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Kissingeris nepirko į 
Egipto ir Izraelio pakantą

I
Po 12 dienų Kissingerio tarpininkavimo Izraelis ir

i
Egiptas susitarė "laikinai sugyventu“ Už tuos pažadus

‘i.
Egiptas atgavo dalį Izraelio okupuotos teritorijos, ir abu 

priešai gausių bilioninę JAV paramų. Bet ligi tikros ara

bų ir žydų taikos dar ilgas kelias. 1 i

Po dvylikos dienų laksty- • kad šiuo susitarimu buvęs 
mo tarp Izraelio ir Egipto į nupirktas tik trejų metų at- 
dr. H. Kissingeriui pagaliau • vangos laikas bet dar ne 
pavyko palenkti abiejų šių taika, nes Egiptas nepasiža- 
kraštų vyriausybes į laikiną į dėjęs nutraukti prieš Izraelį 
susitarimą, nors jis dar iri diplomatinės akcijos, pro- 
nėra tikra taikos garantija, pagandos ir ekonominio 
Bet vis dėlto tai pirmas ara-- spaudimo.
bų ir žydų taikus diplomati-į ■
nis sąlytis nuo Izraelio vals- i Šis susitarimas numato- 
tybė.- įkūrimo, taigi per 27 mas oficialiai pasirašyti šį 
metų laikotarpį.

Tuo susitarimu Egiptas

čia matome dalį sienos, kuria komunis tai aptvėrė jų valdomų Rytų Berlynu, 
kad joks žmogus nepabėgtų į Vakarus. Toji siena jau aplaistyta daugelio besi* 
veržusių žmonių ^krauju. Ji yra akivaizdus ženklas visos Sovietų Sąjungos ir 
jos satelitinių kraštų politikos. Kaip šių sovietinės užtvaros mūrų ir spyg
liuotų vielų nesutirpdė jokie vadinamie ji "atlydžiai“ ir Helsinkio konferencijos 
deklaracijos, taip nepakito ir komunistų prievartos metodai ir pagrindiniai 
tikslai — palaidoti Vakarų demokrati jas ir visų laisvąjį pasaulį aptverti so
vietine kalėjimo siena.

Portugalijos komunistai 
bando apgauti opoziciją

VietoB komunistų šalininko premjero gen. Goncalves 

ministru pirmininku paskirtas tok* pat komunistų tarnas 

adm. Jose Pinbeiro Azevedo, O Goncalves sodinamas | 

dar svarbesnį armijos vado postą. Dėl to krašte įtampa 

dar didėja. i f

Portugalų pasipriešinimas. demonstracijose iki fšiol bu- 
komunistų pastangoms įves-|vo sunaikinta 60 komunistų 
ti krašte savo diktatūrą vis
didėja. Nors komunistai jau 
užgrobė spaudą, radiją, uni
jų vadovybę, bankus iv pro
vincijos savivaldybes, bet 
rinkimus laimėjusių partijų 
bendras frontas dar vis neį
lenktas. Visoje šalyje vyks
tančiose antikomunistinėse

ketvirtadienį. Tuo tarpu dr. 
Henry Kis ingeris dar ap
lanko Jordaną, Siriją ir gal 

atgauna iš Izraelio dalį oku-! Soudi Arabiją, tikėdamasis 
puotos teritorijos su keliais! panašų susitarimą įsiūlyti ir 
svarbiais strateginiais punk- tiems kraštams. i
tais ir alyvos laukais. Tiks
liau tariant, Izraelis pasi
trauks Sinajaus pusiausaly riniųjų Rytų "taikos laimė t^OO sovietų agentų Perversmai Peru Mirė Selassie ir

Argentinoj gali būti

nuo 11 iki 25 mylių į rytus. jimas“ tbli gražp dar nėra i Lao&a 1 ir Ekvadore
nuo Suėst kanalo, o Egip^ tikras. Symbiausia. * Laosą * ir UKVmgre

perversmas
Prez. Peronienės vy

riausybė nepajėgia spręsti 
opiausių krašto reikalų, °lh- 
ypač ekonominių problemų.1068

eentių. sužeista 240 žmonių 
ir nemažai žuvo. ši? sąjūdis 
stipriausiai buvo nukreiptas 
prieš prokomunistinį prem
jerą gen. Goncalves. reika
laujant jį atstatydinti. To
kio spaudimo rezultate pa
galiau prezidentas Francis- 
co da Costa Gomes nubarė 
padaryti kai kurių valdžios 
"pakeitimų“: jis gen. Gon
calves paskyrė armija? va
du, o ministru pirmininku 
pakvietė kitą prokomunistą 
laivyno admirolą Jose Pin- 
heiro Azevedo...

I Toksai tariamas vyriausy^ 
sąstato "pakeitimas“

tas. kurio linijos buvo nuo,mu JAV

deValera ___ _
Rucniūčio 27 d mirė Eti- Nedarbas siekia 77, inflia-}®?®®®’^.^ la*,ian fimer- 
Kugpiucio ti a. mirė nu- v1110- neštai permatoma ko-Irsinnc C1JH PCI IHetUS P&S0KO 2»>0,__*______________ a- ___ iLaosą visiškai užvaldžius j Praeitą savaitę Peru valsįsipareigoja pa- 

10siųsti į stebėjimb punktus komunistams, Sovietų S-ga ‘ tybėje įvyko antrasis perjratorius Haile Selassie, 83 cija pei * munistų apgavystė. Goncal-
200 amerikiečių technikų, ten pasiuntė net 1,500 savo į septynerius metus pervers-] metų amžiaus, kieta ranka ;» pieKyfcos ba ansas su uz-,veg paskyrimui Armijos vir-

myn nuo 8 iki 11 mylių. Ži- Trtki ž * ^tvirtinti "instruktorių“ krašto politi-i mas. Nuversto generolo Ju-; valdęs savo kraštą 57 metus, »«»"> ^t^eja, užsienio va-,.. . R grfeštai pasiprieši-
ZMn ErS niam ir ekonominiam gyve-! ano Velasco Alvarado vie-i Prieš metus jis buvo karių kiti ^osaikieji ka™°-

ton atsisėdo gen. Francesco1 nuverstas nuo 80810 ,r VO3

5 iki 8 mylių į rytus nuo ka
nalo, dabar pasislinks pir-

noma, ta Egipto atgaunama 
teritorijos juosta tesudaro 
tik apie vieną šeštąją dalį 
viso? Izraelio okupuotos E- 
gipto srities, ‘bet -Jdypas lai
mėtas tik už pažadus bent 
trejus mep£? vengti tiesiogi
nių kartjtveiksmų prieS? Izra
elį ir tylų sutikimą neblo
kuoti Izraelio laivininkystės 
Suezo kanalu. Aišku, susita-

kongresas, o jau dabar kai . . ..
kurie senatoriai ir kongres- nlmul ™r«ul'uoti 
manai šaukia, kad tų Ame- v . r ...rikos technikų buvimas Si- , J aip. ^aos? l^,eni0 Tei” 
najaus pusiairaiy gali tam kah» 'ninistensPhoune Sip- 

J r raseuth pareiškė, šitie sovie-
tikromis aplinkybėmis įpai- tų instruktoriai darbuo?iąsi 
nioti Ameriką į karo veiks- be jokių sąlygų, esą, "ne 
mus. kaip buvo Vietname, teip kaip amerikiečiai“. 
Taip pat čia nelabai opti-Į geĮ Raudonoji Kinija to- 
mistiškai žiūrima ir i numa- kjų sovietinių instruktorių

rime yra ir daugiau punktų, tomą bilioninę pagalbą Izra- atvykimu tikrai nėra paten- 
- * - eliui ir Egiptui. lkinta.

!
Prisimenant, kad Pales-' D • s • •

tinos arabai dabar kelia di- Sovietai piktinasi 
d^aurią tratom,ne tiktai į
pnes Izraelį, bet ir pnes jų v**»»s*»
interesus pamiršusi Egiptą,! Sovietų oficiozas Pravda. 
sunku pranašauti didelę šios nors jr neminėdama tie’iai 
sutarties palaimą.

kurių Egipto prezidentas 
Sada.t nenori viešai skelbti, 
vengdamas supykinti kitus 
arabų kraštus, kurie jau ir 
dabar Sadatą vadina bend
ro fronto prieš Izraelį išda
viku.

Be to, susitarime numa
tyta, kad platų ruožą tarp 
Egipto ir Izraelio linijų pat
ruliuos Jungtinių Tautu ka
riniai daliniai ir tame tarpe 
būsią įrengti elektroniniai 
sargybos ir įspėjimo taškai 
abiejų kraštų pasienio ka
riuomenės judėjimui stebė
ti. kuriuos tuiį aptarnauti 
200 Ameriko-’ techniku, 
ginkluotų tik lengvais gink
lais savisaugos reikalams.

Kaip dabar anglų spauda 
pabrėžia ir jau žinomi davi
niai rodo, 'lis Egipto ir Izra
elio susitarimas iš tikrųjų 
buvo Amerikos nupirktas. 
Mat. Izraeliui už nuolaidas 
pažadėta $2.4 biliono kari
nės ir ekonominė? pagalbos,

Morales Bermudez, kuris 
laikomas konservatyviškes- 
ni* negu jo pirmtakas, bet ir
jis žada tęs* i "revoliucinį 
procesą“. Iki šiol j: j buvo 
nuverstosios valdžios r.inis- 
teris pirmininkas.

Šiomis dienomis bandyte 
nuversti ir Ekvadoro prezi
dentą Guillermo Rodriguez, 
bet tenai perversmas nepa
vyko. Per tą sąmyšį žuvo 12 
ir apie 100 sužeistų.

Pavogė daug armijos

nenraraao galvos Mirties tų gaujos, kurių nepajėgia- SIU Maisv” manyti žodžiu, pa- 
r dėtis labai sunki.darytes savo rūmų mažame 

kampe. Peronienė mėgino j val
džią įtraukti karius, bet ne
sisekė. Karių spiriamas iš 
kariuomenės pasitraukė vi
daus reikalų ministru pa
skirtas pulk. Damasco. Jų 
reikalavimu buvo atleistas 
iš kariuomenės vado parei

nąs įžymiausiųjų nepriklau- 831 gen. Laplane, kuris akty- 
somybės kovotojų, piimasis Ylal palaikė vyriausybę ir 
jos premjeras ir preziden- jo Vieton paskirtas gen. Vi
tas de Valera. —— ------ —~

Su šio "J ’dėjos liūto“ 
mirtimi baigėsi Etiopijos 
3.000 metų senumo monar
chijos liekanos.

I
Rugpiūčio 29 d. mirė su

laukęs 92 metų Airijos vie-

riuosaikieji 
menės vadai, saugumo da
liniai ir jų vadai, o centrinės 
ir pietinės Portugalijos sri
ties kariuomenė? daliniai vi
sai atsisakė paklusti savo 
komunistiniam brigados ge
nerolui, paskirtam jiems 
vadovauti.

Socialų vadas Mario 
Soares pareiškė, kad d s bar 
skilimas tarp valdžiom ir por
tugalu tautos daugumos dar 
pagilėjo ir jau esama arti 
pilietinio karo ir naujo per
versmo.

Kinai apgaudinėja 
turistus

pavardės, duria piratu Egip-f ginklų 
i to prez. Sadatui į akį. kad;
| tasai leidosi į susitarimus su 
Izraeliu.

i Pravdai ypač nepatinka 
kad pagal tą sutartį JAV pa- 

Komunistinėje Kinijoje siųs į Viduriniuosius Rytus 
lankėsi JAV kongreso dele- 200 savo technikų kariuome- 
gacija, siekdama geriau su- nių judėjimams -tebėti. Mat, 
srpažinti su to krašto san- nuo 1950 m. toje srityje i */.?*• * 
tvarka ir "sušildyti“ JAV ir vo tiktai sovietų "specialia-1 J J ’ 
Kinijos .santykius. .tai“. Atrodo, kad Maskva,

I stengsis į tu stebėtoju tarpa 
Iš tos išvykos grįžęs kong- per Jungtines Tautas įgrūsti 

resmanas Denvinskis sako,' ir sau ištikimų "technikų“, 
kad kinai svetimšaliams te-'
rodo tik tai. ką jie nori, o ne • v . D
tai, ko prašo iš kitur atvykę. 'įMOVe KumUUlJOS

JAV krašto apsaugos de
partamento pranešimu, tero
ristinė airių armija yra pa
vogusi iš amerikiečių karo
bazių Anglijoje didelį kiekį 
ginklų ir amunicijos. Visa 
tai persiųsta į Šiaurės Airiją 

! teroristiniams veik mams

Jis ir kongresmanams levo- įnipug 
dę tik pavyzdines gyven vie-j

____ _____ ___ ____________ tęs, įmone3, ūkius ir namus.! Neseniai Norvegijoje pa-
o taip pat savo laivais pri-į Vis tai diibtini, o ne tikri bėgės Rumunijos ambasados 
statyti alyvą, jeigu tam tik-1 dalykai. " ’ x “J‘~
ru įtampos apveju Izraeliu1
Jos pritrūktų. i S“ lai^'ai pasirinktais

Neabejojama, kad nema
ža suma yra pažadėta ir 
Egiptui. Bet diplomatiniuo
se sluoksniuose pažymima,

Darbo unijų vadai 
kritikuoja Fordą

Prez. Fordas, sveikinda
mas darbininkus Darbo die- e .
nos proga, iškėlė jų nuopei- Britų angliakasiai

dela. priešingas peronistam 
i Nors jis ir žada laikvtis ne-l 
utralįai, bet. a*rodo, nėra ’
garantijos kad kariai vieną L. . . A ,
dien, nepaims patvs ( savo J !>»«"« tarybea posėdis, ku- 
rankas, nuvertę Peronienę. Į'laTp.e .^u‘ sprendžiama, ar 

leistis i nuolaidas opozicijai, 
ar imris griežtų priemonių 
prieš antikomunistus. Dėl 
to ir Goncalves ^kilmingas 
įvesdinimas į kariuomenės 
vado pareigas laikinai buvo 
atidėtas.

Šią savaite numatytas va
dinamosios kariškiu Revo-

nūs kraštui ir pa akė daug . v-
kitų nitų žodžių. patys susivaržė

Visai kitaip į tai atsiliepė Anglijos kasyklos yra na- 
unijų vadai: AFL-CIO prez. cionalizuotos. Jose dirba 
Meany, plieno pramonės — pioie 260,000 angliakasių.
Abel, automobilių—Wood- Nors jų atlyginimai yra ir 

. . stock, valstijų ir savivaMy- aukščiausi, bet jie dar rei-|neapykan^a Įkaitę frontai: 
skiri asmenys k amenkiecių | tarnautojų — Wurf. sta- kalavo padidinti 307,. I« vienos <pu ės kariškių Re- 
sandėlių yra (pavogę 6,900, tymos __Georgine. Įvoliucinė taryba, prokomu-

Ekstremistų grupės ir pa-

šautuvų ir kitų ginklų ir 1.2 
miliono apkabų amunicijos.

Sovietų valdžios atstovai 
ir Amerikos milionieriai pa

šiuo metu Portugalijoje 
viens prieš kitą stovi du

Jie visi kritikavo Fordo Daibiečių vyriausybė dėl nistinė vyriausybė ir apie 12 
administracijos politiką, ’ia sunkios krašto ekonominės procentų balsu rinkimuose
vadindami prez. Hooverio padėtie 
politikos pakartojimu.

tokio

Prie Indonezijos sienos

negalėjo patenkinti. Dabar 
jai pavyko įtikinti darbinin
kus tereikalauti tik tiek. 
kiek vyriausybės požiūriu

trečiasis sekretorius atiden- madienį Maskvoje padėjo j susispietė 10,000 pabėgėlių, dar būtu galima ištesėti. O 
gė platu Rumunijos komu-[kertinį akmenį imliiniikoJ kurie stengiasi pasprukti ii vvriausvbė tegalinti pridėti
niStU tTnVIa ai lirtlrF-n** ! D___ ____. «i « ___________  za

reikalavimo ?ave komunistai ir iš kitos—
Mario Soares vadovaujami
sočia’t tai. katalikiškosios 
partijos.' maoistai ir kito’ 
srovės, bendrai gavusios 82 
procentus balsu. Sakoma, 
kad kol kas Portugalijoje 
pilietinis karas nekyla tik

1 dėl to, kad šie frontai nėra 
tiksliai apskaičiavę savo pa
jėgumo ir prisibijo, kad to-

tu šnipu tinklą, apraiz- J "Babilono bokito“ statybai,! Portugalijos Timur koloni- per savaitę tik 6 svarus ($
žmonėmis, sako Denvinskis. jgiusi visą Šiaurės Europą. I kuri atsieisianti 110 milionų! jos, kurioje vyksta kruvinas 12), t. y. atlyginimus padi-
negalima susitikti, o leidžia-' Jis pateikė 40 agentų są-'j dolerių. Tie doleriai, žino-] vidaus karas. Daug tokių dinti tik 10'7.
ma susitikti tik su tais. kurie j rašą. kurte šnipinėjo Britą- ma, bus amerikiečių. Šiame' pabėgėlių nuo mirties ilgei-.
yra paruošti su svečiais ati- ni.ioie. Vakarų Vokietijoje pastate tilps 300 užsienio, bėjo laivai ir atvežė į Aust-! Už tai pasisakė du trečda- kio sąmyšio me‘u neiškiltų 
tinkamai kalbėti. 'ir Skandinavijos valstybėse, firmų. i u <: raliia. liai iš 77balsavusių. į vėl fašistinė diktatūra.
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„Festival Bastonian” para tėj Disidentai Sovietą Sąjungoje
l «.

Gyvendami Amerikoje — r.e Lietuvos — valstybėje, Kiekvienas politinis dokumentas ir daugelis žodžių 
mes, išeiviai, savo pilietines ir ūkines funkcijas atliekame J vienaip yra interpretuojami Vakaruo.e, o kitaip Rytuose, 
veiklos lauke, sutampančiame su amerikietiškąja bendr! Todėl ir pastaruoju laiku Helsinkyje pasirašyta dekla- 
ruomene. Priešingai, savo kultūrinius ir socialinio bendra- į racija —”Final Act“ bus skirtingai verčiamas į {kairias 
vimo poreikius didžiuma mūsų dar vis tebetenkiname Į kalbas ir nevienodai aiškinamas. Mūsų pesimistai tą "ga- 
HMioriau tik lUtmvialrnsine visiinmanA* vomnrcA Tai vvo {utįnį veiksmą“ tikriausiai aiškins kaip Hitlerio panašaus

Medvedevas saiko, kad Rusijos demokratizavimo pro- realyijlLltaL i
kpd Sov^fc Sąjunga su-

daugiau tik lietuviškosios visuomenės rėmuose. Tai yra 
natūrali emigrantų bendruomenių ypatybė. Ji teikia ir ne
blogą "nutautėjimo“ laipsnio mastelį: kuo labiau bend
ruomenės nariai savo kultūrinius bei socialinius interesus 
išneša už tos bendruomenės ribų. tuo daugiau juos tenka 
laikyti esant "asimiliavusiai;.“ su juos supančia "Svetima“ 
aplinka.

v Betgi tautinės bendruomenės social-kultūrinis integ
ralumas pareikalauja ir tam tikros kainos — būtent, abi

pusės izoliacijos.

Mes, kultūriškai savyje išsitenkančios lietuvių visuo
menės nariai, nelabai jaučiame to, kas dedasi mūsų gy
venamos valstybės universitetų koridoriuose, gi tuose 
koridoriuose nelabai nusimanoma apie tai, kas vyksta 
Piliečių Klubo trečiajame aukšte ar Tautinės Sąjunga; 
namuose. Žinoma, kartkartėmis toji siena esti ir perkopia
ma, ar tai mūsų humanitarinių studentų iš vienos pusės, 
ar tai savo tiriamąjį žvilgsnį į mus įbedusių socialinių ar 
antropologinių ekspertų iš kitos.

vaido dokumentą — Finai Solution, kuriuo anuo metu 
Vokietijai diktatorius norėjo galutinai išspręsti žydų 
klausimą. Kai kas sakys, kad dabar Brežnevas su savo 
Finai Act’u siekia galutinai išspręsti Baltijos valstybių 
problemą. Mes jau žinome, kaip Finai Solution pasibaigė 
Hitleriui. Pažiūrėsime, kaip Finai Act pasibaigs Brež
nevui.

Neabejotina, kad Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencija ir jos "galutinis veiksmas“ Helsin
kyje buvo labai reikalingi Maskvai. Sovietų imperijai 
gresia didelis pavojus. Viduje — sovietų pavergtos tautos 
nerimsta. — artėja imperijos sprogimas. Išorėje, —kaip 
gausūs rusų mokslininkai galvoja ir patys Kremliaus va
dai supranta, — nemažas pavojus iš Komunistinės Kinijos 
pusės. T okiu būdu galima išaiškinti tą desperatišką Brež
nevo norą kuo greičiau užbaigti Hel-inkio konferenciją. 
Užbaigti ir, kaip teatre, nuleisti geležinę uždangą.

___ iliuzija tike-
resas turi vykti per sovietų komunistų partiją. Pagal jį, tis, . , ..
šiuo metu Rusijoje nėra socialistinės santvarkos, bet ji ftvo. sienas
turi būti sukurta ateityje. Jis reikalauja politinės laisvės y01 on?°
ir daugiapartinės sistemos. Jis pasisako už tautų a-psi-
sprendimo teis,, bet tuo pat laiku sako, kad marksistai ?*“•-3“ J3.0? jj. i, *.*
per balsavimą pasisakys prieš atsiskyrimą nuo Sov. Są-, KanJoSfeiij lt,pestj iv kad 
jungos, nes "istorinė raida rodo, kad mažos valstybės ne- į tje užtikrmę jog pabaltie- 
gali egzistuoti“. Su Medvedevu nesutinka Rusijos sočiai-1 neišduos.
demokratai. Jie leidžia savo pogrindžio žurnalą "Sėjatel“. j Rescoe Drummond. "The

ĮChristian Science Monitor“ 
Pagal turimas žinias, šiuo metu Sov. Sąjungoje yra Į laikraščio rugpiūčio 6 d. lai- 

milionai disidentų. Dauguma iš jų. kol jiems vyksta gy-- 
venti ir dirbti įstatymų ribose, apsimeta esą lojalūs pilie
čiai. Jie lėtai ir atsargiai stengiasi sudaryti krašto viduje 
atolydžio atmosferą. Bet kai kas iš jų patenka į saugumo 
organų — KGB — pinkles. Toks pilietis nustoja darbo, 
pradedamas būti persekiojamas, ir nuo tada jis tampa 
viešu disidentu, kankiniu, ar kovotoju dėl savo idealo.

Tarp nerusiškų tautų disidentų vyrauja pabaltiečiai, 
ukrainiečiai ir kaukaziečiai. Jų svaibiausias siekimas — 
atsiskirti nuo Rusijos ir turėti savo nepriklausomas vals
tybes.

(Bus daugiau)

liti apie Helsinki
Šį kartą mus domina antroji minėtos izoliacijos pusė. 

t y., kaip ją kartais pralaužia patys amerikiečiai. Pvz., 
šio rugsėjo mėnesio eigoje mūsų kultūrinėmis pajėgomis 
keliais atvejais disponuoja nebe mūsų organizacijų vado
vybės, bet pati Bostono miesto valdžia. Jinai informuoja 
Bostono spaudą ir televiziją apie savo ruošiamas parodas. ’

Sa/ietų Sąjungą kai kas vadina tautų kalėjimu, bet 
ją galima būtų palyginti ir su dideliu teatru. Dauguma 
Sov. Sąjungos gyventojų tai savo rūšies artistai, kurie tik 
vaidina lojalių piliečių roles. Iš tikrųjų gi jie netiki, ką i

doje rašydamas, atsako vals
tybių vadams, kad F tikrųjų 
jie Helsinky Ry*ų Europą 
atidavė sovietam1. kon
ferencija Drummond pava
dino "absoliuti klaida“. 
Konferencijos rezultatas, 
*ei<ria Drummcnd. yra toks, 
kad jeigu nerimstantys Rv- 
*u Europos žmonėm bandvtu 
atgauti s?«vo nepriklausomy
be. *ai iie. o ne «ovietai. bū- 
hj laikomi karo kurstytojais.

"KIEKVIENAM PAGAL 

JO PAREIKALAVIMĄ. M

Mūsų lietuviškoji spauda, Helsinkio konferencija yra 
Helsinkio konferenciją ir j tos teisingos pozicijos atsi- 

j jos dėklai2 c* ją sutiko su pa-l sakymas.
.... i . x . i ..x- grįstu nusivylimu ir karte-j "The Chicago Tribūne“j.etrs va džia sako, ir turi savo skirtingas nuomones po-,fiu* Tik labai ,.etas ka3 iš,Ralistas Eob Wie-?rich, 

litiniais klausimai.-, nois viel ai to n nesako. Tai disiden* įžurnali.tų dar bandoj rašydamas liepos 16 d. apie 
tai‘ 'daryti optimistiškas 51 va-• sovietų - amerikiečiu "erd-

das. Kad geriau orientuotu- vių spektaklį“, labai įžval-

Sovietų Sąjungoj, kap ten 
mėgstama reklamuoti?, atly
ginimai turėtų būti "kiekvie
nam pagal jo sugebėjimą, 
kiek vienam pagal jo parei
kalavimą“. Deja. iš tikrųjų 
ten aplyginama kiekvienam 
pagal užimamą valdžioje 
vietą, daugeliu atvejų visiš
kai neatsižvelgiant į jo su
gebėjimus.koncertus, mugę; jinai siuntinėja kvietimus lietuviams iri . Disidentų So>v. Sąjungoje yra jvairių. Teoretiškai m-^ yerta sus;)pažinti giai analizuoja’Rytų-Vakarų

ditorijos gretas j jie kritikuoja sovietą santvarką. Visi reikalauja politinės ta. . j -Galima ginčyti. kad at- rabliaTsljie gali“ špįciaS
. . . .. . imnestijos, cenzūros panaikinimo, nustoti persekioti di- ’ ’sisakymas pripažinti Rusi- krautuvėse pigiai pirkti pra

laktas, kad miesto administracija rengia lietuviškus, sidentus. Jie reikalauja laisvai įsileisti užsienio spaudą Aplamai. Siaurės Amen-, jQS pokarinius teritorinius• bangos dalykus, gauna spe- 
kultūrinius įvykius, yra Įdomus ir visai kitu, dar neužsi- ir literatūrą ir laisvės keliauti į užsienį. Pasisako už san- kos spauda labai skeptiškai. užgrobimus nesudarytų ’jo- cialų medicino1 patamavi- 
mintu, atžvilgiu. Juk ne kiekvienas šio krašto miestas tu- tykių taip Rytų ir Vakarų sušvelninimą, kas prisidėtų prie '• žiūrėjo į Europos Saugumokio tfroni. mą, kelionpinigius, maistą,
ri įstaigą kultūriniams reikalams, kokia veikia Bostone, režimo liberalizacijos. Nuomonių skirtumas taip atskirų !ir Bendradarbiavimo ^on’(jos pavergtiesiems, kad jiem drabužį ir daug kitų ipatcgu- 
Paprotys, kad valdiški organai tiesioginiai organizuotų srovių atsiranda, kai pradedama kalbėti apie Rusijos! je’’encĮJą. Keli koresponden- nėra jokios vilties ir Mask- mų ir patarnavimų, kurie vi- 
savo piliečių kultūrinį gyvenimą. Amerikoje nėra plačiai ateitį. •. P® v^no aą on erenci- va niekada jų nepaleis. Taip siškai neprieinaftii papras-
paplitęs. šio krašto federalinė vaklžia ne tik kad neturi ^7, min'steri? Pirmi"‘pat galima ginčytis, kad tam sovietų piliečiui.
kultūros ministerijos (kaip ją, pvz., turi Prancūzija h keli Duideatą srovė. PaMavimo konferencija 19M. E?tiįa’vir ir.Lįetu" .. ir p.a?ti*
kiti pasaulio kraštai), bet 'joje nėra nei savarankiškos ----- 1------- ’-r._______!va> 11 Čekoslovakija, ir Len- jo s biuiokiatu algos viešai
švietimo ministerijos, kokių yra beveik visame pasauly- Labiausiai aktyvi ir Vakaruose plačiausiai žinoma
je, o tik švietimo skyrius išsiskėtusios "Sveikatos, Švieti- yra Aleksandro Solženicino srovė. Šios srovės bendra-
mo ir Gerovės“ ministerijos apimtyje. Dėl to vieša jstai- minčiai leidžia žurnalą "Kontinent“, apie kurą bendram, nafirodė straipsnis ”Helsin-( rfauti. Tačiau, galima ir sėk- cenzūra griežtai slepia tą di- 
ga kultunmams reikalams, kad ir neaukštoje miesto sa- darbui jie nori suburti ir kitų tautų disidentus bei išeivijos' kl-0 sutartis numalšina sovie-' mingai įrodyti, kad atsisa- džiuli kirtuma tap "palai- 
yivaldybės plotmėje, yra vis tik dėmesio vertas reiškinys.' rašytojus. Iš A. Solženicino ir jo bendraminčių pasisaky-į tu šalia straipsnio buvo: kymoi pripažinti sovietu na- mintųjų“ ir kitų darbinin-

r?vYz“l kija. ir Vengrija, ir visos ki- leidžiamos ipaskelibti tik iki 
Į dziui. The rhiladelphia In-’ įos tikrai nėra tokios srvar- 400 rublių, o apie kitus prie- 
i ouirer“ liepos 30 d. laidoje. bios. kad vertėtų dėl jų ka- dus visiškai nekalbama, nes

pu . »u«P.r»«..u uu v v, kymot pripažinti sovietų pa- mintųjų
; mų galima suprasti, kad jie yra dešiniojo sparno disi- nusileidimo simbolio Nevil-1 vogtos Rytų Europos impe- kų.

Bet nėra paslaptis, kad Amerikos Jungtinėse Valsty- lentai. Paties Solženicino nuomone, Rusija nėra pribren- 
egzistuojąs griežtas valstybės atskyrimas nuo kultu- j f|usj demokratinei santvarkai, todėl jis siūlo vieton dabar

ros atsiremia į gilius konstitucinius ir šiaip politinius pa
matus. Tuos pastaruosius galima iš bėdos suvesti vienan

1c Chamberlaino nuobrauka.;rijos rezultatai? nebūtinai Užsienvje^surinktomis ži- 
Straipsnio autorius Smith j būtų karas ir kad pasaulinei niomis, Brežnevas prie viso-

švelnesnį autoritarinį režimą. Ji? į Hemrnrtone priežtai prieši- J taikai gal būtų geriau tar- kiu valdišku gėrvbių gaunąs
atūrai ir ypatingą vaidmenį skiria Helsinkio deklaracijai, i naujama, jeigu JAV liktų apie 15.0Q0 rublių per me-

ia vadindamas "vienu F5 rė-J tvirto moralinio vadoivavi- tus. Krašto apsaugos minist-
dingiausių dokumentų, kuri mo ir stipraus įsipareigoji-' ras maišalas A. Grečka gau- 
beįt koks Amerikos prezi- mo individualinei laisvei nas 2000 rublių mėnesinė? 

iši^štaiSiri jSZ;.;dS J™ Parašęs“. t simbolis. Laiko Mgv, Mask-' ak™ i,- visokių priedu. Pa-

kratiniasn socializmui. Jo nuomone, šiuo laiku Sov. Sąjun- Hempstone rašo, kad Hel-1 ^iKriau nestoki, ku-i resnai, 
goję viešpatauja tikras socializmas. Rusijos socialdemo- sinkio deklaracijos pasira- rfs, neatsižvelgiant į kaina, Tuo ta 
i—------1 —i—j = i-------- ; šymas yra JAV pritarimo

antspauda Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos aneksavimui.
Autorius smerkia Valstybės' 
departamento *realistrisM. i

tinės diktatūros kiek š 
reikalauja laisvės literatui’

kįvėj Juk ten, kur valstybė turi žodį j stačiatikių bažnyčiai. Reikalauja nepriklausomų teismų ir 
pasisako už moralinę, be kraujo praSejimo ir jėgos varto
jimo, revoliuciją. Jis pasisako prieš IbįčiaĮizpią ir. nedaro

ir kultūriniam gyvenimui, pastarąjį tyko niveliacijos pa
vojus. Ne atsitiktinumas, kad štviežiausi ir stipriau# rusų 

. kūrėjai sėdi egzilyje ai’ už grotų ar bent jų grėsmės šešėly
je. Kraštuo?e. kur valstybė diriguoja kultūrai, kūrėjo vaiz
duotę neretai dominuoja šitokia sunki problema: kaip 
išsitekti varžtuose, pasiliekant ištikimu kūrybos tiesai, 
arba, kaip meluoti, kad melas vis tik būtų "meniškas“ ar 
savyje slėptų bent krislą atperkančios tie?os. Tokia prob
lema — bereikalinga, absurdiška našta kūrybiniam pro
cesui.

Bet ar galima šios problemos išvengti, pripažįstant 
valstybės interesą kultūrinėje sferoje? Kitais žodžiais ta
riant, ar galima dalykus sutvarkyti taip, kad valstybė fi
nansuoja ir organizuoja kultūrines apraiškas, bet nedik
tuoja ar neįtaigoja jų turinio?

Tai yra klausimas, kilęs ne vienam iš mūsų, stebin
čiam Bostono burmistro Kevin H. White įstaigos kultūri- 

’ tfiams reikalams veiklą. Apie jį galėsime spręsti, praėjus 
rugsėjo mėnesiui ir lietuviškajai "Festival Bostonian“ da
liai. Tuo tarpu belieka tikėtis, kad išsivystys mierto žadėta 
reklama, kad ja paseks amen'kiečių publika ir kad savi
valdybės organizuojamus mūsų tautiečių pasirodymus 
ištikimu lankymu parems ir lietuvių visuomenė.

kratai, pagal jį, 1917 m. privedė Rusiją prie komunizmo.

Solženicinas yra pareiškęs, kad "jokia pakrančių tau
ta neturi būti prievarta laikoma Sov. Sąjungos sudėtyje“, 
bet ar jis turėjo galvoje tik Pabaltfjo tautas, ar ką nors 
daugiau, neaišku. Jis yra aiškiai palanku? lietuvių tautos 
aspiracijoms, nors, aplamai paėmus, jo raštuose yra jau
čiama rusų nacionalistinė dvasia. Tai galima jausti, kai 
jis kalba apie kitas tautas ir kai kaltina latvius, lenkus 
ir žydus dėl "pasidarbavimo“ spalio revoliucijos metu.

Solženicinui Vakarų demokratijos negali būti pavyz
džiu Rusijai. Pagal jį, Rusija turi nusigręžti į Sibirą ir 
naudotis ’jo turtais. Jo bendraminčių taipe yra ir tokių, 
kurie pasisako prieš bet kurios tautos atsiskyrimą nuo 
Rusijos.

Rusų liberalų demokratų srovei atstovauja disidentas 
Andriejus Sacharovas, kuris daugeliu atžvilgių sutinka 
su 1969 m. paskelbta Rusijos demokratų programa. Jis 
nekartą yra pareiškęs, kad vienintelis teisingas Rusijai 
kelias yra demokratinė santvarka. A. Sacharovas kovoja 
dėl pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimo Sov. Są
jungoje ir dėl socialinio teisingumo. Jis reikalauja tautų 
apsisprendimo teisės nerusl-koms tautoms, su teise atsi
skirti nuo Rusijos. Jis taip pat pasisako prieš dabartinę 
Sov. Sąjungos nacionalinę politiką, kuri esanti imperia
listinė ir šovinistinė. Tuo atžvilgiu jis skiriasi nuo Solže
nicino.

UŽ LAIŠKĄ MOKĖSIME riuose kaina visai nepažy- 
13 CENEŲ {mėta. Potvarkį išleidus, jie

ftbus paidavinėjami jau pa-
• Jau nėra abejonių, kad; branginta kaina.

dar prieš Naujuosius Metusi t ,
ui paprasto laiško pasiunti-’ Tas mokesčių pakėlimas.

mokėsime 13 centų. Nors admini-tracijai duos I kairę nuo Sacharovo yra Roy Medvedevo disidentų 
tokio nutarimo dar nėra. bet apie $1.8 bil. daugiau paja- srovė, kuri orientuojasi į Vak. Europos, kaip Jugoslavi- 
paštas jau išspausdinęs nau- mų. Deja, vargu tai page- J06 Italijos, komunistų partijas, ši grupė leidžia pogrin- 
jųų Jkalėdinių ženklų, ku- rins pašto patarnavimus. džio žurnalą "XX amžius“.

tarpu paprastas fab- 
pasiduoda sovietų reikalavi-1 riko inžinierius, gvdvtojas 
mams mainai? su rankų ar panašus darbuotojas su-
spąudimu erdvėse.

"The Toronto Sun“ dien- 
raščio liepos 31 d. pirmame į

renka i sauia nuo 140 iki 
200 rubliu. Geriau atlygina
mi įmonių vedėjai ar dir-

kurie teisinasi, kad Hehin-j ras?° P™8™ I bantieii Sibire sunkiOse kli-
kio deklaraeiifl į puslapyje buvo dvi didelės! Dan/ie 11 ?j™re sunK10se K11‘
tiktai faktiška dabartine na- nuotraukos, rodančios kelis 0 ^VSTOre. 
iiKiai iaKiisKą naoamnę pa- Na. o paprasčiausias ruo-
dėti Europoje. Anot Hamp-t tukstanaus pabaltiečių, uk-
s*one, yra vienas dalykas’ rainiecĮV kitų, demonst- 
priimti realvbę ir visai kas | Toronto Nathan
kita formaliai dovanoti ag-’ kvadrate. Dienraštis
resfiai. Hempstone nesutin-i P’a<^aj aprakė si jvyk| ir da- 
ka su A. Solženicinu. kad • Kana*]°s politikienų. at- 
Helsinkio konferencija yra * demon? traci jas.
"Rytu Europos išdavimas“. traukas.
Jo nuomone, Helsinkio susi- m°ron^°
rinkimas vra "mūsų visų iš- Toronto Star tą
davimas“ pačią dieną buvo straipsnis.

užvardintas "Trudeau sako,
Lubor J. Zink, "The To-1 iog yra iliuzija matyti tautų 

■nntn Sun“ VnvponnTiJoniaa ' išsilaisvinimą Euranos su-

dadarbis tegauna tik 60-70 
rubliu per mėnesi..

Manoma k?d Sovietu Są
jungos aukščiausia ia privile- 
<riinota‘va klasę sudaro apie 
255 000 a«menu. Bet tai tė
ra tik snėiimas. ne- ankštų
jų paraiminu atlyginimai, 
alru priedai ir kitos valdžios 
iiems teikiamos materiali
nės malonės nėra skelbia
mos ir užsienio žuraaHsttai 
tas žinias surenka tik priva- 
čiai.ronto Sun“ korespondentas,1, išsilaisvinimą Europos su 

liepos 25 laidoje ingi užsi- tartyje/4 Kanados ministeris 
mena. kad Helsinkio konfe-' pirmininkas buvo Helsinky 
rencija pana»-i j Muencheno j žurnalistu užklaustas, ar jis 
konferenciją. Vienas skir-,gaVojo, kad Europos Sau- 
tumas taip 1938 m. konfe-Įgumo ir Bendradaibiavimoj 
rencijos ir 1975 m. konfe-. Konferenci jos sutartis pa-, 
rencijos yra tas. kad pasta- guos tuos. kurie siekia Lie-! Vliko pirmininko dr. Juo
doji Vakaru pasidatvimo at-'tuvos, Latvijos ir Estijos' zo Kęstučio ir Elenos Valiū- 
žvilgiu yra didesnio masto. I laisvės. Ponas Trudeau atsa- nų sūnus Domininkas Rytis 
Zink rašo. kad "atsisakyti, kė: "Be abe’Jo, nėra nieko Valiūnas susižiedavo su Le- 
teisingos moralinės pozici- tekste, kuri? pakeistų tai, titia Chandler Lynn. Ve?tu- 
jos visada yra silpnumo, su-1 kas yra nuo antrojo pasauli- vės numatomos lapkričio 
mišimo ir puvimo ženklas“, nio karo pabaigos de facto mėnesį.

NEW YORK, N.Y.

Susižiedavo D. R. Valiūnas 
ir L. Ch. Lynn



Puslapis trečias javu. sa Boston & 58,1975 m. rugsėjo 2 d.

Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

O kodėl nerašo apie šūvius architektūros paminklus 
| darbininkus? ! Lietuvoje sukūrė italai. Ta- 

iau ilgainiui, pastebėjus to
Tiesa nigpiUčio 20 <1. pri-' iaikotarpio Vilniaus archi- 

minė savo skaitytojams, kad I lektūros ypatingus bruožus, 
"sukako 40 metų, kai Suval-i Pra(lėta ieškoti vietinių kū-

rėjų". Straipsnis baigiamas 
išvada:

”Jeigu Lietuvos XVIII a. 
architektūros kūrėjų daugu
ma sudarė vietiniai žmonės, 
visai natūralu, kad jie ir ar
chitektūroje įkūnijo tam tik
rus bendrus bruožus, savitus 
ir lietuvių liaudies menui“. 

Žemės ūkio daktaras

jungoje galima skirti krantus su pastovia demokratine 
santvarka — Anglija, Norvegija, Danija, Olandija, Va
karų Vokietija — ir .pietų kraštus, daugiausia lotynų kil
mės, su nepastovia santvarko — Belgija, Luksenburgas, 
Prancūzija, Italija, Graikija, Turkija. Tuose kraštuose 

i karo ativeju stipri penktoji kolona gali aktyvią kariuo-
1867 m. Marksas kalbėjo vokiečių darbininkų švie- j menės dalį atitraukti vidaus neramumams malšinti, 

timo draugijoje, 27 metų tos organizacijos sukaktį minint, Į

Rusija ir Europa
(Tęsinys)

kijoje ir Dzūkijoje 1935 me
tais prasidėjo valstiečių 
streikas“, kad "prieš sukilu
sius valstiečius buvo mesti 
policijos, žvalgybos būriai“, 
kad "buvo daug sužeistų, 
visam gyvenimui suluošintų 
žmonių, aukų“, kad "už da
lyvavimą streike buvo suim
ta ir administraciniu būdu 
nubausta 870 žmonių, o 210 
perduota teismui. Keturi 
valstiečiai — A. Petrauskas,
K. Narkevičius. B. Pratase- 
•vičius ir P. Šalkauskas — 
buvo' sušaudyti, kiti nuteisti
kalėti iki gyvos galvos“. . . . -«• - .

_ . . . t liu sukūrimas Lietuvoje' .
Jeigu jau primenama šita

tragiška sukaktis, tai kodėl | Baigęs Lietuvos žemės ū- 
Tiesa neprisimena Rainių, • kio akademiją prieš karą. 
PVaveniJškių, Panevėžio ar; jis gilino studijas Prancūzi- 
Červenės bei kitų bolševikų joje, Lietuvoje ilgesnį laiką

ir toje kalboje jis vėl ragino palaikyti Lenkiją jos kovoje 
prieš Rusiją: "...prieš barbarišką jėgą. kurios galva yra 
St Peterburge, o rankos kiekviename Europos kabinete“. 
Jis sakė: "Vokietijos daibininkų geografinė padėtis leis 
jiems paskelbti karą rytų barbarizmui, nes visi reakciniai 
judėjimai prieš Vakarus ateiina iš Azijos“.

Tas pačias mintis Marksas pareiškė darbininkų mi
tinguose Londone, Genevoje ir Hagoje, kad — "tamsus 
Rusijos šdšėlis užgulė Europą“. 1870 m. karo tarp Pran
cūzijos ir Vokietijos proga Marksas išleido atsišaukimą, 
kuriame pasisakė prieš Alzaso - Lorraine prijungimą. 
1877 rusų-turkų karas davė naujų vilčių, kad Rusija bus 
sumušta. Marksas nenori bendradarbiuti su rusais emig
rantais, ypač anarchistais, nes su jai turi nesusipratimų 
ir dėl jo knygos "Das Kapital“ vertimo rusų kalbon.

Tos tikrai įdomios Karlo Markso ir Engelso nuomo
nės apie Rusiją yra suminėtos knygoje "Kari Mane“, 1973 
m. parašytoje David McLellan.

__ ___ _______ Marksui mirus, Friedrichas Engelsas 1890 m. parašė
dainių kopūstų naujų veis- platų ir išsamų straipsnį "Rusijos carizmo užsienio poli

tika“, kuriame vėl puolė Rusijos tanptautinio žandaro 
rolę. papildydamas paskutinių metų faktais. Tas straips
nis susilaukė net sovietų dėmesio, ir 1934 m. Stalinas ra
do reikalo tą Engelso straipsnį piktai kritikuoti.

Jurgis Mačys yra naujas 
žemės ūkio mokslų dakta
ras. Jis apgynė disertaciją: 

Pomidorų, ridikėlių ir žie

įvykdytų -dar didesnių masi
nių žudynių, kuriose ir lavo
nai buvo žiauriai enkavedis
tų išniekinti, ir tūkstančių 
ištremtųjų į Sibirą ir kitų

dirbo sėklininkystės srityje*

Komunistai, prisitaikydami šių dienų sugyvenimo po- 
itikai, kurią seniai skelbė Walteris Lippmannas, viešai 
-lekia liaudies fronto su demokratinėmis Vakarų Europos 
partijomis — socialistais, liberalais, krikščionimis demo
kratais, — nes politikų tarpe, ypač pietinių kraštų, yra 
didelis noras perauklėti komunistus kariu su jais bendra- 
daribaujant. Bet, anot prof. St. Kairio, negalima pripra
tinti vilką maitintis šienu. Visi puikiai prisimename, kuo 
baigėsi garsusis 1935 -36 metų bendras frontas: Stalinas 
išdavė Hitleriui politinius pabėgėlius... O kas gali tvirtin
ti, kad šiais laikais Kremlius, nesusitars su gen. Franco?

Kiekvieno tų kraštų komunistų partijos nevienodai 
ištikimos Kremliui. Akliausi rusų 'pakalikai yra prancūzų 
komunistai, mažiausiai patikimi — italų komunistai. Daug 
įtakos tų kraštų komunistų partijoms gali padalyti Rau
donosios Kinijos pastangos neutralizuoti Kremliaus įtaką 
arba net tų kraštų komunistų partijas nustatyti prieš 
Rusiją.

Avės

VVORCESTER, MASS. 

Įvairios naujienos

ELTOS 1,000 NUMERIŲ

Ona ir Martynas Tamo
šiūnai minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 60 metų su
kaktį. Jie susituokė 1915 m. 
liepos 31 d. Bostone, turi 
23 vaikaičius ir 4 provaikai-1 
čiu».

Sukaktuvinę puotą vaikai 
surengė Driftwood restora
ne Shrewsbury.

Komunistų pastangos ir kliuviniai įsistiprinti Europoje
ir nuo 1957 m. buvo Vytėnųl
sėklininkystės stoties vedė-j Antrasis pasaulinis karas sudarė rusams puikias są-
1 . lygas jų grobuonišikai politikai. Iš Hitlerio malonės ir iš

. . , .. , , 9 , J- Mačys išaugino 20'nau- vakariečių kvailumo jie tvirtai atsistojo strateginiuose
omunis ų žiaunų c ai u. jų daižovių veislių bei hib- gurios punktuose,'kurie nuo senų senovės laikomi nule- 
Iki šiol Lietuvos spaudo- f ridų. ir jo iškeltos naujosios mįančiais Europos ateitį, ir tie punktai vilioja rūsite galu- 

je mes dar neskaitėme nė , daržovių veisles esančios Unga
vienos žinutes apie komu- j plačiai pasklidusios Lietu-
nistų įvykdytus tos rūšies tvoję Latvijoje, Estijoje ir Knygoje "A Long Row of Candles“ 1969 m. C. L., w Anmilos opiumu sau- 
nusfkaltimus ir ^dėjo-^i Sihuro^mpio- Sulzbe 1953 ltt Wkajbant su Prau-15ių rinktL rugpjūčio $0 d.

mtų buvęs į ?e. Jis yia gimęs 1908 m. jpg k?niw^ partijos ,^3^^ viršininku Pierre j Maironio pX surengė
Cburtadėj šis išdėstė pasiūlymu kad artlerikiečiai atsisa- koncertą, kurio programą 
kytų Europos ir už tai komunistai paliks Ameriką laisvai atliko solistė Daiva Mongir- 

Klaipėdoje šių metų sau- valdyti Šiaurės ir Pietų Amerikas. Sulabergeriui atsilan- daitė. Jai akompanavo Sau
sio 1 d. gyveno 165.000 žmo- jęjyg Budapešte, Vengrijos komunistų partijos atstovas ’ bus Cibas.
nių. Taigi 'pei paskutiniuo- Tvorl ‘Or.l/li’zcar naciiii o fa nati Hlr Įritate ciilrtaenia ic vn. ’

PRAŠO ATSILIEPTI

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba yra pasi
ryžusi surinkti adresus visų 
laisvojo pasaulio lietuvių, 
baigusių aukštąjį mokslą 
(universitetą, kolegiją ar 
institutą) ir prašo pavienius 
a- menis ir organizacijas 
siųsti tuos adresus J. Kava
liūnui — P.O.Box 438, Be- 
verly Shores, In. 46301, U. 
S. A.

Tokio adresyno mūrus 
daugeliu atžvilgių reikia, jr 
su talka jį galime sudaryki.

IŠ SLA GYVENIMO t
■ • ’

SLA darbas nesustojo aė 
vasarą. Jo centro tarybos 
nariai ne tik atlikdavo eina
muosius reikalus, bet ir da
lyvavo apskričių ir kuopų 
suvažiavimuose.

Prez. P. Dalgis ir sekr. G. 
Meiliūnienė dalyvavo 5 ap
skrities (New York - New 
Jersey) kuopų atstovų suva
žiavime, prez. P. Dargia ir 
viceprez. A. Čaplikas daly
vavo N. Anglijos II apskri
ties atstovų ir organizatorių 
suvažiavime Brocktone; P. 
Dargis su Chicagoje gyve
nančiais tarybos nariais E. 
Mikužiūtė. J. Mileriūte ir 
Ch. Austin — 6-sios apskri
ties suvažiavime ir su ap-*

Rugipiūčio 19 d. išėjo El
tos Informacijų biuletenio 
tūkstantis pirmasis numeris.

Eltos Informacijos trem
tyje buvo pradėtos leisti V.
Vokietijoje 1945 m. Tokiu Jskrities vadovybe ir kai ku- 
būdu tuo pačiu metu Elta rių kuotpų atstovais tarėsi 
mini net dvi savo sukaktis: SLA seimo reikalais. Sei- 
1000-nę ir 30-metinę! mas, kaip žinom, šaukiamas

Tuojau po karo .1945. VII. • 1976 m. liepos pradžioje

me. kad dėl jų būtų buvęs 
kas nors teisiamas.

Užsienio diplomatai Vilniuj
Miestai sparčiai auga

Tiesa rašo. kad mgpiūčio 
19 d. į Vilnių atskrido dide
lė grupė Europos, Azijos ir 
Afrikos diplomatų, akredi
tuotų Maskv oje. Čia jie sve
čiavosi 3 dienas. Aplankė 
Kauną ir Trakus.

J. Maniušis, A. Balkaus 
kas ir kiti aukšti pareigūnai į vejk įu kartu. 
juos informavo apie "Tary
bų Lietuvą, jos suklestėjusią 
pramonę, žemės ūki, moks
lą ir kultūrą“.

4 Wirzburge Vlikas įsteigė. Chicagoje. Jame bus pami- 
Eltos Informacijų biurą, ir {nėta SLA 90 metų sukaktis, 
nue to meto pradėta leisti į - • •

N. Anglijos Lietuvių sau- 'biijletėnis.* Po kelerių metui SLA istorija jau paradyta.
• Vokietijoje buvo pradėta Ją rašė Algirdas Budreckis, 

leisti Elta -’Ptessediėhst, I- Antanas Diržys, Vytautas 
talijoje — Blta-Press. Ame- Sirvydas ir Jonas Valaitis, 
riko’je — Elta Information! * • •
Service, Argentinoje — EI- Poilsio namų komisija ies- 
ta-Boletin Del Sarvicio In- kojo Floridoje ir Atlantic 
formativo Lituano, Lebano- City tinkamų namų, bet kol 
ne — arabų kalba, Prancū- kas nerado tokių, kurie vi
zijoje — prancūzų kalba EI- siškai tiktų.
ta Bulletin Lithunien. Bra-

* •

» • •Taigi per paskutiniuo- jvan Boldizsar pasiūlė tą patį, tik kitais, suktesniais žo- •
?!U5.J6 džiais: "Dabar Vengrija, kuri ideologiškai derinasi su Thomas ^af ^’.a
sKaicms padidėjo 75,000. Rusij priklauso nuo Rusijos ir kultūriniuose vedęs lietuvaitę, vėl kandi-

Šiauliai turi 110,000 gy- santyk.utje nois trad.cimai Vengrija pnklauso V^ta- rius g d /.30 vaL rilijoje - portugalų kalba Pasktrtos stipendijos 3
ventojų Jie per minėtą lai- rams- Todėl butų labai svarbu turėti Prancūzijos liaudies vak Lietuvįų klube lietuviai’ Buletim Elta Servico Infor- studentams: Eglei Juodval-
kotaipį padidėjo 50,000 gy- respubliką. — tuomet vengrai galėtų tęsti savo tradicinius demokratai rengia vakarą! mativo Lituano. Įkytei, kuri siekia dramos

.................................-...........................................................................................................................................................:
nta Blta-Pressedien^^ Sai™ ^!uoja?S

# • •

Kas kūrė Lietuvos XVIII a. 

architektūrą?

ventojų, taigi taip pat be- ryšius su Vakarais ir turėtų kuo atsverti Maskvąf

R . i | Paryžiuje JAV ambasadorius jau buvo pa.......... ■.
11 ^įnr^štai ^Alvtuie suPrasti komunistų sąvokas: demokratinė respublika ’ SLA 57 kuopos susirinki- 

oer'pastaniosius 16 metų gy- reiškia» kad valdžioje yra 20% komunistų, progresyvinė mas nukeltas į rugsėjo 14 d. 
ventojų skaičius padidėjo demokratinė respublika, jeigu ‘joje yra bent 40'7 komu- vai. popiet.

- 1 —-•— - nistų, ir liaudies demokratinė respublika reiškia visiką1 Kuopos «ekretonus Vy-
komunistų diktatūrą. Mačys (persikėlė į

jam paremti. Užkandžiai
veltui. Gros orkestras.

« • •

3.6 karto . o palyginus su 
prieškariniais laikais, net 5 
kartus. Pagal gyventojų 
skaičių Alytus dabar yra 
šeštoje vietoje, taigi pralen
kė ne vieną už jį didesnį bu
vusi miestą.

nebesurandamas
redaktorius, arabų kalba. b „ kolegijoj New
nes redaktorius atkėlęs is y» j Juozui jiškai. stu- 
Lebanono. Vieton buvusios ,..
1*4.* lt* * t 1 * ! Fairlevh Dickinson univer- 
lietuvių, latvių ir estų lę.-?itete’NeW Jereey.

• •

muziką, dainavimą ir vaidy-

Ideologiniu atžvilgiu sovietai susidūrė Europoje su p 
stipriai socialdemokratų opozicija. Stipri vidurio klasė nas: 
ir apšviesti bei geriau aprūpinti darbininkai yra kietas 
ideologinis kąsnis. John Domlberg knygoje "The Two

i naują vietą. Jo dabartinisLjžiamas biuletenis, vardu, 
{adresas: 5 5th Avė., telefo-< Noticiero de los Paisęs Bai

757-4326.
• • •

Moterų klubas rugsėjo 13

Tokia antrašte Literatūra 
ir Menas žurnalas rugpiūčio 
2 d. išspausdino ilgą archi
tekto Vladimiro Zubovo 
straipsnį, kuris taip prade-• Jau kitas klausimas, kiek
damas: {tuose miestuose padidėjo

"Dar XX šimtmečio pra-|i ūsų kolonistų skaičius, ku- 
džioje buvo manoma, kad! rie dabar į Lietuvą nesulai- 
svarbiausius XVIII amžiaus komai veržiasi.

NAUJA GERA KNYGA PER VALANDĄ BOSIME 
i EUROPOJE

Neseniai pasirodė Juozo
Daumanto knyga anglų kai- Kanados specialiastai sa- 
ba "Partizanai už Geležinės ko, kad tai bus galima įvyk- 
uždangos“. Ją iš.eilė Many-’dyti per ateinančius 10 me- 
land Books drauge su E. J. tų. Atlanto vandenyno dug- 
Harrisonu. Knyga pavadin- ne reikią tik iškasti tunelį 
ta "Faiters for Freedom, Li- ir juo paleisti raketinį trau- 
thuanian Partisans versus kinį su 200 keleivių. Raketą 
the USSR“. Knyga 254 psl.,1 galės ta vežimą stumti net 
kietais viršeliais su apianka. 6,000 kilometrų per valandą 
papudsta nuotraukomis, pa- greičiu.
ruoštomis dail. Pauliau' •
Jurkaus, kaina $9.95. , DAUG KUR NEGRŲ YRA

. , 1 DAUGUMAŠita knyga yra puiki do
vana kitataučiams, ypač jau- Devvniolikoje JAV di-

ue ios raises nai-j Jabai nuRentė_
tieo-, lygiai taip pat ir Sao jusiai Dirvai pasWrta J250 

pašalpa.Paulo portugalų kalba lei 
džiamas Boletim Baltico Es-

, •*, . t-, d. šv. Kazimiero parapijos i tonia Letonia Lituania
Germanas“. 19/4 m.,duoda jdomių faktų apie Rusijos po-, salėje rengia išpardavimą} ’ ’
litiką Rytų Vokietijoje. Esą. rusai bandė kietą ir švelnes- nuo vaj 5 vaj i
nę politiką, bandė Berlyno blokadą, ir po to Stalinas net j vakaro, 
galvojęs trumpai prieš savo mirtį (1952 m.) sutikti su Ry
tų ir Vakarų Vokietijos susijungimu. Stalinui mirus, no
rėdamas asmeniškai įsistiprinti Kremliuje, tą politiką 
tęsė Berija, kaip tvirtina Domberg savo knygos 74 psl.:

• • •

• •
klubas! 

lo ’

"Per balandžio, gegužės mėn. ir birželio pirmoje pu
sėje 1953 m. Beria tvirtai siekė sprendimo. Jo asmeniški 
atstovai susitiko su Churchilliu. Jo slapti atstovai kelia
vo Rytų Vokietijon, kad užtikrintų labiau liberališkų ir 
lankstesnių Rylų Vokietijos vadų paramą perversmui 
prieš Uibrichtą“.

Deja, Ulbrichto šnipai suodė Serijos kėslus, išprovo
kavo neramumus Berlyne, kas iššaukė automatišką sovie
tų kariuomenės įsikišimą, areštus, tardymus ir išaiškino 
Berijos rolę. Apie tai buvo painformuotas Kremlius, ir 
Berija buvo suimtas ir su 25 savo artimais bendradarbiais 
nuteistas už krašto išdavimą.

Lietuvių Piliečių 
vedėju-šeimininku pasamdė Į 
M. IVatts-Vaitkų, kuris 40 
metų tarnavo Grigaičio už
eigoje.

• • •
Bingo žaidynė* Lietuvių 

klube po atostogų prasidės 
rugsėjo 14 d. 3 vai. popiet.

A. T.

HARTFORD, CONN.

Baigė žemiiką kelionę 

K. Povilaitienė

Rugpiūčio 9 d. savo duk
ters Onos Jusinienės namuo-

(E)

ARĖJO VITKAUSKO 
SUKAKTIS

Arėjas Vitkauskas, Lietu
vos kariuomenės savanoris- 
kūrėjas ir Eltos talkininkas, 
švenčia savo spaudos darbo 
60 metų sukaktį.

Sveikiname gerbiamąjį 
jubiliatą ir linkime sėkmin
gai pasaulinėje spaudoje 
skelbti safvo taiklų žodį apie 
Lietuvą.

Jis yra daugelio lietuviš
kų laikraščių bendradarbis, 
buvęs redaktorius, o nuo 
1940 m. plačiai rašo ne tik 
amerikinėj, bet ir kitų kraš
tų spaudoje.

Po to Rytų Vokieti ja susilaukė giiežtesnio režimo ir !^1,Jp^a^iae j -‘Yra išleidęs eilėraščių, o
w

Knygą išleido Manyland Xe\varke. Garry, Atlantoj, ,
Books. Ine. leidykla, S4-39 Wa hingtone ir kt. Mat, bai- * ’
90tb Street, VVoodhaven. N.. tieji iš tų miestų kone masi- Sukurus Natų 11 ekonomui} Vakaru Europos bendra 
Y. 11421. į niai bėga i užmiesčius darbia-vima, atsirado prieš rusus stipri atspara, Nato sa

Povilaitį Bristoly.
Palaidota Brb 

kailinėse

Nariams dividendai bus 
mokami tuoj, kai tik aktua- 
ras baigs apskaičiavimus.

AUSTRALIJA

Retos ištvermės moteris

Genovaitė Kazokienė Vo
kietijoje baigė odontologiją 
Tuebingeno universitete. Po 
karo atvykusi į Sydnejų, ji 
čia antrą kartą gavo dantų 
gydytojos diplomą, bet to 
jai buvo maža. Ji dirbdama 
studijavo meną ir gavo ba
kalauro diplomą. Atrodo, 
kad jai ir to neužteks, nes ji 
sieks meno magistro ir dak
taro laipsnio.

Pažymėtina, kad G. Ka
zokienė diplominiam darbui 
pasirinko, temą apie. įžymų 
lietuvių grafiką V. Ratą, 
prieš kelerius metus mirusįj • i tarnaudamas 9-tame pulke,

1919 m. įsteigė pirmąjį ka-1 Australijoje, 
riuomenės dalių laikraštį!
"Tėvynės Gynėją \ trečius metus studijuo

dama. parašė rašinį apie M. 
j oių .netų birželio 2 d. Vit • K. Čiurlionį, kurį universite- 

dikt.j kauskui <fikak . 73 metui, to vadovybe labai gerai Įver- 
(ELTA) Ana . e



/
LEIVIS, 90. BOSTORNr. 33.1975 m. rugsėjo 2 d.

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAI? ib 

/Tęsinys)

Medu* ir skrandis

13

_ t LIETUVIAI KITUR

kurio minutinis širdies tūris 
41, širdis per valandą pra- 

Atl&ti klinikiniai • tebėji- Varo Vi t. kraujo, o per parą 
mai leidžia daryti išvadas, _ iki 5-6 t. šiam darbui at
kari merių galima vartoti Ūkti reikia daug mechani- 
skrandžio susirgimams gy- nės energijos, kurią gamina 
dyti. - pats organizmas vykstant

Esant virškinimo trakto biocheminėms reakcijoms, 
susirgimams^ medus veikia Pagrindinė energetinė me- 
jvairiapusiškai. Jis didina, džiagą širdies raumeniui yra 
organizmo atsparumą, stip-* gliukozė.
rina nervų sistemą, daro ją’
....... jautrią. veikiai -Iau J™ m ?£a ,ka(1 sa*
krandžio sekreciją, aktyvi-' eharoze. perdrrbt, į mver- 
„ o-t»ivin«s iu°lą cukrų reikia daug e-

mažiau

na pažeistos gleivinės atsi 
statymą ir randijimą, o tas 
nepaprastai svarbu, gydant 
minėtus susirgimus.

Yra nuomonių, teigian
čių. kad medus veikia skran-,... 
džio sekrecinę funkciją nei a'^al velt,n£a 
viena
normalizuojančiai, 
žiną padidintą ir didina -u- 
mažintą skrandžio sulčių 
rūgštingumą. Tačiau laiko
ma, kad naudojant medų.

— Maiki, ar tu perslebi-,vą buvo pakrikštijęs ”Kuni-
zavojai visą praeitos savai-jgaikštis Radvija“. Be to. bu- 
tės Keleivj? i vo ir daugiau lietuvių, kurie

— As jį skaitau kiekvieną' prisidėjo prie Jungtinių A-: organizme didėja šarminių
savaitę. i merikos Valstybių įkūrimo.: medžiagų kiekis. Medaus

Taigi, va, skaitai, skai-į — Mes, Maiki, prie šios1 rūlrys, kuriose yra daugiau

VOKIETIJA

Minėjo M. K. Čiurlionį

Gegužės 28 d. LB Romu
vos apylinkė surengė daili
ninko ir muziko M. K. Čiur
lionio minėjimą. Paskaitą 
skaitė dail. Alf. Krivickas, 
buvo iškausyta Čiurlionio 
muzikinė poema ”Miške“. 
Kambario, kuriame vyko į

t 113-

LONDON, ONT. 

Mirė J. Juodgalvis

paskaita, sienos buvo pa
puoštos Čiurlionio paveiks
lų reprodukcijomis, ant sta
lų buvo nuotraukų iš jo gy
venimo.

Mokytojas Vyt. Svitas pa
pasakojo apie savo kelionę 
i Lenkiją. Jisai aplankė Var
duvos, Wroclavo ir Punske 
lietuvius. Punske lietuvių 
gimnazija turi 120 mokinių. 
Apylinkės lietuviai yra ma
žažemiai ūkininkai, narsiai 

nergijos. taigi ir širdies pavoja dėl lietuvių teisiu 
veiklos. Meduje esantys cuk- mokykloje ir baznYcioĮe.
rūs yra tokių pavidalų, ku
rių organizme perdirbti ne
reikia. Tokiu būdu medus 

maisto me- 
kai

Miesau LB apylinkė bir
želio 21 d. dr. Sereikos so- 
dvboje surengė Joninių iš
kilmes. Po jų studentas J. 
Navulis skaitė paskaitą apiekuria ncaa kryptimi, o j <’^'a(ra kai M K Čiurlionį k vwkįa

ty-^'rfnl, medžią^
proce ai, kai širdies raumuo • Apylinkei vadovauja H. 
yra nusilpęs ir biocheminės, Žakienė, 
reakcijos virškinimo trakte ®1?s apY , ??. nar?s ar-
susilpnėjusios. nepilnaver-' levicnis liepos
tės. Tada cheminės energi-

kontrės pabudavojimo visi mineralinių medžiagų, turi
4______ prisidėjome. Ana, prieš pir- didesnes potencines, šarmi-

— O ko aš tau nepasa- mąją vainą labai daug mano nes savybes. Tuo ir paaiški- 
kiau? j frontų kasė anglius Pensil- narna teigiami rezultatai..

XT . . . venijos mainose; kiti Chica- gaunami, gydant skrandžio
Nugi. mano f rentas,^ boiniose galabino jau- susirgimus, e ant padidin

dami ka apznaimmo, kadj^ New Yark0 šapo- tam rūgštingumui, 
ten nk-oma apie be uvišką, sįuvo kelnes ir andaro- Skiriant medų skrandžio
sep em ei 10 menes), apie i- kus karukais ve- susirgimams gydyti, reikėtų
delius Bos ono lietuvių pat-į ~ - p ir akmenis ~ turėti tikslesnes ^edaus
norimus atlaidus ir turgų, kasamo urvo< ku- šių charakteristikas apie jų
kuriame pasirodysime ame- riuo §iand}en važinėja mies- rūgštingumą, mineralinių 
rikienams, ką žemaičiai ga-tQ Ir taiJdar medži^ kiekius, nes 'šios
II padalyti, ^ako, Bostono VQ11 nnn knen Irvnofno Vntu o*a.K Kilti rurnirlifa.

tai, o kas ten vožno parašyta 
ir nepasakai.

ir Comello — McCarthy —
1 paskelbė, kad daug chirurgų 
daro operacijas visai be rei

kalo. Tokių operacijų per 
metus padaroma 3 milionai, 
ir už jas sumokamos milži
niškos sumos.Rugpiūčio 14 d. šv. Juo

zapo ligoninėje mirė Jonas 
Juodgalvis, gimęs 1899 m. 
Ignalinoje. Velionis buvo 
Lietuvos kariuomenės sava
noris, karinę prievolę atli
kęs, tarnavo Kauno ugnia- 
ge ių komandoje. i

Jo liūdi žmona, dukra, o 
taip pat ir mes, pensininkų 
klubo nariai.

Mielas Jonai, baigęs ilgą 
kelione nuo Baltijos jūros 
iki El i ios ežero, ilsėkis ra
miai Tave priglaudusioje 
Kanados žemėje.

J. Jakaiti*

KENNEBUNKPORT, ME. 
Paminėtas M. K. Čiurlionis

Rugpiūčio 9 d. Kenne- 
bunkiporto Tėvų Pranciško
nų vasarvietėje įvyko Mika
lojaus Konstantino Čiurlio
nio minėjimas, kuriame 
koncertinę dalį atliko Izido
riaus Vasyliūno tam įvykiui 
sudarytas kvartetas. Čiurlio
nio kvartetas yra seniai ži
nomas Iz. Vasyliūnui. Dar 
Lietuvoje, kada kvartetas 
tebuvęs tik muziejuje, besi-j 
rūpindamas lietuviška inst-’ 
rumentaline kūryba. Vasy-', 
liūnas sužinojo iš Čiurlionio Į 
seserų Valės Karužienės-',

Daugiausia tokių operaci
jų daroma tiems, kurių są
skaitas apmoka Medicare.

GERA NAUJIENA

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BENDRO- 
V* NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ GIMINĖS GAUS 
DAUGIAU NEGU IKI 
ŠIOL.
UžSAKfKITE TUOJ!

TIKTAI PER

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

| LIETUVĄ!

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERT1F1KATA1

INTERTRADE 
EKPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA- 
Kfi, IR JŪSŲ GIMINflS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalf tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje uz tą sumą 
galima pirkti prekią $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertes.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur
su.
PILNA GARANTIJA

f LABAI GREITAS 
i PRISTATYMĄ^

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminią namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialujj rublį yr» 

imama $2.53 
Jokiu primokė jimą! 

Prašykite mūsą naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
UŽSAKYK1T TIK PER

INTERTRADE
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fkmr

Nevr York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU!

A IITOMOBĮL 1 A I

Žemiausios kainos 
' Pilna garantija

Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE IA 3IŲ 
NAUJŲ M3DELLIŲ

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ........... $3,574.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina^^^SLOOROO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAC.ON 
Kaina ........... $3,939.00
Export model 
MOSKV1TCH 412 IE 
Kaina ........... $3,624.00

MOSKVITCH 408 IR 
Kaina ........... $3433.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3,781.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kahm ...... $4,057.00
""H Naujai pageriatas 
ZAPOROŽETS ZAZ 000 

Kaina ........... $2.000.00

V is«> kainos JAV dol.

PraSykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DRVtTI DRABIŽIAI
Unl vtojams U SSSR 
Prašykit mūsą specialių 
biuletenių!
Mes turim šito bizniu 20 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

30 d. minėio saivo 65 m. su
jos pavertimas mechanine kakri. Jis birus metus dirbo 
energija sutrinka, susilpnė- JAV kariuomenės darbo;

kuopoje, o dabar yra pensi-Į Čiurlionytės ir Jadzės Čiur 
ninkas. i bonytės apie šio kvarteto

Stud. Alfredas Hermanas J buvimą. Praleidęs daug va
ta deguonies, prasideda au- skaitė paskaitą apie Čiurlio-j landų, jis tą kvartetą savoj 
diniu distrofiniai procesai, n> ’ kompozitorių gegužės ranka nukopijavo. Kadangi 
nnriikimas nuovargis krin- 29 ateitininkų sendraugių buvo dingusi pirmo smuiko 
te MM pan i •«**« Bąd Woerfahofe- dalis, jis pats tą dalį prirašė 

, ,. , , ne.. taip, kad niekas net neatpa-
Atliekant smiles veiklos Hagen LB apylinkė M. K-S žino, o šiandien nei jis pats 

stimuliaciją medicininiais Čiurlionį paminės rūg ėjo. jos neatpažįsta. Šis kvarte- 
pi aparatais, reikia įūpintis 27 d. Paskaitininku pakvies-, tas buvo atliktas įpirmą kar- 
ir jos raumenų mityba, šiuo tas dail. A. Krivickas. į tą laisvojoje Lietuvoje ir,

• su ilaukė didelio pasiseki-. 
Dailiojo žodžio vakaras J mo. Metai bėgo, Lietuvą rei- 

Įkėjo apleisti, ir tik prieis po-J

ja kraujo apytaka, sumažė 
ja deguonies kiekis krauju- 
je, visame organizme trūks-

atv eju vertinga? produktas
yra medus, kaip lengvai or-

__ r___ ____ r__________ _______ ___ __ ___ ganizmo įsisavinamas gliu-
'lA‘.r i„ nlSariS i^aug prisidėjome! (skrandžio šekrecinės būklės, i cidas. .................. Į Rašytojas Algirdą--.Landa-i ra'metą privačiai sužinota.1

v;~av';a i*Ah,^l —Užtat šiemet, kai Ame- šiuo ir galima paaiškinti,. Nc ateitiictinai kaiikur re- bergis liepos 5 d. Miunche-. kid palikta Vasyliūno kopi-
>mpndumam:i širdies su- ”Dni„Voc“ • i__ • ,1____ i___• i________ ’

į... u i r ’ £ " >vau nuo boso lopetos kotu ypatybės gali būti neindife-
akims bildukuose bus is- j 0> Maiki. mes „„tigkos priklausomai nuo1v

kabinti

bu> ?UT1(V.ta visokie lietuvis-, pjka 3 ,en£ja 200 metų savo kad kai kuriems asmenims, 
gintos 0 žemaičių °klumpės"^ neP^^ausomy^®s sukaktį,, besigydantiems skrandžio

niu, ,r kruopine dešrų, ir « _ G‘ra- kei Maiki
į gir arinės hliūdą primerk
tų bėralinės duonos sukorių 
mūrinio, kad amerikonai 
matvtu. iš kur žemaičiai ir 
lietuviai ėmėsi stiprybės 
mušdami kryžiokus.

— Tėve. tau, matyti, gir-

kornenduojama širdies su- ne jaunimo „Ratukas“ su-'ja, kuri buvo įrašyta į kny- 
sirgimų me*u, skiriant bet ruoštame, vakare skaitė dvi.gutę, buĮvo panaudota da 1

knirirvps cnramV nobeli ’mes irgi galin!e. didžiuotis į susirgimus medumi, ligos kuriuos širdies veiklos sti- noveles iš spaudai atiduoto Kartiniam kvartetui išleisti. į 
ruTvVo? Knrioc. iv rioįrroa Vii_ *-*tvo daibo vaisiais. Tik i ei , p, oce as paūmėja. I m įatoii , • 'ri gliucidu;, rinkinio. Rašytoją su susi-Į Kennebunkporto vasar-ninkai, budės ir dalgės, ku
riomis per metežą mūsų 
pratkai piovė ru?kius. Sako, 
ant stalų bus ir rūkytų laši-

vot, kad geriau pažintų. Tai 
šią proga ir aš turiu į tave 
mažą prašymą.

— Kokį prašymą, tėve?
— Sakyk, Maiki, ar tu ne

galėtum kuria naktį ant gu
bernatoriaus bildingo durų

mumo rei-kiniams. tiksHnga! 
Todėl skirti ligoniams po 100-150;

tas Zacirka pripasakojo vi-; išlipinti ir mano didelį a.b- 
sokiu nieku. Iš tikrųjų ru^-jrozdą? Juk ir ar per 70 me- 
sėjo mene i. Amerikos dvie-Į tų esu daug šiai kontrei nu- 
iu šimtų metų sukakties mi- sipelnes. Jaunas būdamas
n ėjimo proga, bus lietuvių 
pasirodymu televizijoje, bus 
liaudies dailės dirbinių pa
roda. bus iškabinta paveiks
lu. vaizduot3nčiu čionykščiu
lietuviu kultūrini gvvenimą 
ir kultūrini inašą šio krašto, 
pažangai, bus koncertu. VL

esu išdaužės visų Saūbosto- 
no bedievių langus, o paskui 
dėl šventos vienybės gėriau 
siu jais u»adų gyvatine, su 
švino pripiltu kucium išvai
kiau nuo Brodvėjaus visus 
bomus, per nrohibiciją, gin
damas valdžios zokonus, už-

sas tas mėnuo -kirtas ne tik; degiau Zacirkos konkuren 
lietuvių, bet tain pat latvių to mundšainn dirbtuvę, su
ir estu savo kultūrinių ver
tybių demonstracijai.

— Bet sako, ten bus pa
šlovintas ir lietuvis bajoras, 
kuris amerikonu su angliko
nais vainos čėsu. su savo 
akcentu nlankiodamag. plie
kė anvlikonus. Ar tik nebu
vo tas baioras iš Plungės 
parapiios?

— Anie ta baiora Peliksą 
MiHašrtričiu daugiau tau 
raistu nanasakoti mūsų b-

‘mento), Menuetto (gražio-Į| 
zo) ir finalo vietoje, kuris j ( 

t yra dingęs kažkur gaisre, Iz.
Jaunimd įvaldytapirstės žarnos opas.

čia pateikiami kai kurie i?T- medaus per parą 
bendro pobūdžio patarimai, J mėn. laikotarpiu.
gydantis medumi. . (nuv daugiau) . . .....

Medaus gydomieji kiekiai l Į nys: pirm. Alfredas Lutzas
suaugusiam žmogui reko-Į AR TAI KITŲ NELIEČIA? i Nuertingen, Enzen- 
menduotini tokie: rytą—30i ihardtplatz 3). vicepirm.
gr., dieną — 40 gr., vakare į Chicagoje, laukiant ilgai Petras Veršelis, sekr. Anta 
— 30 gr. Gydymo trukmė—[eilei žmonių kino bilietų,
a ne 2 mėn. Esant pagerėįi- jų akivaizdoje vagis išmiišė 
ir ui. kursą kartoti, priešin-į brangenybių krautuvės durų 
g i atveju — nutraukti. langą ir pradėjo rinktis sau

Medjaus tirpalą- drung- tuos viliojančius turtus. | _ . ..
v ^k^zjvcei^r Niek« * * nj’

9? «dtk sių visižkai nereagavo, neno- ų, ,a„rio, .tovykla, kuriai
’ ,eį’a suIt’' r P?,tai rėdami būti ųainioti į ta by- 
r zortanojamao Toks tmna- 1? Tik airi (.maliniam aliar- 
1. s rinka naudoti, gvdan , „voris-iita otvuVr

organizavau ščėslyvos smer 
ties ?usaidę ir iki šiol esu ios 
orezidentas. Taigi, rkabink. 
Matkuti. mano nikčeri! Te
gu visi žino, kad be Plungės 
žemaičio šiandien čia gal ir 
greko gubernatoriaus nebū
tų.

— Ne. tėve. to negaliu

1-2! 
I. Vokietijos Jaunimo S-gos į Vasyliūnas pakartojo I da 
j valdybą sudaro !šie asme-■------- —

... A j. f mui pradėjus veikti, atvyko« randz.0 ona,. esant rndi- jr ėmė
f ntam |rr>^ ri.mnrmin. Me-l* •*
d ius timala reikia išberti iš
k irto 1.5 vai. prieš nusrv- 
č'ns bei prieš pietų? ir 2-3 
vari po vakarienės.

Medai*? tumias šaltame
v »pdenvie skatina sk^an-’. minalistams.
dri'o sekrecine veiklą. Toks 
t: mlas naudotinas suma- 
ž’ptp rūeitingumo atveiais 
P«**kia gerti nrid? pat val<n 
lėtai, gurkšniais, nes tad*

nina šiugždinytė ir ižd. Ži
vilė Vilčinskaitė.

Vaikų vasaros stovykla

Amerikiečių spauda kelia 
rimtą klausimą, kokios atei
ties mes sulauksime, jeigu į 
vi ucmenė iš baimės jau da-r 
bar leidžia viešai veikti kri-

Šia proga prisimintinas 
įvykis New Yorko gatvėje, 
kur gausių praeivių akyse 
buvo daugeliu peilio dūrių 

• nužudytas žmogus ir niekas

vadovavo Algis Vitkus, tal
kinant Živilei Vilčinskaitel 
iv Manfredui Šiuielhri, ku
rie yra buvę Vasario IS gim
nazijos mokiniai................

Gauta K. Jakubėno 
eiteraičių

Vokietijoje yra gauta dar 
niekur neapausdintų poeto 
Kazio Jakubėno eilėraščių.

Kaip žinoma. K. Jakūbė-'
nas antrosios bolšev ikų oku 
pacijos metu buvo komunis
tų nukankintas, nes protes
tavo prieš jų terorą.

: lies reprizą.
Klausytojai šiltai -priėmė 

niekad negirdėtą dalyką ir 
džiaugėsi, gavę progos jį iš
girsti.

Po koncertinės dalies se
kė dailininko Kazimiero 
Žoromskio žodis apie Čiur
lionio vaizdini meną, kurį 
prelegentas aukštai vertina, 
turėdamas galvoje, kad 
Čiurlionis nief?ė tik trumpą 
laika. Reikšdamas savo as
menišką nuomonę, dailinin
kas K. Žoroms&fo Čiurlionį 
priskiria prie surrealistu, ką 
iis bandė įrodyti paveiks
lais.

Paskaita susilaukė susido
mėjimo ir klausimu, nes 
lriekvienam lietuviui vra 
mielas savasis genijus kūrė
jas — muzikas ir dailininkas 
kartu.

Tėvas leopardas Andrie- 
kus šiHu žodžiu pasveikino

^MkJStete5* ' “''"■i r-.Mia?»‘7’a'as iW»u vei-įjo nė nebandė apginti nuo
- Ma ™ dabar aš mf,teu. ^i:-^,Spagam,nadaU-!žuf'iko- . _______________________________

kad tu kaip ir kiekvienas į • Taigi netenka nė stebėtis,!
torikas Algirdas BudreckiaĮ aukščiu ant višku atsitūpęs į Medus ir iirdis Į kad gengsteriai susisuka šii-Argi sunku būtų surasti 
kuris anie tai plačiau rašė lietuvis: savam žmogui ne-’ į ta- gūžtas net vaišios įstai- rleuų naujų Keleivis muu>

nori padaryti nieko pero...; Labiausiai apkrauta ir di- gose ir ten gina ar proteguo- meratorių? O juk kielnrie. 
Taigi nėra ko su tavimi nė džiausiu intensyvumu dilba* ja kitus į save panašius ”gi- nas naujas prenumeratorius 
kalbėti. Gut baik širdis. Suaugusio žmogaus! minaičius“. stiprina laikraitj.

Boston Tribūne“. 
Gal ii’ buvo plungFkis. o 
gal ir biržietis, net savo lai-

ėi ivvki ir gražiu žodžiu įi 
uždarė. Pastabas anie Čiur
lionį padarė El. Va?yliūnie- 
nė.

J.

NEREIKALINGOS i
OPERACIJOS

Du universiteto profeso
riai — New Yorko — Stahl

/
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Naujas ”Garso Bangų“

laikas, specialios programos
"Garso Bangų“ ledijo 

programa, dabar transliuo
jama penktadieniais S vai. 

i vak. iš stoties WBUR 90.9 
j FM banga, šį rudeni peieina 
lį naują laiką. Fi;. dedant 
j rugsėjo 7 d. "Garso Bangų“ 
j programa bus nuolat girdi- 
»ma sekmadieniais nuo 1:30 
f iki 2:00 vai. popiet ta pačia 
j banga.
t Rugsėjo mėn. "Garso Ban- 
,gų“ klausytojams bus ypa
tingas ir tuo, kad šio mėne
sio programos bus apie A- 
merikos lietuvių gyvenimą:

rug ėjo 7 d. — "Pirmu jų 
ateivių raumuo Amerikos
darbo jėgoje“;

rugsėjo 14 d. —"D.P. vai
kėzas“. originali apvsaka: 

rugsėjo 21 d. — "Ameri
kos lietuvių muzikinis gyve
nimas“:

rugsėjo 28 d. — "žvilgs
nis i Amerikos lietuvę mo
teli“.

1

I

PABALTIEČIŲ MĖNUO PRASIDĖJO Parodos atidalytos nuo! and Second Church. rimo sukakties minėjimas.
pirmadienio iki penktadie-1 Rugsėjo 30 d. kamerinės Kovo 26 d. Baltų d-jos 

Apie ’jį jau esaime plačiai; 5 vai. — koncertas English nio. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. muzikos koncertas, ruošia--koncertas.
rašę. Aipie jo reikšmę rašo-J High School salėje, 77 Louis vakaro.
ma ir vedamajame. Čia te- Pasteur Way. 
norime dar kartą priminti t Rugsė’jo 15 d. 9 vai 
jo svarbiausius renginius. ! pabaltiečių programa 

Rugsėjo 4 d. 7:30 vai. t vizijos 44 kanale, 
vak. oficialus Pabaltiečių! Rugsėjo 20 d. 4:30 vai. 
mėnesio atidarymas miesto, popiet tokia pat programa, 
rotrt ėję. Į jį yra pakviesta (transliuojama televizijos 2( 
apie §00 lietuvių. j kanalo. i

Rugsėjo 5 d. 7:30 vai.1 Rugsėjo 28 d. 3 vai. poĮ _T A ,
vak. televizijos penktas ka-į pietų — koncertas pjrstl Nujnat0m3 kad į-ugsejc 
nalas duos pusę valandos Church of Boston salėje. 64' 13 dieno* Kaltuiimo subat- 
programą. skirtą pabaltie- Marlborough St. Programą 'aAail° programoje a y- 
čiams. Joje bus informacijų atlieka latvių pianistas. į vau» poetas Henuitas a agu 
apie pabaltiečius žodžiu, oi Rugsėjo 30 d. 7:30 vai.-13 -Montiealio.
meninę dalį atliks Onos vak. — lietuvių kamerinės Dr. H. Nagys y: a Uostom 
Ivaškienės vedamas tautinių muzikos koncertas First, vVada nuoširdi.:,: iaukia- 
šokių sambūris, latvių cho- Church of Boston salėje, 64 Į ma • svečias.
ras ir kanklininkai. Marlborough St.

Pabrango susisiekimas
Ta programa to paties 5| Nuo rugsėjo 2 d. iki mė- 

kanalo bus pakartota rugsė- nėšio galo miesto rotušėje ’ Nuo rugsėjo 1 d. važiuo- 
jo 7 d. 9:30 vai. ryto. bus pabaltiečių parodos. Jos darni mieste autobusais ai

Televizijos stotis pati iš- bus net šešiose patalpose:' požeminiais traukiniais tu- 
siuntinejo paudai smuikų' Bostonian Gallery, Council. rėsite mokėti ne 20, bet 25 
programos aprašymą. Bridge, Main Gallery Corri-' centus.

dor, Human Rights Corri-į
dor, Mezzanine ir Scolley! y.v’^-nierns kaip 6o metų

Rugsėjo 13 d. nuo 12 vai. 
dienos bus mugė Fenvvay 
Roberto elemente parke, o Scuare Gallerv.

vak.
tele-

Jos lankomos veltui. 
Kviečiame savo skaityto

jus šiuos renginius kuo gau
dau aplankyti ir paraginti 
tai padalyti savo pažįsta
mus.

Atvyksta Henrikas Nagys

piliečiams ir mokiniams ir

ma: burmistro įstaigos kul- 
tūriniams reikalams, <8:00, 
vai. vak. First and Second i 
Church.

Spalio 4 d. So. Bostono 
lietuvių Piliečių d-jos III a.
-alėje Lituanistinės mokyk- 
os banketas.

Spalio 12 d. So. Bostono!— $6.00. j|
Lietuvių Piliečių d-jos III a.* Raudonojo arklio vasara, 

salėje lietuvių radijo valan- romanas, parašė Edvardas 
dos Laisvės Varpo koncei-
•as.

I Ką tik gavcme

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
'rograma Naujoj Anglijoj 
a stoties WL1N, 1360 fci- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 me- veikia sekmadie- 
niaus nuo 1 iki J -.30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
ialtic Flcrista gėlių ir dovs- 
ių krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna- 
»-4T ir K**rivta

Dažau ir Taisau
Namu* U lauko \r viduje. 
Lipdau popieriui! ir Uu>u

visuų, lis įtaisyti reiki u.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS SlARiNSKAS 

22tt Savin Hill Ava 
Dorchester, Na-a
Tek CO 5-6S54

lt
"GARSO BANGŲ“

PROG?.A3«4

ši radijo programa trans-

; Iiuojama sekmadieniais iš 

} stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 

popiet.

Rudeny* ir pavasariai,'
I dalis, parašė Albinas Ba-»

Įranauskas, 350 psl., kaina
— Sfi.ftO. i

Cinzss 312 psl., įrišta, kai
na $6.00. ,

Lapkričio 9 d. Baltų d-jos Į Pagairė, premijuotas ro- 
koncertas. manas, parašė Jurgis Gliau-

I apkričio 9 d. Brocktono 
ifct/.vių šv. Kazimiero para
pijos mišraus choro koncer-

da, 270 psl., kaina $4.50.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija Nevv Yorke, 104 psl.,
as, kuris įvyks North Juniorj didelio formato, daug iliust- 

High School. Oak 
Broektone. Mass.

Street, • racijų, kaina $3.00.
Sukilimas Lietuvos suve-

lapkričio 22 r«. Sandaros j renumui atstatyti, dokumen.
salėje Broektone Balfo skv 
riau? pobūvis.

Lapkričio 23 d. So. Bostc- 
no Lietuvių Piliečiu <!-jc* 
salėje ramovėnų rengiamas

tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepapradas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota.

Lietuvos kariuomenės atkū- įrišta, kaina $15.00.

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtHeka {vairių rūšią

draudimus
kreiptu* senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
b 98 Broaduray

So. Boston, Mass. 02127 
Tri. AN 8-1761

savaitraštis

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja «kanvioJ»j.-s apie pasaulinius Ir lietuviškuosius 
įvykius, deda tiauir ir įdomią nuotrausų ir atvirai pasisuks 
apie visus mūsų visuomeninio.* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytojų laiškų jkyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- yra dinamiška. mūsų tė 
eivijos laikmatis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėiu, vi
suomet atviras k 5A vieno nuomonei, kuris kovota ir dirim of 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-oa *8.04 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. Qoebec. CANADA

PIGIAUSIA KELIONĖ I GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

Savaitės ekskursija Lietuvon

I tik $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— 
Chicagos, ClevelaiMo, Detroito, Pittšburgho, 
Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 Wbite Oak Road i 
Nevrton, Mass. 02168

i Tel. (617)-988-1190
' arba

Galazy Tourdb Travels 
141 Lindėti Street 
WeUesley, Mass. 02181 
TeL (617)-237-5502

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

aplankyti Lietuvą!

• toliau paliekamas 10 centu 
! mokestis.

Policija mokiniams saugoti

Ryšium su kitą savaitę 
pradedamu privalomu mo
kinių vežiojimu į paskirtas 
mokyklas ir rasiniu maišy
mu bus sutelkta 1.500 poli
cininkų, kad tas darba* vyk- 

! tų sklandžiai ir būtų išveng
ta didesnių incidentų.

KALENDORIUS 
PARENGIMŲ

Rug ėjo 13 d. Pabaltiečių 
mugė Fenway parke 12 vai.
Koncertas English High 
School 5 vai. popiet.

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

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

Rugsėjo 28 d. Pabaltiečių
draugijos koncertas, ruoi’ia-. ... . . . . ,
mas kartu su burmistro į- Tiems, kuriem* nusiiipso* laume tek* ir krūva pinigų! 
staiga kultūriniams reika-'I*•»*»* įLietuviųDieną nebus imamas 
lams, 3:30 vai. popiet First BOSTONO APYGARDA

SLA
LIETUVIŲ B-NĖS BOSTONO APYGARDOS

Ketvirtoji Lietuvių Diena
įvyk* 1975 m. rugsėjo mėn. 14 dienų |

MAIRONIO PARKE — WORCEST E R Y«
(52 Ųuinsigamond Avė., Shreusbury, Mass.)

PROGRAMA:
Brocktono Šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas 
komp. Juliau* Gaidelio.
Bostono tautinių šokių sambūris, vad. Onos Ivaškienės. 
Sporto varžybos, — vadovauja Vytautas Eikinas.
Adomo Galdiko meno kūrinių paroda. Su ja supažindina 
dailininkė Eugenija Rasteniene.
LAIMĖJIMAI: Pirma premija $100, dvi premijos po $50 
ir keturios premijos po $25.
AUKA: Bilietas — $1.00, 6 bilietai — $5.00. 
Loterijos bilietų galima gauti LB Worcesterio, ‘ 
Brocktono, Cape Cod ir IVovidence apylinkių valdybose, { 
o Bostone pas A. Škudzinską, 61 Alban St., Dorchester, 
Mas?. 02124. Tel. 265-2546. !
Laimėtojam* pinigai bus įteikti vietoje, o nesan
tiems pasiųsti pašto. į
Worcesterio L. B-nės talkininkės paruoš gardžius nžkan- 
džius-pietu* ir veiks įvairių gėrimų baras.
Dalyvaus daug jaunimo, bus malonu visiem* kartu pa
bendrauti ir gražiai savųjų tarpe praleisti laiką.

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jaa 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau ka<p SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
nariama

8LA—didžiausia lieturią fraternaUnė orgsudsacija — 
daoda gyvybės apdraudą Ir Hgeje pašalpą, kuri ym 
pigi, nes. SUSI VIENIJIMAS urieėko petee, o teikis 
patarnavimus saritarpmes pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip trte sa pone suHeae dolerlą 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saegL Kiekvienas 
Neturi* čia gali gauti įvairią Uasią rsHmltegiauslai 
apdnudM nuo *100.00 iki HC.000.0C

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ku. 
doemmt lmunuice, kad jaunuolis gantą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams lakai pigią 1ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraadoa tik *8.00 mokea> 
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf AEDRAUDA aaudlngi visokio 
amžiaus asmeninu*, rekomenduojama Heturišką 
klubą ir draugiją nariams. IM $1,000.00 akddmta- 
Ks apdraudos mokestis *2.00 į matus

BLA—kuopos yra daugumole lieturią koloniją. Krelpkitis 
* kuopų vrikčjos, ir jie plačiau paaiškins apie 
Sesivieniįhiie darbus.

Geusite spausdintas tnfok’madjaa, Jeigu 
parašysite:

LRkaaalaa AHteam ef America
M7 Went 30tk Street, Nev Yerių N.T. 144SI

j
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ietines žinios
Darbininkų d-jos banketas

Lietuvių Darbininkų d-jos 
21 kuopa rugsėjo 7 d. 2 vai.
popiet Stepono Daliaus pos
to salėje (H ir 7 gt., So. Bos
tone) rengia banketą, kuria
me visi kviečiami dalyvauti. 
Bilietus galima įsigyti f> 
anki:to iš draugijos narių.

Pasikalbėjimai 

su bostonižkiais

Akiračių žurnalas iš
spausdino ilgą pasikalbėji
mą su smuikininku Izido
rium Vasyliūnu, o Lietuvių 
Dienos — rašytojo Antano 
Gustaičio ir dailininko Vik
toro Vizgirdos įdomų dialo
gą literatūros ir dailės meno 
temomis.

Arabai perka namus

Kuwait arabai Bostone 
perka namų net už $20 mi
lionų. «

Su baime laukia mokslo 

metų pradžios

Rugsėjo 8 d. prasidės pa-

SVARBUS PRANEŠIMAS Lietuviai televizijoje
Į Rugsėjo 5 d.— Channel 5, 

7:30 vai. vak.
Rugsėjo 7 d.— Channel 5, 

9:30 vai. ryto.

i Irena Veitienė, Bostono 
i lietuvių Bicentennial komi 
j teto vicepirmininkė bur- 
misti o įstaigos reikalams ir
vyriausia ’*Festival Bosto-

Lonkėsi Mačioniai

Praeitą ketvirtadienį, vyk- 
; darni į Nenortų vasarinę Ca- 
I pe Code, Irena ir Antanas 
Mačioniai buvo užsukę ir į 
Keleivio įstaigą.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

nian“. koordinatorė iš lietu
vių pusės, ragina, kad į pa
baltiečių mėnesio atidary- 

i mą. įvykstantį šį ketviita-
gal teisėjo Garrity planą nr. Į dienį, rugsėjo 4 d.. 7:30 vai 
2 (visame Bostone mokinių 
vežiojimas į paskirtas mo-

Rugi-ėjo 15 d. —Channel
44, 9kal. vak. , Paragink savo pažįstamus

Rugsėjo 20 d. — Channel i iisiraiyti Keleivį, jo kaina
2, 4:30 vai. ipopiet. »»r.u.w

mooooooooooooooor*
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kykla-. Tokių privalomai 
vežiojamų mokinių bus apie 
20,000. Miestui tai atsieis 
daug milionų dolerių.

vak., ponios ir panelės atei
tų. jei galima, su tautiniais 
drabužiais.

COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP.

144 Milbury St 
WORCESTER. MASS. 

TnL SW 8-2868 
yra yienintciė oficiali jst»Į>

sumtinius tiesiog iš Won
torio j Lietuvą ir kitas Rusi- 
jds valdoma* sritis* Čia kak

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Samaniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Atidaryman pakviesti 
spaudos ir televizijos atsto
vai, todėl tiktų pasirodyti 
kuo autentiškiau ir kuo spal
vingiau. Atidaiyme, pagal

.. ...... . , , .Cambridge viešojoj biblio-r sisokebus tramdyti, ir tam j tekoj #£du kartu sėkmin-'i 
via pamokta daug policijos. gaj išbandytą receptą; keliasi

trumpas lietuviškas pa akas j 
angliškai paskaitys Birutė | 
Adomavičiūtė.

Ypač tėvai baiminasi, kad 
vėl nebūtų susirėmimų. Ad
ministracija yra pasiruošusi

Išvyksta į Lietuvą

Rugsėjo 3 d. į Lietuvą iš
vyksta Trans-Ati antie Tra
vel Service organizuota eks
kursija.

Apie kitus mėnesio ren-Į 
ginius rasite Keleivio ka
lendoriuje. Tikslius nurody-.

Dar yra laisvų vietų eks-; mus, kaip nuvykti į rugsėjo' 
kursi jose, kurios išvyksta -13 d. uagigę lr koncertą, pa-Į 
lapkričio 21 d. ir gruodžio | teiksime sekančiame nume- 
19 dieną. lyje. į 1

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NI O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir bosite maloniai nastebinti!
S.RLP. DRAUGUOS VADOVYBE

nereikalingai eikvoti kurni alyvą 
1975

Alyva kūrenamos

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

Pilnas įrengimas. {aluiilant aly
vos burnerį, putoj.;. oru filtrą, 
termostatą, kontrolę ir il.it l».j su 
jungti rūsy su vamzdžiais.

IU meti; garantija.

■*

Sena* parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioto

Savybes: 
Protiniu maumus 

Grožis 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

r/i\

• < & n

A
CITGO

l’askutinė modernaus alyva šildymo naujiena QTtO rttMATIC

FORTŪNA FUEL Co.«««•«»
Alt** šildomo spccialStai

070 Artima Street. Qaiary( Mzu.
Alyvos būt nerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boaton: 4361204, So. Shore: 773-4M0

Flood Sųuare 
Hardware Co.

Sartriaksa N. t. ALEKNA 
*28 EAST BBOAJ>WA? 
SOUTO SCfcTOM. MASS. 
TELEFONAS AN 8*4148

Bcnjamin ifcor* Dalai 
Pvpicron Suooms

Stikiu Lupsi 
Flavija reikmenys canuum

Katkmanya pltnabsriaam 
Vtookto rateilM daiktai

mKaaa*n«nMMasaMea»amoama
Telefonas: AN 8-2800

lDr. Jos. J. bonovan
br. J. Paiakarnio

P t DINIS 
METRISTAS

Valandos:
can 9 «ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

■ »■

Trans-Adantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

E. KARDELIENCS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Centre, Maas. 02159 

ToL 332-2645
oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Peter Maksvyti*
& Beata.

Chnreh Street 
K Miltoa, Msss.

Atiteks ***** ostaterm 
to ir prstelrtarimo darbaa tt 
ko Ir TMaje, gyvenam)
Mario paatatu, sagai Jdag 
lavinu-,, laukite risodoa U 8 va-I 

vakaro.
Teiefoaast 698-8675

TEL. AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

0PT0METRIST8 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—aidam 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I ooo oeoooooorroooooomoooooooooooo.

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

k1! The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytoją ra 

teptus ir tarime visas gatavas vaistas. •z.
Jai reik vaistą — eikit į Uetavišką valstiną.
Bav. Emanoel L. Rosengard, B. Reg. Phann.

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

TMefeaae AN 8*0689
|Tm 9 vaL ryte iki 8 raL v„ išskyras šventadieaim Ir sskm 

Booooooooooooooooonooeoooooooooooooooooooaeoeoooi

N & T OIL CO., Inc.
MI E Broaiwa; • So. Boston. Mu«. 02127

□ Krosnies! aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k aaabink ita

I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthar SL, Brockton, Maas. 02402. TsL 586-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boston, Maas. 02127

Skambinkite 268*2500

SABE AT

290^7^
► 'stotam z— - n’Mtamaii
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lapkričio 21 gruodžio 19
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l od d» pmbook rate (W% s ym)
andSOdaysintsratisforfeitcd. _____ ... . _

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi noo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jaa 109-tuosius metas

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigaloa.

Reikale so tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! x

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

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

t - Darbo valandos kasdien: 9-—5
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvray, P.O.B. 116

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

Visą skyrią vedėja Aldona Adomoato

e <•' * T <o' • Tžu> * 'ė'

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 7983347

Tiesiai iš Worcesterto siua- 
člam įvairias siuntiniai j Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotas! .Siuntiniai sadaroari iš 
vietinės gamybos medšiagą, ap
avo, stalėto ir praoMušn gaari- 
nlą. Turime vietoje įvairią vie. 
tiašo gamybos ir importootą 
prokią iš kitą kraštą visai io> 
momis baisomis. Bs to, siunėis- 
me OMistą, pinigas ir galits oš> 
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigas, o giminės 
tea vietoje galės pasirinkti ai> 
sukrias prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines Hs pas save į svečiu 
ar aaabtiaiam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atUskaoms grei
tai ir sąsiaingaL Atsilanką įsiti- 
kluite. Vedėjas A. Schyriaaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

13 BOSTONO 1 UETOVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatymas grotos k 
garantuotas

Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ir 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darko dienomis
ouo 9 vaL ryto iki 5 vai* vok* 

o laitu iHenisfa
ano 8 vaL ryto iki 2 vaL 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

Sob Boston, Maso. 02127 
ToL 268-0066

I f




