, e dabhr Flori- užsakė prašyti Lietuvių
doje> j Fondas. Čia surinkti kone

• visi mūsų literatūros pradi- 
Visuomet didelė parama ninkai. su jų kūrybos pavyz- 

yra savanoriai - kūrėjai. Ką džiais, bei mūsų periodinės 
ne ką, o jau A. Šukį iš St. spaudos kūrėjai.
Catharines ir S. Ul'biną iš Vyno stebuklas, Nykos- 
Niagara Falls visuomet su- Miliūno naujausias eilėraš- 

’ tiksi lietuvių renginiuose, čių rinkinys. Išleido Algi. 
• nors reikėtų ir 66-70 myiių, manto Mackaus Knygų Lei- 
sukarti. Buvo jie ir šioje ged dimo Fondas, 76 psl., kietai 
gūžinėje ir prisidėjo prie įsišta. kaina $5.00.
Bražinskų sušelpimo. O jų Paguoda, akimirkų krof- 

. žmonos paruošė gegužinės nikos 4, I dalis, parašė Bro 
! svečiams maistą ir už tai nie- nys Raila. 428 psl., kaina

_ .. , . , nių įtakų, nuo liberalizmo ir socializmo, po Napoleono' ?? Va,l’Ar’. „ Ble-
Prem.j, uz .utobu.ų rtot, | Rusjjos Akksandras j (1777.1825) Vienos ^“ls: Kadnuską -

Vilniuje pastatyta nauja kongreso metu, 1815 m. rugsėjo 26 d., sudarė kartu su į, , u,vi_
Lietuvos liaudies artišutobusų stotis, iš kurios Austrijos Pranciškum I ir Prūsijos Friedrichu Wilhelmu n()V; 4he’ Mcr.ement for. 

garbės vardas >uteikta< o-e i ka?dien išvyksta daugiau IU šventąją Sąjungą, kun buvo panaudota revoliuciniam Human Rights in the USSR“5 k« neėmė. j minkštais viršeliais $5.00,
ros solistams Nijolei Ambra/55 tūkstančiai keleivių, judėjimui Europoje sustabdyti. Praktiškai ji daugiau ter-; 4 vai. p. p. - Simpoziu-J Gegužinėje grojo J. Bud-j*’®1®’8-»5-50. .
zaitvtei ir Valentinui \dam-1 Stotles ProJekt° autonu? — navo karo grobiui ir įtakos zonoms pasidalyti. Tada Ru- mas: „Ko Lietuva laukia iš nika, I Paguoda, Bronio Railos

. t ------i ^^0 jggayu Europos žandaru. Tos politikos vėliau! išeivijos?“ Dalyvauja: Ze-j . į išgarsėjusių akimirkų II da.
laikėsi ir caras Nikalojus I (1796-1855), kuris dar pato- nonas Rekašius, Vincas Ra?- , Kuopos vadovai is gegu-J lis. Be kitų dalykų, čia telpa
bulino šnipinėjimo įstaigą, vadinamąją „trečiąją sekei- tenis. Vaclovas Sevrukas ir • ^mės svečių gavo pagynmų, įdomios studijos apie poetus
j,-, prie bolševikų išaugusių į Čekų. GPU ir KGB. Alek- kiti į "
Sandro II (1818-1881) valdymo metu ta sųjunga 1873 m.: Organizacinis posėdis ! « J lietuvius
pavirto Trijų Karalių Sųjunga (Dreikaiserbund). Tas Ru-! 8 vai. v. Literatūros va-1 
sijos žandaras ypač ipasireiškė Lenkijos pirmo sukilimo
metu (1839), 1848 m. revoliucijos ir antrojo Lenkijos su
kilimo metais (1863)..

Liepos mėnesį nemažam’ 
būriui menininkų suteikti. 
„garbės vaidai“.

ii »aiviiuiiui miain- _ . * " .
kevičiui; nusipelniusio art-s.Į Lenino premijos laureatas 
to garbės vaidas — operos f arcį- Vytautas Brėdikis, o 
solistei Gražinai Apanavi-'darb? v*vkdvtoja-Vilniaus 
ciūtei, dramos aktorėms Ja-j £tat-vb°j tresto 6-toji staty

ti Berūkštvtei - Trinku-’b05 vadyba.jūnai
nienei ir Marijai čei-niaus-J Sovietų Sąjungos minist- 
kaitei - Barauskienei, diri-’ru taiyba paskyrė premijas 
gentei Margaiit:.i Dvario-:už Įvykdytus stambius pro- 
naitei, vyr. dirigentui Sta-! jektus. Laimėtojų tarpe yra 
ni9lovui Domarkui, aktoriui1 ir Vilniaus autobusų stoties 
Michailui Jevdokimo. ui, o- kūrėjai.
peros solistei Giedrei Kau-j 
kaitei - Žebriūnienei, dra-1 
mos aktorei Doloresai Kaz-; 
ragytei, radijo lengvosios 
muzikos orkestro vvr. diri
gentui Aloyzui Končiui. ha-;>o kad Ignalinos rajone prie 
lėto artistui Vytautui Kudž- , Visaginio ežero iškilmingai 
mai ir jaunimo teatro akto-1 padėtas būsimos atominės 
riui Antanui Šurnai. elektrinės kertinis akmuo.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI Sąmokslas priei žmoniją,
informacinė medžiaga, pa- 

Aituntasis Amerikos Lie- ra§ė Vilius Bražėnas. 110 
turtų Kongresas, spaudai - kajna $2.50. Išleido 
paruošė Juezes Pranas į i aisvosios Lietuvos Knvgų 
118 ^1. tomą nepa«meta . )eidykb 26jg w 71st-gt > 
Išleido Alfa W. 6-,rd chj j,į 5^29.
St, Chicago. III. 60629). 1 s

Kanauninkas Juozas Tu-

Pradėjo statyti atominę 

elektrinę

Tiesa rugpiūčio 14 d. ra

Baltas menulio miestas, 
-Vaižgantas, para-ė Jo- Aleksandro Radžiaus eilė- 

nas Aistis, atspauda- iš L.K. 72 psl.. kaina $3.00.
M. Akademijos SuvGžiavi- į Išleido Mykolas Morkūnas, 
mo daribų VIII t.. 37-50 psl., ’ 6051 So. Ashland A e., Chi 
kaina nepa žymėta jc.tgo III. 6063b

kalas. Dalyvauja: Živilė Bi-į A. Mingėla, A. Steponai- 
laišytė, Jui'gis Blekaitis. Liu-J tis ir S. Aleksa įteikė sa.vo

Engelsas - Marksas priei (Rusiją

Karolio Markso draugas F. Engelsas aktyviai daly
vavo 1848 m. revoliucijoje Badene ir, ją prakišus, apkal
tino už revoliucijos nepasisekimą Rusiją. Kadangi Fried- 
richas Engelsas save laikė karišku revoliucijos strategu, 
tai jo pyktis prieš Rusi ją buvo tikrai didelis. Jam nesunku 
buvo įtikinti ir Karolį Marksą, ir abu parašė straipsnį, pa
vadintą „Rusijos pavojus Europai“, kuris tarsi būtų šian
dien rašytas. Laikraštyje „Neue Rheinische Zeitung“ Ka
rolis Maricsas šaukia į revoliucinį karą prieš Rusiją, nes 
ji esanti pagrindinis konservatizmo ramstis. Tam, esą. 
reikia suvienyti demokratines Vokietijos jėgas ir išva
duoti Lenkiją. Pavyzdžiu Marksas rodė Prancūzijos revo
liucijos ofensyvą prieš feodalinę Vokietiją.

Carui Aleksandrui II paskelbus baudžiavos panaiki- 
| nimą, K. Marksas nurodė, kad Rusijoje reikalinga pra-, 
monė, kad tie buvę baudžiauninkai išvirstų miestų prole-; 
tavais ir galėtų bfiti naudingi revoliucijai. Nepasisekus 
untrajam Lenkijos sukilimui 1863 m., Marksas išleidžia 
pamfletą, kuriame tvirtina: „Lenkijos padalinimas kido 
P:\vsijal įsigalėti Vokietijoje, o Rusijai i rdoijoje. Aista 
či’i® fienkiįa, bus nžkiMas kelias Rusijai dominuoti pa

das Dovydėnas, Eglė Juod-! aukas kuopai, kad ji galėtų 
valkytė, Marius Katiliškis, Į įr toliau paremti svaibius 
Ko tas Ostrauskas, Austė tautinius ir kulūrinius reika-

lūs.

Gegužinės organizatorius

CHICAGO, ILU

V. Adamkus svarbioje 
tarnyboje

Pačiūraitė, Liūne Sutema ir 
Rimas Vėžys.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d.

10 vai. r. — Rimvydasi 
Šilbajoris: „Humoristinės ir 
estetinės distancijos Ra
dausko kūryboje.“

Suvažiavimo metu vyks
Austės Pečiūraitės meno ’ JAV Gamtos aplinkos ap- 
darbų paroda, filmų ir saugos regiono viceadminis- 
skaidrių rodymas, veiks tratorius Valdas Adamkus 
spaudos kioskas. nuo rugipiūčio 1 d. paskirtas

JD

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins 1 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-; 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū ! 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LARO*; 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IIL 60650. JIB: 
Atstovybė, 2498 Daagall Rd., Windsor, 12, Ont., Cazsda. 
JIB skyrius: 7 Stattgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J ė J, 2557 W. 69th St. fhkago: 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,
292.7 N. Milnraukee Ave^ 1147 N. Ashland Aven Chkago 
ir kitnr.

Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.60.

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

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

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Amerikos lietuvių istorija, 
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 
mirksnių kronikos, antrs 

. knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ. 254 psL ro
manas, kaina $5.00.
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Bitininkyste ir jos didžiule 
naudo

ANTANAS JONAP. ii 

/Tęsinys)

Medu* — vaistas

J Teisės patarimai

12.

i fermentais) organinių jun
giniu parida-lu, tai nulemia, 

Medus kaip gydymo prie- kad ‘organizmas juos leng- 
monė žinomas nuo gilios vai į, įsavina.
senovės. Jo gydomasis po
veikis pastebėtas seniai. Į Viena iš žmogaus senėji- 

• mo teorijų yra tokia, kad su 
Gydymas bičių produk- amžiumi, pasireiškiant me

tais mokslini pagrindą ir džiagų apykaitos ipakiti- 
tiksdingą kryptį gavo tada, mams> sutrinka mikroele- 
kai buvo pradėta tyrinėti bi- mentu įsisavinimas, o tai at- 
čių produktų cheminė sūdė-! gilsią į kitus svarbius bio- 
tis, jų biocheminio veikimo; cheminius procesus, vyk'
mechanizmai, ‘jų organizme 
vykstančios reakcijos, asi
miliuojant maisto medžia-

tančius žmogaus organizme 
Meduje esantys elektrolitai 
ir mikroelementai pagerina

— Kodėl, tėve, taip susi-, lietuvybės pamokysiu, 
jaudinęs? j — Ir kaip tu juos pamo-

— Blogai, Maiki. To tai 
nesitikėjau!..

ikei?

gas, ir šių sudėtingų reakci- j j ne tjk kaip maisto pro-
jų sutrikimai ligos ar kito- ’*......................
kių faktorių poveikyje. turintį gydomąsias savybes.

Tiksimu platesnio masto resnio žmonžm,,
bičių produktų gydomojoje -iuo aVeju jis ?aJi 
poveikio pnncipai ir veiki-,d{ti orranizmui išlaikyti 
mo mechanizmai pi adėti ty-j garbias oroanizme vvkstau- 
nnėti XX amz. Susidomėji-j-as reakeijas reikalingame 
mas bičių produktų^ gydo-jl ie
mosiomis savybėmis padi
dėjo ypač paskutiniųjų de-

CLEVELAND, OHIO

Minėjo Jūros dieną

Jūrų skautai ir šaulių
“Žalgiris“ liepos 27 d. pa* 
minėjo Lietuvos jūros die
nią. Prie ežero krantinės 
Naujosios parapijos rajono’ 
rytuose sudrinku nemažas 
būrys. Jūrų skautai savo lai
veliais pavežiojo bangas 
mėgstančiuosius. Vėliau e- 
žero gelmėje paskandino 
vainiką, tuo simboliškai pa
gerbdami mirusius Lietuvos 
jūrininkus ir škautus. Kal
bėtojai. paliesdami kai <ką 
iš Lietuvos istorijos, primi
nė, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje Jūros šventė tęs
davosi 3 dienas. Apgailes
tauta. kad tas minėjimas 
nebuvo suruoštas platesnio 
ma*to.

Po šių kuklių apeigų visi 
dalyviai susirinko Jono 
Paužos sodyboje, kur jų so
do medžių pavėsyje laukė 
gardžiais valgiais ir gaivi
nančiais gėrimais apkrauti
stalai. Patarnavo skautės ir 
žalgirietės.

Komunistų pavergtų tautų 

minėjimas

Rugpiūčio 1 d. senamies- 
’ čio fontanų aikštėje buvo

r, .... . , • . • 'paminėtos komunistų pa-Pas afaisiaje mėtau, tyn-jį tautos eisena * 
nejant vis subtilesnes ^mo-l^^

Advokatė dr. M. tvcikauskieue sutiko stau- 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimas 
reikalais, lis UauskaM tauri MM 
iaforsaadaio pdMMfio. Klausiai* lr at- 
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Latake reikia paimėti, kad esat 
skaitytoja*.

alpsti tiesta*

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey at Lau. 
Boston Five Buiiding 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Mass. 02132

| kas atsitiko, ir pasakiau, kad 
visą naktį nemiegojau dė& 

Prašau man atsakyti į se-'skausmo. Jis nufotografavo 
kantį klausimą: Į petį, davė vaistų, liepė šft-

I dyti ir pasakė nedirbti kele- 
Aš dirbau geležies liejyk-Į tą dienų ir kad aš greitai 

loję 12 metų. Prieš dvejus'pasitaisysiu. Tačiau nuo to 
metus, keldamas sunkią ge-! laiko mano sveikata eina vis 
ležį, ?mankiai susižeidžiau; blogyn. Petį sepa kaip dan- 
dešinį petį. Buvo įlūžimas tį. Pas daktarą buvau daug 
(hair fracture). bet pras- sykių, jis ir vaistus pakeitė 
čiausiai — ištempiau saus- ir vėl pas tą patį “phisiote-

Klausima*

eysles. Mėnesi teko išgulėti 
ligoninėje, paskui tris mė
nesius gydžiausi namie, bet 
turėjau eiti pas ”physio-te- 
rapist’ą“ kas antrą dieną.

rapist’ą“ buvo nusiuntęs, 
bet rezultatai menki.

Mano darbovietė atsisako 
man mokėti bent kurią pa
šalpą. Jie sako, kad jie nėra

Po keturių mėnerių grį- uj man0 ?
žau darban, ir šį kartą man y8*atos stovi, nes susizei- 
buvo duotas daug lankesnis dz*au na™e; 0 n8 darb?: 
darbas, prie kurio man ne- . Esu t,k 5J “J** am,?ao? 
teko sunkiu daiktų kilnoti. lr P^08j — Vot. ir pamokiau Tai- šimtmečių laikotarpiu, nes

Į gi. priėjęs prie jų bunčiaus, i šis laikotarpis susijęs su gaus organizmo reakcijas į Zv?
JcOd, velnių čia technine pažanga ir kitų birias ligas, nustatomi e-ir sakau: kolkių velnių čia technine pažanga ir

angel-kai staugiate, kaip mokslų išsivystymu. Dabar JCAVIVI1VU X1 „„a, „v,«,«;•««» . , . _
šunų ruja? Ko čia mėtote į galima pritaikyti tikslesnes pusiausvyros sutrikimai, šią
aranabilių langus tą savo bo laboratorinių tyrimų meto į pusiau-vyra gali pažeisti ir /vnSirL

llę, kaip veršio tešmenį? Ar dikas tiek bičių produktų• Li kurie šiuolaikinėje kli- ' 
negalite mušti žemaitišką cheminei

— Mėlyną gumbą tai ma-’| riPk3> eiti skiniuku, pašokti tiek
tau. Bet su kuo tu susimu-; mikitą, visi drauge uždai- tiems reiškiniams išaiškinti 
- i'/ jnuoti žemsditišką himną bei veikimo mechanizmams

i “Pempei, pempei
— Susifaitinau, Maiki, su' ji?“

— O kas atsitiko?
lektrolitu ir mikroelementu

— Susifaitinau, Maiki. Ar 
tu matai guzą ant mano kak
tos?

sei

borais.

koudoto- tirti.

i
— Ir ką jie tau sakė?
— Pradžioje nieko, Mai-

galiu. Žmona turi šiokį tokį 
darbą, bet jos uždarbio pra
gyvenimui neužtenka. Kafc 
man daryti? Ar aš galiu pri-

Dažnai petį skaudėdavo, bet)
^iia? Vietinio advokato imti 

nes be pinigo jie ir 
nenori. Sako, pa

dėk tiek ir tiek. tada pasi
kalbėsime. bet iš kur aš da-

fahrikac'bar £a,1iu imti 'Pin^°> kai 
neturiu is ko gyventi?

• Tautieti*

Dirbau su kitu žmogum, ku
riam buvo pasakyta man pa- 

1 gelbėti ten, kur reikia. Tai 
padirbau ilgiau kaip metus, 
Dažnai peri skaudėdavt 
niekuo nesiskundžiau.

ainei sudėčiai tyrinėti, njkoje naudojami medicini- bijoiau- kad at,eis iš darbo'i ieėaliu*
ir jų poveikyje pastebč- niai preparatai, pavyzdžiui, J*“’Jada da^8*!8 “fe* be to, maniau, kad tokioj”

’ " " • šlapimo i-skyrimą skatinau^3. ±Vfe±!l««™ da"bo- kaiP uda tu- kafcet,s
tys kai kurie c'^ai aa“&- tanpe lietuvių, rėiau. nemasiseks gauti,
premarat

haimoniniai rėjau, neipasiseks gauti
įsakmus elek- vaitgs bw.o

Nustatyta, kad meduje y-
trolitų ir mikroelementu kie-
kių sutrikimus orrranizme, rengusios, o “Žalgirio“ šau-

ra B gnjpės vitaminų, vita-.|)anf^ma tai koreguoti ati-
Posėdžiavo SLA

Kai nedirbau.
! man mokėjo pašalpą ir dar 

skirtumą: be to, užmo
kėjo už visas eydvmo išlai- New yOrko valstija.

i das. Savo daktaro neturė-
------ ------------------------sanau, Kas uuvo ra- f • .... ~ , .. . . Liepos 6 d. pirm. Alfonsoį ^au’ man parūpino
tarčiau tau būti atsargiam, tos buvo žai- *?1B ?’?dą’/e <?anTs T"’ Daba,',t,n,u ™tu gamina- p^io namuose buvo su.‘. srr.-ąj..

rlrtVtrtt* /mimu TTOilzAOni I L. " dieniais f mikroelementais, mas modos, turis dano* roi- .. ?_i.. «t » . i_____  __ •

Atsakymas

Patariu Tamstai tuojau 
dažiau i pat pasiimti vietinį advoka- 

be < tą. Nors' Tamsta sakai, kad

— Bet, Maiki, tie pasilei
dėliai, kurie daužo akmeni
mis langus ir apmėto net pa- 
rėdką priveizdinčiiK polici- jp

mininko boisas jau man ir 
atsiliepė užlaužtu lietuvišku 
liežuviu. Tu .pats, girdi, esi •

be pinigo advokatai nesu
tiks su Tamsta kalbėtis, ga
liu Tamstą užtikrinti, kad

menus gan ncs« kaa nardavė namus i . .............. “ toki'1 advokatM> kurie
šaltiniudau-CS 8L2d, n,-,d,,,„i,,,,:lt0 .nnvazlauvau Pas savo tinka kalbėtis su klientu, ku-

medų galima olačiau nau- . • • -t, a? n ' labai skaudėti petį. Sunku
,?c • Plac!au. nau- ta mirusi nare Baibora Bra-i. . 'k„1ti „
doti at kil iems susukimams y.,;t;pna n nirmininka^ nra. nuvo r3nlK$ paKeiti ar nu- 

E. Suveizdis, iš E. North-,gydyti. Be to. medus gali via įleisti. Pirmadienį iš pat ry-

ninkus, nėra lietuviai. O aš, v ...« -i:«ėa«r4„ ’ mano žemaitiška sirdis ne-silsiihįtinau su lietuviu p<it~• •« « • « j j •
riotu vaikais islai'ke, ir kad drožiau įam

’ Į lazda nėr nugarą! Runūžio-

ubatru karalius ir to the'F N.Y, ir Amerikos Lie- būti rezery mu šaltiniu nau-. kHrii»se vfeada būdavo kuo-
uoagų Karalius ir go to uie tuvlų Gydytojų Sąjunga — geliui medžiagų, rei,kalingų: nn_ „„iri,*;™; ir nariai daktar3- V- bus ta pati 
Heli! Tada Ma.lr, Jau S25 nykatantiemsl?• ir nariai

— Iš kur tu žinai, kad 
lietuviai?

jie ke, sakau, tu mane dar pa-, A. Ailekna. 
minėsi! O iis. Maiki. užuot {Fla., — $10.

po $25. į organizme
A. Diržys, Brooklyn. Nj garbiems ir

Y. __ $20. i procesams normalizuoti bei
«. . i palaikvti. Sunku nustatvti
Miami, t r^a knr baigiasi medausN.

daktarą, pas kuri gydžiausi
ris yra tikroj bėdoj, be °re-

— Nugi. jie yra mano su- 
siedai. Susitikęs jų tėvus,

surisarmatijęs, pabėgėjęs 
kad jau dės man akmeniu į 
ka'kt”. t?i net akys aptemo...

aš kožną rozą žemai pasi-| Va. Maiki. tai tu žmogus ir 
klonioju, kartais nueinu pa
siklausyti subuvimuose jų 
gražių spyčių. kaip reikia 
mylėti lietuvišką Palangos 
marių vandenį. Žemaitijos 
šventvietes ir dzūkų baltas 
milžinkapių pieskas, kaip 
mūsų senoliai vajavojo su 
caro pristdvais dėl lietuviš
kų litarų ir kaip dabar žmo
nės vajavo*ja su bolševiku. 
Aš kartais net apsiverkda
vau... O dabar ju vaikai dėl 
lietuvybės užmušė man ant 
kaktos guzą...

— Kaip gi tai atsitiko, tė
ve?

— O, Maiki!.. Jau, maty
ti, velniui užrašyta visa mū
sų naujoji pakalenija, ir jos 
nė pažabotos į Plungę ne
parvesi... Ana. kai tėvai tik 
išeina į daibus medžioti do
lerio, tai vaikai kaip drigan
tai per dieną ant tfiyto spar
dosi. angelskai žvengia ir 
net man rodo liežuvį... Tai
gi, sakau, gal nors aš juos

i-i va. MaiKi. tai tu z.i 
i-Į skiepyk lietuvybę...

— Niekus darai, tėve. Iš 
tokio tavo pamokymo nėra 
jokios naudos. Su savo laz
da vaikus nuo lietuvybės tik 
nubaidysi. Taiiri dauiriau to
kiu pedagoginiu darbu ne- 
užsiimk.

— Ne, Maijki, lazda ir 
brankytas viržis buvo ir yra 
geriausias mokytojas. Su 
lazda mus tikai išmokė po
terių, nemeluoti, nevogti 
vištos kiaušinių ir nežiūrėti 
pro pirties durų adysi, kai 
ten maudosi mergos. Su laz
da i? mūsų visus velnius iš
varė, tai lazda ir yra geriau
sias tičeris. Kitą karta aš 
♦am vaikėzui dar stipriau

sKnSJ^n^^ Papasakojau jam

naujuose namuose mielai. 
priimti narius posėdžiauti.

Susirinkimo dalyviai lin-
| maistinės ir kur prasideda Į kžjo Norai jr Alfonsui Bra-

P. Alinauskas, Rookford/jo gydomosios savybės, 
m., ■— $5. :

« ta * , zi • Tyrinėjant bičių medaus
Po Šukevicius, Co-| an^j^3ayętei.-nefs (bakteriosta-

irk J’ "domenas, tjnes -r bnkteriocidines) sa- 
M anūreal. J. i vybes. nustatyta, kad jis
Roselle Park. N.J., k Veikia prieš daugelį patoge-

ninių mikrobu rūšių, tame ^ofcester, ^a-’ tarpe ir prieš Bac. anthracis 
Valys, GuJfiport, Fla., J. Ses
to kas. Australija, D. Dege- (juodligės), Pseudomonas 

i j nv » a . pyocyanea (mėlynųjų pūlių S*. v eJ^and’ v^i°' lazdelės), Trichamonas va-
t TirS yaHey-Ma;l girdim (grvbelinis) ir dau-
J. Oigint, AUentown, Pa.^J. Įvairiu rūsiu me-
Kūsmauskąs, Ormando, Fl.. ^aus antibakterinio novei-
v kt' k’o tyrinėnmams skiriama^
Y . P. Teleiša, Bethpage, N. c\,arbu«? vaidmuo, nes tai tu- 
*• Iri praktine reikšme gvdo-

Po$3.00 aukojo: D. Aver-; muoju požiūriu. Bičių me-
ke_. Dorchester, Ma.. S. Mi- 
kiika, Randošph, Ma.. J. Po
dėli. So. Boston. Ma., J.

ziuliams laimės ir 
vietoje.

daus antibakterinio veikimo 
aktyvumas nriklauso ir nuo 
jame esančiu lakiu medžia- 
mi. tai medaus negalim3 lai-Draųgelis. Brooklyn, N.Y.

Po $1: B. Baskas, Gary, kvti atviruose induose ir šil 
i^da’^u^r * S*™**’
kius. lC<mn-

— Matau,

naujoje

tainer“, t. y. rankpinigių, 
yra mažai. Daugumas advo
katų yra humaniškesni, ne
gu Tamstai atrodo, ir pir-

- *- j v r !m°j eHSj pasirūpins Tams-budinčius tėvą, du brolius reBtaJaig ir stengri.

Po susirinkimo buvo į- 
prastos N. Braziulienės ir 
kuopos iždininko Povilo Šu
kio paruoštos kuklios vaisė-.

Mirė Br. Srapiius

Birželio 21 d. Visų sielų 
kapinėse palaidotas 75 me
tų amžiaus Bronius šiupinis. 
Nepriklausomoj Lietuvoj ‘jis 
diibo Klaipėdoje prie gele
žinkelio, buvo išrinktas į 
krašto seimelį. 1941 m. iš
vežtas į Vokietiją darbams. 
Į Olevelandą atvyko 1955 
m., kur nuo 1951 m. jau gy
veno jo šeima. Liko liūdin-
tys našlė Stavė Beržinskai-i doje.

ir sesen.
Liejpos 16 d. mirė savano- 

ris-kūrėjas Jonas Urbšaitis.
Birželio 20 d. mirė ilgai 

sirgusi M. Tarulienė, pali
kusi liūdinčius vyrą Antaną 
(buvusį kariškį) ir sūnų Vy
tautą.

A. Plavičius

ARLINGTON, MASS.

Mirė P. Rubenska*

Rugpiūčio 9 d. Symmes li
goninėje mirė Povilą? Ru- 
benskas, 81 metu amžiaus, 
palikęs liūdinčius sūnų Po
vilą Arlingtone, dukterį 
Prancišką Honohue Nashua, 
N.H., ir brolį Juozą Kana-

Po 11.00: A. Gavrilčilras.! Medaus pydomasis efėk- 
mJZkZ:"“’ u'^,'«l*n”terd8m. N.Y.. M. Sirac-!‘a; priklauso ir nuo jo anti-

<lki- Iowe"- Ma- J- Savage,i bakterinio priešuždegiminio, 
pasikalbėti. Sijdie tėve! . ! Bridgeport, Conn. veikimo, ir nuo organizmo

kad šiandien

tė - šiupmienė ir sūnus Jo
nas su šeima.

Velionis priklausė lietu
vių organizacijoms, rėmė 
lietuvišką spaudą.

Kitos
— Gūtbai. Malk! Bet v?s ’ ” ””” ’ apaugimų 'jėgų veiklos ska- Liepos 13 d. nusišovė

riek mano teisybė: tik lazda Visiems aukotojams nuo-j tini7no 
gali išganyti šį pagedus} širdžiausias ačiū. Į
grietą. ’ KuUivi® administracija

Velionis priklausė So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jai, 
Cambridge Lietuvių ir Mia- 
mi Lietuviu klubams (dau- 

Igelį metų jis važiuodavo į 
I Floridą pasišildyti jos skais- 
Įčioje saulutėje).

Tebūnie

Tamstai padėti, o tik paskui 
galvos apie jiems priklau
santį atlyginimą.

Man atrodo, kad Tamstos 
vietinis advokatas neturės 
per daug sunkumų įrodyti 
teismui, kad Tam tos petis 
dar nebuvo “susijęs“ nuo 
nelaimingo atsitikimo dar
bovietėje. kai Tamsta Judė
jai tą nelaime savo namuo
se, ir kad darbovietė yra at
sakinga už Tamstos dabar
tinį sveikatos stovį.

Kas dėl sočiai securtty 
disability pensijos, — jeigu 
daktarai “numato“, kad 
Tamsta esi visiškai nedar
bingas ir kad, jų nuomone, 
Tamstos sveikata nepagerės 
“numatomu“ laiku, —Tams
tos advokatas padės Tams
tai gauti disability pensiją. 
Dabartiniai reikalavimai 
disability pensijai gauti yna 
žymiai “sušvelninti“, pal^ 
ginus su netolima praeitimi.

Nenusimink, 
kad Tamstos reikalai

(Bus daugiau)
smuklės savininkas 
Povilas Sadeckas,

Tau Povilai : tokie M**1’ kaiP manai. Rei-
S ’!«»t* kad,p«“y*

finansiškai su aavo- 
pagalba susitvarkyti.

Petrai • len8va ži0? 581,88 ž8me14! i gerte, o
ipalik(,| V. Kleuln Ikato pa

V
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Vietines žinios
Darbininkų d-joe banketas

SPECIALAUS LIETUVIŲ PROJEKTO REIKALAIS

Lietuvių Darbininkų d-jos 
21 kuopa rugsėjo 7 d. 2 vai. 
popiet Stepono Daliaus poe
to salėje (H ir 7 gt., So. Bos
tone) rengia banketą, kuria- 

i me visi kviečiami dalyvauti
thuanian Media Bicenten- Bi!ietU8.. galima {atgyti i
niai Fund vardu: tans10 18 <’"*’«>** nami-

>

Kaip jau anksčiau bu.o 
paskelbta spaudoje ir infor
muota laišku, speciali vals
tijos įstaiga, Massachusetts
Bicentersnial Gommission, niai Fund, Acct. No. 296357 
padeda finansuoti įvairius 
projektus ryšium su JA?
2C0 metų sukaktimi, suteik
dama pusę tokiam projektui 
reikalingų lėšų; kita dalis- 
lėšų turi būti jau surinkta)
pasiūlymo įteikimo metu. į Lituanistinės mokyklos

Lithuanian Media Bicenten-'
i

c/o S. Boston Savings Bank! 

460 West Broadway '
South Boston, Mass. 02127 

Grįžo ii Alberto*

Valdyba

KALENDOR1US 

P A R E N G l M V

Rūg ėjo 13 d. Pabaltiečių 
muge renuay paike 12 vai. 
Koncertas Engiish High 
School 5 vai. popiet.

Rugsėjo 14 d. LB apygar
dos rengiama Lietuvių die.J mokytoja ir skautų veikėja*

Specialu? Bostono apj'Un-Paulina Kalvaitienė grižo ii!na Mairomo parke, \\orees- 
kės lietuvių Bicentennial ko- Edmontono. Alberta,' ku:’tety-
miteto pakomitetis rūpina
si tokio ypatingo projekto 
pasiūlymu iš lietuvių pusės.

III PUK IŠVYKA PIETŲ 
AMERIKON

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

Bus aplankyta Argentina. 
Urugvajus ir Brazilija.

Išvykai registruojami jau
nieji ir vyresnieji. Užsire
gistravimo blankų, daugiau 
informacijų bei žinių apie 
kelionės kainą prašome sku
biai kreiptis adresu:

III PUK IŠVYKA
4428 S. Rockwell Avė.
Chicago. III. 60632 

arba skambinti vakarais:
(312)—476-0601

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ū* humoristinės poezijos rin
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.

<99000999000900009000000991

RADUO PROGRAMA

Seniausi* Lietuvių Radijo 
rograma Naujoj Anglijoj 

š etotiea WLYN, 1360 ki- 
ociklų ir iš stoties FM, 
lOi.7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J :30 vai. die
tą. Perduodama: Vėliausių 
'pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
3altic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wav, So. Bostone. Telefo- 
įas AN 8-04S9. Ten gauna- 
•ur ir Keieivta

Rugsėjo 20 d. So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je LB apylinkė Tautos šven-

svečiavosi pas savo bičių-į 
liūs Filomeną ir Adomą!

į Kantautus, kurių 725 pusią-1 , ,,
Numatytas projektas - 30ipių kwpą •'Lithuanian Bib-I :<“JeJ’am‘"e8 v“

neseniai iž!eido(,ancių1rda1l.M.K.Čiurho. 
Albertos universitetas.

min. ilgio vaizdinis - žodinis 
montažas apie Massachu
setts lietuvių gyvenimą nuo 
pirmųjų kolonijų įsikūrimo 
iki dabarties.

Massachusetts valstija 
šiem projektam lėšas skirs
to pa»gal nustatytus termi
nus. ir buvo tikimasi lietu
vių projekto pasiūlymą į- 
teikti iki š. m. rugpiūčio 15 
d. Tačiau nesurinku? pilnos 
reikalingos sumos— $2.500, 
nuspręsta lėšų rinkimo vajų 
pratęsti iki sekančio lėšų 
skirstymo termino — lap
kričio mėn.

Ar skaitytos?

tarkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

rtRORO tK VLRGIJO: 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Dažau ir Taisau
Kantus iš lauko \r viduje
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Nauaoju tik geriausią 

mednagą.
JONAS STARINSKAS 

270 Sarta Hill Ava 
Dorchester, M
TsL CO 6-M54

Argi sunku būtu Surasti
. IMPERIJA SOVIETŲ . • v i • •vieną naują Keleivio prenu-

DI|C| 1 A
meratorių? O juk kiekvie.

i

Joje smulkiai aprašyti ; nas naujas prenumeratorius 

i oolševikinio teroro sistema ; stiprina laikraštį.

j MYKOLO KRŪPAVĘ
į% -• oo i o u n- •? ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 
} Rugsėjo 28 d. Pabaltiečių ps, kaina mw) j^sejo
.draugijos koncertas, ruoria- feaina $4 „„
■ mas kartu su burmistro į-s 
j staiga kultūriniams reika- GYVENIMO 

__ TA . . T • liams, 3:30 vai. popiet First dr- P. Kalvaitytės-Karrclie , ‘r'),lai. seserys, gimines u
Komp. Darius ir Laima,and Se„ond church nės. 360 psl.. kaina ..$3.50 ! ,rau2i,L Knygos kaina —

Lapinskai su ?avo sūneliu Rugsėj0 30 d. kamerinės’ Aidai ir šešėliai, premi-’, 75 *nUL 
praeitą savaitę iš Chieagos muzj£os koncertas, ruošia- juotas romanas, parašė Va-į 
afc.yko į Bostoną. Jie vieši y^a? burmistro įstaigos kul- cys Kavaliūnas, 234 psl..s 
pas Lapinsko tėvu

L. ir D. Lapinskai vieši 

Bostone

8:00 kaina $5.00.

< tos vergų stovyklos, kuriose 
VINGIAIS į kei;tėjo ir žuvo mūsų

-1

i • ul iniams reikalams,
:val. vak. First and Secondj Medinis dievas. 11 apsa-! 
Church. j kymu, parašė Vladas Mingė- i

Spalio 4 d. So. Bostono j ]a> 246 psL.kaina $5.00. j 
Lietuviu Piliečių d-jos III a. j
saleie Lituanistinės mokyk- aooooooooooooooooai'e^’^oem 
los banketas. o

Spalio 12 d. So. Bostono .««. paz^.n.a
t - Z-- tkv J ttt ~ il*iras> ti Keleivi, jc namePraeitą sekmadieni Bos- Kiču, iu Piliečių d-Įos III a. ? 

tone lankėsi chicakieti- inž. ?a^J® lietuviu radijo va.an-;
Juozas Liubinskas su savo ^os Laisvės Varpo koncer- į

žmona Daiva ir atžalynu — ‘
Gile, Aldiu. Taura ir Linu. Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 

koncertas. •
Inž. J. Liubinskas yra ■ ankrįčio 9 d. Brocktono ■

skautų veikėjas. Jis dalyva- ''iu sv-Kasamiem para-;
vo "Wood Badge“ __ Gil- bijo- mišraus choro koncer- I dalis, parašė Albinas La
ivelio Ameriko*? skautu va- ^as‘ kuris įvyks North Junior j ranauskas, 350 psl., kaina 

• dovų kursuose prie Jaffrey, High School. Oak Street,; $6.00. i
X. T» - . |N.H. Tie kursai yra aukš- Brocktone; Ma^s.. , Mūsų žvirblis, J. Narūnės
Ho $15 K. Barūnas ir čiauzi. Japkncio 22 n..Sandaros.ej]iuota pasaka vaikams. 16

G. R. Simonaičiai. saleje Brocktone Balfo skv< ] kaina 20
J. Gimbutas - $12. F I F08 b,uv0 P8’ riaT”! P"“viS,-, . c p 1 ' o.-u-.: ,rkIio

Įkviesti vadovais Antanas Lapkričio 23 n. So. Bos*>s-. Raudonojo arklio vasara.
Po $10 — S. Eiva. J. Kuo- Saulaitis ir Česlovas Kiliulis no Lietuviu Piliečiu d-io? romanas, parašė Edvardas 

dis.
T

Jei pilna suma nebūtų su
rinkta iki nustatyto: pasiū
lymų įteikimo datos lapkri
čio mėn., tai visos aukos bus 
grąžintos.

Šiam specialiam lietuvių 
projektui jau yra aukoję šie 
asmenys:

Po $25 — B 
Sonda.

Paliulis ir J.'

Dari?us motina po sun
kios operacijos palengva 
sveiksta. Linkime greičiau 
sustiprėti.

Svečiai iš Chieagos

LABAI J90MŪS 
ATSIMINIMAI

Ką tik gavcine

Rudenys ir pavasariai.

T\U, LIETUVA, Stepo
ne Kairio, 480 ^1., kai
na £2.00.

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

į TRYS IR VIENA, Janinos! 
' Narūnės atsiminimai apie | 
į rašytojus Gal rielę Petkevi- j 
č'ū*ę: Balį Smogą, Jurgi! 

. Savickį ir ju »zą švaistą ,171 ’ 
pis., kaina $3.00. ,

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovyde 
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

CONOUER
by Liudas

WE WILL 
THE WORLD

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais iš 

stoties WBUR 90.9 FM 

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

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtUeka įvairią rū&ią

draudimas
kreiptis sena adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broaduay

So. Boeton, Mass. 02127 
TsL AN 8-1761

i

ttf

savaitraštis

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja ssanyioj’is apie pasaulinius Ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
upie visur, mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimas, 
jame rasite įdomiu skaitytoją laišką skyrią. kuriame laukta
me abipusiu pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra dinamiška mūsą Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarhią bei idėją, vi
suomet atviras ki?kvirnn nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

is, S. Lusy-j E. Ribokiene, jr kursantais 13 asmenų. Jų cnlėje ramovenų rengiant?,Cinzas, 312 psl., pis.a, kai- Dovydėnas. 217 ral-, kainai 
’. Stankūnaitė, V. Vaičjur- tarpe buvo ir inž J. Liubins- Lietuvos kariuomenės atkū-!na $6.00. '$5.00.
ienė, T. Vasiliauskienė. kas. ; rimo sukakties nriuėiunas. Pėdos mirties zonoje 1 »»giene, T. Vasiliauskienė. 

D. Giedraitis — $5.- • j 

Visiems nuoširdus ačiū!
Tuo me*u. kai inž. J. Liu

binskas dahtavo skautų 
kur uose. jo šeima automo- 

Aukas prašome siųsti tie- Kiliu lankė įvairias J A V is- 
siog į šiam tikslui atidarytą torines vietoves, jų tarpe ir 
sąskaitą čekius išrašant Li- Bostoną.

rimo sukakties minėiimas. reao* mirties zonoje ATSIMINIMAI IR MIN
< Kovo 26 d. Baltų d-jos Sibiro katorgininkės ir
koncertas. . etinių kalėjimų kankinės £ĮX‘£

psj Ka.na w , difnojant# Kipro Bier;
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI’ė

Turme Lifutivnp žcmėls

SKYRYBOS PER 6 MIN.
PIGIAUSIA KELIONĖ I GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

Savaitės ekskursija Lietuvon

i lik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

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

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

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road >
Nevton, Mass. 02168 
TeL (617)-96®-1190

arba
Galaxy Tour 4k Travels 
141 Linden Stenat 
Wellasley, Mass. 62181 
TeL (617)-237-6602

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos 
metu Galaxy Tour & Traveb art>a Algirdui Mit
kui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą!

i Paguoda, Bronio Railos 
pk;mirksnių III dalis, 387. 
i psl., kaina minkytais virše-Į 
i liais $6.50, kietais — $7.25.
Į Viena pasauly, romanas,

> linio, 464 psl., kaina....S2.G0 > ■
1 PENKTIEJI METAI, Kip- 

ro Celinio, 592 puslapiai,
lcalr.a $2.00

i

Metinė prenumerata JAV- 

Adresas:

88.00

7722 George Street. LaSaile-Montreal. 690. Quebee. CANADA

SLA
Las Vegas — rojus tiems, * parašė Danutė Brazytė-Bin- 

kurie nori išsiskirti, nes tab Rokienė, 241 psl., kaina — 
galima padaryti lengvai ir1 $6.00.

’ gi eitai. Todėl ir tokių bylų* Spinduliai ir šešėliai, — 
ten tiek daug, kad teisėjas į Arėjo Vitkausko eilėraščiai, 
nebegali jų iš?pręsti taip' 64 psl., kaina $1.00. 
greitai, kaip norėtų tie, ku-: « ,..
rie skiri»i. ! Sukilimą. Ltetaro, «nm-

. rėmimui atstatyti, dokumen. 
Teisėjas Hayes sugalvojo5 tinė apžvalga, parašė buv. 

tą reikalą šitaip pagreitinti: • Lietuvos nepaprastas pa- 
jis 15 porų, kurie norėjo siuntinys ir įgaiiotasminis- 
skirtis dėl būdų nesuderina-' teris Vokietijoje Kazys 
mumo. bylas nutarė spręsti i Škirpa, 583 psl., iliustruota 
vienu kartu. Jis tik paklau-! įrišta, kaina $15.00. 
sė, ar visi Nevados valstijoje; Lietuvių Darbininkų Disu- 
išgyveno 6 savaites, ar jų'gija New Yorke, 104 psl., 
vardai ir pavardės teisingai • didelio formato, daug iliust- 
bylos dokumentuose įrašyta, racijų, kaina $3.00. 
ar jų skunduose nurodyti'
tikri faktai, ar yra iralimybė; P,»*iri- Pre,mij“°^.ro’

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina...........  $4.0(1!

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
(apie Salomėją NM)f P«* 
onetėt OrintaiMa* 234 psl. 
Kaina $3.00.
ATSIMINIMAI, parašė Juo- ’ 

zas Liūdžiua, 246 pusią (
niai. kaina........... $3.00 į
SIAURUOJU TAKELIU

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

ATSIMINTAI APIE 
JUOZĄ L10DŽIV, Petronė- 
lės LiudMuvienėa, 88 psL 
caina .......................-........ $1

lai, J. Januškio atiminimai. 
127 p«L, kaina $2.90.

Melagingas Mikaaia laiš’

69 psl.. kaina $1.60.
Išeivio dalia, Juozo Kapa.

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

susitaikyti ir ar garbingai ir, ??au’
teisingai sutarti alimentai,!^8’ Ps^» ^aina $4.50. 
ir. gavęs į tuos klau-imus’ Šventaragis, II tomas,ro. 
teigiamus atsakymus, pa- manas, parašė Vytautas 
pke’bė visas 15 porų per- Alantas, 613 psl., minkšti "r/nn

$8.00. Į Steponą. Kolupaila, para-, 
m nutes. • . Lietui, mto tautoje, wla- ii Jurgis Gimbutas ir Juo.

! Pernai ten buvo išspręsta' ‘?b-įe ir visuomenėje, para- an Danys, 464 psl., daug 
6 401 byla. o šiemet per 6 ?e S*?9*.8 ®?^dka8' 2o8 v,reel,al’
mėnesius — 3,993. I Psl -ka,na *6 °°- kl na *12 00- ii.

SUSIVIENIJIIUAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

i
f

SLA—jan 80 metą tarnauja Hetuvlą visuomenei Ir išmokė
jo daagiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SLA—-didžiausia lietuvių
duoda gyvybės aądraa4< Ir Hgaje padaigą, kuri yra 
pigi, nee SUSIVIENIJIMAS aetedko pelno, o teikia 
patarnavimas savitarpines pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria sa puse aHooe dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir savgL Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti {vairią klasių rrikatogiamlas 
apdrsudr e nuo $100.00 Iki I1C.900.0C

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą Ra. 
domaent Insurance, kad jaunuotia gautą pinigus 
aukitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams lakai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $8.00 mokes
čio metame.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenima rekomsodoojama Bsteviiky 
klubą Ir draugiją Buriama. Ui $1,000.00 akddenta- 
Me apdraudos mokestis $&00 | matau

SLA—-kuopos yra daugumoie Hetuvlą koloniją. Kreipkitis 
* kuopų veftljus, te )lo plačiau paaiškins apie 
flmd rieai jimo darbus.

Geosita spausdintas Informaeijea, jeigu 
parašysite:
Lltkuaulan AMaam ef America
$07 Weut Mth fttreet, Neur Vark. N.T. 10061



Vietines žinios
Vis dar negerai

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos mėnesiniame su
sirinkime rugpiūčio 21 d. 
pirm. Stasys Drevinskas pa
informavo narius, kad lie
pos mėnuo buvo geresnis, 
bet ir jis darvė per $1,004) 
nuostolio. Jis kreipėsi į na
rius. prašydamas patarimų, 
kaip pagerinti draugijos 
biznį. Tai jis kartoja jau ne 
pirmą kartą, bet neteko iš 
jo girdėti, kokių žygių ėmė
si valdyba draugijos reika
lams pagerinti ir ką dar nu
mano daiyti. Tada ir nariai 
gal ka išmintingesnio pasiū
lytų. ‘

Juk d-jos valdyba, kont
rolės komi rija. iš viso net 
keliolika asmenų, geriausiai 
žino, ar bent privalo žinoti 
draugijos reikalus. Todė1 
valdyba turi ne aimanuoti, 
bet gerai viską aptarti ir 
vykdyti, kas yra jos galioje, 
o ko negali, kreiptis į susi

rinkimą ir gauti jo įgalioji
mą.

Teisingai D. Averka pa
sakė, kad praeitų metų liūd
ni įvykiai daug pakenkė ri
jai. Ta žala tebejaučiama ir 
dabar. bet. atrodo, reikalai 
eina gera linkme.

Linksmai nuteikė A. And
riulionis pranešdamas, kad 
rug ėjo 6 d. užkandinė vėl 
atidaroma. Joje vėl šeštadie
niais ir sekmadieniais bus 
galima dar skaniau negu 
anksčiau pavalgyti. Jis 
kvietė narius kuo gausiau 
užkandinės paslauga pasi
naudoti.

Draugija turi per 1,000 
nariu, o jos mėnesinių susi
rinkimų nelanko nei šimtas 
žmonių, tik rinkimai sutrau
kia 400-500. J šį susirinkimą 
neatvyko nė įstatu reikalau- 
' imas skaičius (50), todėl 
nebuvo galima nieko nutar
ti, ir teliko tik pasikalbėji
mas.

Man seniai atrodė, kad

KELEIVIS, SO. BOSTOR

kas mėnesį šaukti narių su-i Jaunuolis pirko knygų 
sirinkjmus nėra jokios pras
mės. Jie draugijai nieko ne- Lietuviškas knygas dau 
duoda. Pakaktų 2-4 susirin- giausia perka suaugę. Jau

nimas prie mūsų įstaigos 
lietuviškų knygų lentynos y-

Nr. 32,1975 m. rugpiūčio 26.

Grįžo L. Jasaitienė

Laima Jasaitienė grįžo iš 
‘ Los Angeles, kur ji buvo nu
vykusi ten įsikūrusios savo 
dukters Dalios ir kitų buvu-

kimų.'

E. Ketvirtis siūlė susirin- jra retas> todėl į^j laukia-j šių bostoniečių aplankyti, 
kimus saukti sekmadienių. mas jr mjeias svečias. {Ta proga ji buvo pasiekusi 
popiečiais, nes dabai zmo-{ giomjs dienomis teks sve- net ir Meksiką.

gntv^ii'5 ’ čias buvo Dalius Vasys, vie- 
vaikscioti, bet įstatuose pa-, nas Jaunimo kongreso 
ra vta, kad susn-inumai tu-' BOSĮono ap\gaidos atstovų.} 
n būt^ saukiami ketv n tadie-: jjs jsigį'j0 Lietuvių poezijos

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY 3ALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

FWVWWWW<

Perkūnas Krukonis išvyko 

į Lietuvą

0 Gana u

mais. Taigi, reikėtų pakeis-; j jj tomą, Lietuvos istoriją il
tį įstatus. j Lt.

A. Mitkus painformavo. I

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tat. SW 8-2868

yra yieninteJė oficiali iot**- 
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

torio į Lietuvą ir lutas Rust* 
pbs valdomas sritis- Čia kai*

kame lietuviškai, patarnau
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

Bartainkna K. J. ALBSMA 
«Ž8 EAST BBOADWAT 
SOUTH soąToN, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Itenjamin Metre Datai 
Fojuervn SilnciM

Stiklas Laa
Vteokte reikmenys 

Baficmanys pltual 
Visokis colcUos daiktai

Telefonas: AN 8-2806
I£Jr. Jos. J. bonovan 

Dr. J. Pašakurnio
ĮP t DI N IS 

OPTOMETR1STAS
į Valandos:
i nan 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

Seuth Boston, Mane

nereikalingai eikvoti kurni alyvąPerkūnas Krukonis praei
tą savaitę išvyko į Vilnių 
lietuvių kalbos studijuoti. 
Grįš po vienerių metų.

Padidino mūsų šeimą

A. Lange iš Delhi, Ont.. 
užsakė Keleivį savo bičiuliui 
A. Ruzui iš Margaretho, Al
bertoj.

kad rugsėjo 5 d. 7:30 vai J 
vak. televizijos kanalas 5 Į 
duos pusę valandom spėria-j
lią programą, skiltą pabal-Į Praeitą savaitę Stasys
tiečiajns. To pusvalandžio: Griganavičius ėlektriniu 
smulki programa bus pa-į piūklu gerokai susižeidė de- 
skelbta kitame rūmelyje. • ginę ranką. Ligoninėje sutei- 

I Ragino visus žiūrėti. i kus pagalbą, jis gydosi na- Ačiū A. Langei už para-
i Spąiio 26 d. rengiamas i-} mie. mą, o A. Ruzą sveikiname,
, orastmis Šurum burum ir. Ijnkime kaimynui grei-l tapusį keleiviečių šeimos na- 
j kartu jnarių veteranų pager-; čiau pasveikti. ' riu.
’• bimas.; ;
I ž-i. j

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

Nelaimė ištiko 

St. Griganavičių

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įt engimą s. į-kaitau! aly* 
vos bu nulį. putėją, oio (iltį a* 
termostatą.kontrolę it dalba su
jungti rū»y su vamzdžiais^

IU metu garantija.

S a t y b ė s : 
l'rodnk tingumas 

Lkononuja Namams šildyti 
geriausias pirkinys

CITGO

Dargių sveikinimas •
T J i• t

....SLĄ prezidentas Povilas 
Dargų* ir io žmona Gertai- Į 
da atsiuntė , sveikinimą is 
Conneaut Lake, Pa., visam 
Keleivio štabui;

t

LIETUVIŠKA UŽKANDINE 

atidaroma rugsėio 6 d

Už imsies be tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ i
1 žmogaus — be ydos.

M*n**#**«*#. ***<*****************

Peter Maksvytis
Cnrpenter A BcSdsr
46 Choreli Street 

M. Milloa, Maaa
Atiteku vtena pataisymo, mmoą 
to ir protektavimo darbas U lan
ko Ir vidajo, gyvenami)
Manio paa
b

Telefonas: 888-8675

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
:Newton Centre, Maas. 02159

Tek 332-2646

ko tr vtdnjo. gyvenami) namo tr| «a 
Mielo pastato, pagal relka-E « 
lavinu’,. Saukite eiaadM 0d S va-| 
tenai) vakaro. U

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTR 
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniab 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. TeL 580-7209

PLOKŠTELE

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

Paštu
ijjj_frrnufi frrrrr~rrrrrrr"“f——————--

Laisvės Varpas

l’.i>kutme modernaus alvta Šildvmo naujiena qtG0 rLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
AI%ta šildomo si»e<ialestai

470 Adam* Street. Quinex( Mas*.
Aljtus liuincrio apt.nnar imas išlikas 21 »al. pei dieną

Skambinti — Boeton: 436-1204, So. Skore: 773-4040

5? 55 ro įg yg tr555 5ĮT

Trans-Adantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEVV YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

lapkričio 21 gruodžio 19

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistui, iipiktome gydytojų rs 
mptus ir turime visus gatavus vaistus.

ėsi reik vaistų — eikit į Uetuvišką vabtiną.
Sav. Emanuei L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tsbfomm AN 8-8828

Nas 9 vaL ryto IU 8 vaL e„ išskyras šventadienius Ir aekm.

oeooooeoooooeooooooooooooooaos

) M & T OIL CO., Ine.8
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos S
□ Pilnas šildymo {rengimas 8

S k ambink ito

268-4662
ų -o>'

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZI DENTAS 
480 West Broadvray. South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT
Bl UI c mr 
S\VI\(.SP
290^5*

»Jrw’pU Wieąs
mpaksioooa

AVIMI

A VMM

AYtAR 
TE sodan$500 m

54^5^

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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 prakaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikb jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 5274,000,000

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines is Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

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

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

393 West Broadvray, P.O.B. 116

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

Vbų skyrių vedėja Aldona Adomoab

'č'T&i ifc Tui fili

withdr«wa!« on Mvinfll 
Osrtifiests fumk providsd ratą of tottreit on smount 
vsHhdrsmn b rsduosd «O tl» psnbook rate (5%%s year) 
ind 90 days taurauk iorfeited. _____ __ _

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 79S3347
Tbabi iš Worcsaterio siaa- 

čbm įvairius siuntinius į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap 
avo> maisto ir pramonės gaati* 
nią. Turime vietoje įvairią vb 
tinša gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštų vbai io* 
momb bainomb. Be to, siuačb* 
me mabtą, pinigus ir galite už
sakyti jų fsmyboo prekes, čb 
oamokšoite piaigus, o 
ten vietoje gaišo pasirinkti 
sakytas prekea

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras atsikviesti
gimines čia paa save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir eųtiaingaL Atsttankų įsiti* 
klnsita Vedšjss A. SehyrMi

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1S BOSTONO I LIETUVĄ 
ir lotus Rusijos

mintomis kninomia 
Galima užsisakyti 
certifikatus, automobilius^ 
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai*

o šoita^ttouiaiB 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p^u 
Kitomis valandomis

susitarimą telefonu

389 W. Broadvray 
Šou Boston, Ms

TU. atMMS

1




