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Californijoj bandė nužudyti 
prezidentą Fordą

Išgarsėjusio žudiko ir maniako Charles Manson pa

sekėja Lynette Alice Fromme buvo sugriebta tik 2 pėdos 

nuo prezidento, kai jį taikė į jį 45 kalibro revolveriu Sac

ramento mieste, prezidentui sveikinantis su publika. ........

Praeitos savaitės penkta- tuoj pat eiti pareigas, pre- 
dienį piez. Eoidas lankėsi zidentą nužudžius. 
Sacramento, Cal., kur jis tu
rėjo pasakyti kalbą. Ta pro- Deja, niekas iki šiol nepa- 
ga, pi-gal čionykštį paprotį, siūlė -uspenduoiti teisėjus, 
prezidentas gatvėje spaudi-. kurie laibiau gina kriminalis- 
nėjo gausių žiūra/ų ir jo su-1 tus. negu nuo jų nukentėju- 
tikėjų rankas, kol staiga iš-1 sius. išiasdami visokių leng- 
šoko iš minios moteris su 45 ‘ vinančių aplinkybių nusikal- 
kalibro revolveriu. Laimei, i tėliams išteisinti ar tik švel- 
saugumo agentas Larry Bu- ’ niausiai nubausti, 
endorf sugriebė pasikėsinto-į

dvi Pžd°S n“° i Didelės riaušės

Prezidentas Fordas išliko Loui&villėj 
nepalie tas, vėliau dėl to ne- LouisviHėj, Ky.. kilo dide- 
susijaudinęs pasakė kalbą, lės riaušės dėl priverstino 
bet šis įvykis gerokai sukrė- Į vailkų vežiojimo į kitas mo
tė viso krašto ramybę. Da-jkyklas rasių maišymo tiks- 
bar vėl prisiminto prez. ’ lajs. Buvo apie 2C0 suimtų 
.Jųkn Kennedžio ir jo brolio ir apie 50 sųtoiatų. Tvarkai 
Roberto nužudymas ir gu-j palaikyti iššaukta tautinė 
bernatoriaus George Wal-* gvardija.
lace pasavimas taip pat svei-J
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Portugalijos komunistus 
privertė, nutūpti e..

Jų patronas buvęs premjeras gen. Goncalves nepa

skirtas kariuomenės vadu ir išstumtas ii Revoliucinės ta

rybos atsakingų pareigų. Gali būti sudarytas naujas ko

alicinis kabinetas, į kurį įeis antikomunistinės partijos.

Praeitą penktadienį buv. pa ky rimą kariuomenės va- 
Portugalijos prokomunisti-1 du ir net pašalinimą ir ka- 
ni premjeros gen. Goncal- riškių Revoliucinės tarybos 
ves, kuris buvo numatytas reikia laikyti socialistų ir ki- 
skirti kariuomenės vadu, tų antikomunistinių partijų 
visiškai pasitraukė, kitiems stambiu laimėjimu. Bet tuo 
kariuomenės viršininkams ir Portugalijos politinis chao- 
antikomunistiniams kariuo- sas dar nepasibaigė, 
menės daliniams pasiprieši-Į
nūs. Premjero po tą po 10: Neabejotina, kad gen. 
dienų stumdymosi užėmė f Goncalves turi nemaža šali- 
admirolas Jose Pinheiro de ninku kariuomenėje ir už- 
Azevedo, tikėdamasis, kad tikrintą komunistų paramą, 
buvęs ministerių kabinetas Jam priešinga kariuomenės 
pasiliks ir toliau. i dalis, kurioje labiau iai iš

kilęs brig. gen. Gsrlųs Cha- 
Gen. Goncalves išstūmi- rais, centrinio regiono va

rną iš premjero kėdės, jo ne— das. yra taip pat pakanka
mi mai pajėgi pasipriešinti bet 
. kokiam prokomunistų per- 
I versliniam žygiui. Taigi, 
i nors-šiomis dienomis <paty- 
i ginamai ramu, bet, kaip sa- 
| koma. "vienai revoliucijai 
1 tautą apvylus. kita revoliu-

Ma kvoje mirė 91 m. am-tcija gali prasidėti“, 
žiaus įžymus sovietų diplo-'

3f irč dt'pfomafafe 

Ivanas Maiskis
kinantis su publika.

Paaiškėjo, kad parikėsin- 
toja yra Lynette A. From
me, maniako ir aktorės Sha- 
ron Tate bei kitų šešių žudi-į 
ko "religinė pasekėja“ ir jo 
bandos narė. Mansonas yra 
nuteistas visą amžių kalėti, 
ir ši jo "šeimos narė“ buvo 
pasiiyžusi dėl to "mesijo“ 
keršyti prezidentui.

Pa ikėsintoja L. A. From
me yra turtingo aeronauti-5 
kos inžinieriaus, gyv. Santa 
Monicoj. Calif., duktė. Ji, 
dar būdama jaunametė, pa
bėgo iš namų ir, įsijungusi į 
Mansono gaują, gyveno val
katų ir ištvirkėlių gyvenimą, 
remdami jį vadinamąja 
Mansono "filosofija“, kad 
žmogui turį būti leista dary
ti, ką tik jis norįs, be jokių 
varžtų...

L. Fromme, kuri dabar 
yra 27 metų amžiaus, už į- 
•vairius kriminalinius nusi
kaltimus jau buvo suimta 
kelioliką kaitų, sėdėjusi ka-

Louisvillėje. kaip ir Bos
tone, priverstinai vežama į 
■paskirtas mokyklas apie 
26.000 mokinių.

Bostone dėl to vežiojimo 
sekmadienį buvo didelė de
monstracija. Vežioti pradė
ta pirmadienį. Apsaugai iš
šaukta ir 600 tautinės gvar
dijos, nes 445 policininkai 
"susirgo“ ir į tarnybą neat
ėjo.

I
Bostono kiniečių tėvų 

draugija paskelbė mokyklų 
boikotą, kol nebus garan
tuota vaikų apsauga ir tin
kamas su jais elgesys.

Panagių kaip Louivillė- 
’je neramumų buvo ir kitose 
vietose mokslo metų pra
džios proga.

Mokslininkai prieš 
astrologus

Dail. Viktoro Vizgirdos kūrinys "Gilės T. pranciškonų nuosavybė.

Chicagoje mirė 
Sr. A. Baltinis

Rugsėjo 5 d.

Brežnevo knyga 
visiem privaloma

Lėktuve nusišovė 
rusas lakūnas

matas Ivanas Maiskis. Nuo 
1932 iki 1943 m. jis buvo 
Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Londone ir vaidino

At ista*ydinus visam Gon
calves kabinetui, naujam 
premjerui adm. Azevedo 
liekančios tiys galimybės:

didelį vaidmenį nepavyku- sudaryti koalicinį partijų

mirė šv.į Maskvoje išleista Brežne-i Sovietų lėktuvui skren- 
Jurgio parapijos vikaras’; vo kalbų 2 tomai. Tą knygą* dant iš Nevv Yorko į Mask- 
kun. dr. Andrius Baltinis.: privalo turėti visos bibliote- vą, nusišovė vienas rusas la- nennvuko
gimęs 1909 m. N. Radviliš-i kos. ne tik viešosios, bet ir j kūnas. Daugiau nei 100 ke- 
kio valsč. i mokyklų. "Savanori kai“ tu-į jpjyjų, daugiausia amerikie

ri jų į igyti ir įstaigų tai nau- į.
Veiitnis filosofijos dakta-! tojai, 

ro laipsnį buvo gavę Vokie-į 
tijoje, VVuerzburgo univer-j Tai jau gerokai panašu į 
sitete, yra daug rašęs filoso-j kadaise privalomą Stalino 
f i jos, visuomeniniais ir lite-Į "visuotinės išminties“ plati- 
ratūriniais klausimais perio-j n imą. 
dinėje spaudoje, išleidęs;
300 psl knygą apie vysk. V. ČekosloVūku
Borisevicių. !

; tenisininkė

čių turistų, to įvykio beveik 
nepastebėjo. Jis paai kėjo, 
kai lėktuvas nusileido Lon
done.

Kadangi sovietai anglų 
policijos į lėktuvą nei įlei
do, tai tikroji nusižudymo ar 
nužudymo priežastis taip ir 
liko neaiški.

Įėjime, bet vėi paleista iš po-J prieš "astrologijos šarlata- 
licijos akių. Dabar jai pa-|»»“ ■ dumiančius žmonėms 
skirtas 1 miliona? dolerių akis, tvirtindami., kad, esu,

Apie 200 įžymių moksli
ninkų paskelbė atsišaukimą, Turkijoje drebėjo 
kuriame griežtai pasisakė 1
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siose Anglijos ir Prancūzi
jos derybose su sovietais 
antrojo pasaulinio karo pra
džioje ir dalyvavo Stalino 
patarėjų . tame Jaltos konfe
rencijoje.

Perversmas Sudane

kabinetą, maišytą bepartin# 
vyriausybę arba — įvesti 
griežtą karinį režimą. į

Manoma, kad greičiausiai 
būsiąs sudalytas koalicinis 
ministerių kabinetas, į kurį 
įeisią socialistai, liaudies 
demokratų partija, katali
kai ir komunistai, kurie, ne
pasisekus tiesiai užgrobti 
valdžios, dabar bandysią toKarininkų dalis mėgino

nuversti Sudano preziden-(tikslo siek i kitu keliu, 
tą Gaafaraf-Nimeiry, bet; 
jam ištikima kariuomenei ^ors neįmanoma įspėti 
per kelias valandas su per-' Portugalijos ateities, bet
____________ o tvirti lrversmininkais suridorojo. aišku, kad politinis sudskal- 

dymas ir komunistų dikta
tūrinės machinacijos pristū
mė kraš ą prie pat pilietinio 
karo ribos, ir, kol padėtis 
neatveš, tas pavojus dar nė
ra praėjęs.

užstato, tad tikriausiai sėdės 
iki teismo ir po jo, jeigu ne
bus atrasta "psichiniai ne
sveika“...

Dabar, po naujo atentato 
bandymo, visokie politikie
riai vėl pradėjo siūlyti savo 
receptus tokiem? įvykiams 
išvengti. Vieni siūlo prezi-j 
dentui nesisveikinti su gat-! 
vės publi-ka, kiti — sėdėti' 
už neperšaunamo stiklo, su-Į
varžyti šaunamųjų ginklui 
įsigijimo teisę, ar dar ge
riau paruošti vicepreziden
tą, kad šis galėtų tinkamai

žvaigždės paveikia žmogaus 
gyvenimą ir kad astrologija 
padeda nuspėti iš žvaigž
džių žmogaus ateitį.

Tų mokslininkų tarpe yra 
net 18 Nobelio premijos lau
reatų.

Pirmas negras 
Floridos teisme

Floridos aukščiausiojo 
teismo teisėju yra paskirtas 
pirmas negras Wooddrow 
Hatchett. 42 m., vaisių sky
nėjo ir tarnaitės sūnus.

I Praeitą savaPę Washing- 
jtone paprašė politinės gio- 
• bos Čekoslovakijos teniso 

Praeitą šeštadienį lytinė-i žvairė 19 metų amžiaus 
je ir pietinėje Turkijoje dre-į Martiną Navratilova. kuri 
bėjo žemė. Kai kuries gy-! čia dalyvavo teniso varžybo-

...................  . . ! se ir labai pasižymėjo.
venvietes visi kai sugriuvo, j . .
Skaičiuojama, kad galėjoj Ji sako, kad ir toliau da- 
žūti apie 3.000 žmonių, opHau-ianti čia sportinėje 
daugybė liko be pastogės ir. veikloje.
maisto. Nukent ėjusiems tei-!
kiama tarptautinė pagalba.!

» New Yorkas po ilgos ko- 
Drebėjimo centras buvo, vos su Los Angeles laimėjo 

apie Lice miestą. Ten 1939 į demokratų konvenciją, kū
me* ais dėl žemės drebėjimo rioje bus nominuotas prezi- 
žuvo 35,000 žmonių. ; dentas. Now Yorkui tai yra

žeme

Tai jau antras mėginimas 
nuversti Nimeiry. Ir patsai 
Nimeiry į valdžią atėjo, nu
vertęs 1969 m. prezidentą 
Tsmail-el-Azhari, kuris buvo 
išrinktas 1968 m.

Dė: politinio sąmyšio ge- 
Labai budriai saugos Aplamai, pastaruoju lai-i rokai pašlijo ir Portugalijos 

ku. pavykus Egipto ir Izrae- ekonominis gyvenimą- ir 
japonų imperatorių lio deryboms, arabų kraš- Į išsisėmė užsienio valiutos 

tuose padidėjo neramumai,; atsargos, tad (vyriausybė 
JAV ambasados pradėtos kurjuos> manoma, kursto so- kreipėsi į Europos Bendrąją 

labai saugoti nuo japonų va- vietų agentai. Jie ypač pa-j Rinką , prašydama $500 
dinamosios "raudonosios ar- Lebanone. Į milionų paskolos. Bet ir ta
miios teroristu užpuolimo. ‘ ' paskola priklausys nuo toli-
Tie savižudžiai teroristai da- mesniu Pcriugalijo politi-
bar vra laikomi pačiais pa- DOmr)a U>™0n0 nių }vvkių ^1^3^ nea

ŠATO „„„

Ypač :usirūpinta nuo jų Rugsėjo 5 d. sprogo bom- režimo svarbiame strategi- 
kulkos apsaugoti Japonijos ba Londono Hiltono viešbu-’ niame punkte, 
imperatorių Hirohito. kuris tyje tuo metu, kad viešbučio

vestibiulis buvo pilna? žmo- Tuo tarpu Europoje tik 
niu. Žw r 2. sužei?‘ų yra per; kiek lengviau atsikvepiama. 
60 žmo: :ų. kad komunistams visiškai

I sugriebti Purtugalfią UŽ 
Spėjama, kad tai Airijos!gerklės ir nutildyti jo« de- 

re\ oLucinės aimijos darbas.1 mokratų balso nepavyko.

spalio 1-14 dienomis lanky
sis Amerikoje. Mat. teroris-' reikšminga ne tik garbės.

Silpnas žemės drebėjimas bet ir ekonominiu požiūriu,' tai jau dabar grasina "Japo- 
buvo ir Jugoslavijos šiaurės nes jis vištikei bankrutuo- nijos ir Amerikos imperia- 
vakaruose. ja. ’ listams“.
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Ar mums nereikėtų 
dar vieno vajaus?

Gal sakysite, kokią nesąmonę mes čia dar bandome 
sugalvoti ar įvykdyti? Juk visa mūsų veikla jau ir taip 
tėra tik ištisas Tšjus. Vajus Balfo labdarybei padidinti. 
Vajus Vliko Tautos Fondui ir priedo dar Ypatingajam 
Fondui. Vajus Lietuvių Fondo milionui užbaigti ir antram 
milionui pradėti. Vajus Bendruomenės ir Alto berungty- 
niaujančiom kasom pripildyti. Vajus Jaunimo kongreso 
išlaidoms apmokėti. Vajus Bicentennial komitetų šven
tėms pagražinti. Vajus Bražinskam ir Jurgučio žmonai 
gelbėti ir dar privatus vajelis iš Suvalkų trikampio mer
gelei atsivežti... Ir visų vajų priešpaskutinis tikslas — 
pinigai, pinigai, pinigai, pinigai... Nevieną šykštų žmogų 
tie vajai jau visai iš proto varo, ir nuo tų vajininkų jis 
savo rezidencijos sodo krūmuose slepiasi...

Bet mes šį kantą pinigų rinkti nesiūlome, tad neveria 
iš anksto baimintis jų daugiau ar mažiau turintiems.

Mes keliame visai rimtą vaikų vajaus klau
simą. Aiškiau kalbant — lituanistinių mokyklų mokinių 
rankiojimo vajaus.

Tai ypač aktualu šiuo metu. kai jau pradedami nauji 
lituanistinio mokslo metai, o tikrovė nėra džiuginanti. 
Nors lietuviškos kilmės vaikų skaičius didėja, bet litua
nistinių mokyklų lankytojų sistemingai mažėja. Spėjama, 
kad tik Jungtinėse Valstybėse jų galėtų būti apie 8,000. 
o lit. mokyklas lanko tik 3,000. Dėl to ir lituanistinių mo
kyklų skaičius mažėja. O nėra reikalo nė įrodinėti, kad 
jaunieji lietuviukai išeivijos tautinei gyvybei yra nepaly
ginamai svarbesni už ’jų tėvų ir senelių pinigus, kuriais 
stengiamės remti kultūrą, Lietuvos laisvinimą ar saivo

D.sidentai Sovietų Sąjungoje
(Tęsinys)

DISIDENTAI LATVIJOJE IR ESTIJOJE

Vakarus, pastaruoju laiku išeivijos spaudoje pasirodė ke-’ 
lėtas stripsnių, kuliuos parašė naujieji išeiviai ar disiden
tai iš Lietuvos. Į tuos straipsnius reikėtų atkreipti rimtą 
dėmesį. Panašių straipsnių būdavo kitų tautybių išeivijos 
spaudoje, bet lietuviuose tas yra naujiena.

Akiiačiuose (Nr. 2,1975) buvo atspausdintas straips
nis ”Ko mes tikimės iš išeivijos“, kur rašoma apie galimy-

LA1ŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Keleivio 
Redaktoriau,

Nesu tikras ar šis mano 
laiškas ras vietos Tamstos 
redaguojamame laikraštyje, 
bet kadangi mane kipšas

I’agal spaudos pranešimus, saugumo organai Latvi- , jjes Lietuvoje ir, ryšium su tuo, tėvynėje gyvenančiųjų traukia už liežuvio, tai ir
joje buvo susekę nelegalią spau tuvę, kur buvo spausdi-Į uždavinius Autorius sako: 
narnos religinio turinio knygos. Šia ir kitomis progomis} 
buvo suimtų. 1972 m. pradžioje Vakarus buivo pasiekęs „Krašto liaudies pagrindinė funkcija yra konserva- 
Latvijos 17-kos komunistų protesto laiškas, adresuotas cinio pobūdžio. Mes esame tautos kūnas ir pirmoje eilėje
Vak. Europos komunistų partijoms. Jame Latvijos komu
nistai - disidentai skundėsi dėl sovietų rusifikacijom poli
tikos Baltijos respublikose.

Kiek pavėluotai Vakaruose buvo gauti Estijos Demo
kratinio Sąjūdžio ir Estijos Tautinio Fronto du 1972 m. 
ipalio 24 dienos memorandumai, adresuoti Jungtinių 

Tautų Asemblėjai ir JTO gen. sekretoriui Kurtui Wald- 
heimui. Memorandumuose buvo reikalaujama atstatyti 
Estijos nepriklausomybę, atitraukti sovietų karines pa
jėgas ir leisti sudalyti vyriausybę demokratiniais pagrin
dais.

DISIDENTAI LIETUVOJE

turime rūpintis tuo. kad išsaugotume savo gylvybę.“ Tai 
reiškia — kalbą, tradicijas, laisvės ilgesį. Tokia esanti jų 
programa, ir sako, „duok, Dieve, mums ją įvykdyti“.

„Išeivijos pagalba, vykdant šią misiją, mums bega
liniai reikalinga, — sako nežinomas disidentas. —Tačiau 
kur ka ssvarbiau, kad išeivija atliktų tai, kuo mes patys 
krašte okupacijos sąlygose visiškai negalime pasirūpinti“.

Štai vienas iš tų uždavinių — Politinės struktūros 
išlaikymas: laisvoji kultūra, spauda, laisvos politinės or
ganizacijos. Išeivija gali puoselėti gyvą tautos sielą, kad, 
laikui atėjus, vėl galėtų susijungti su tautos kūnu. Tai bū
tų pagrindinė išeivijos funkcija.

Stipriau negu Latvijoje ir Estijoje disidentai pasi
reiškia Lietuvoje. Išeivijos spauda nuolat informuoja apie

drįstu nelis žodžius parašy
ti.

Šiandien perskaičiau Ke
leivy straipsnį „Karalienės 
Elzbietos padangėje“. Jeigu 
jis būtų ne Keleivy, nekreip
čiau dėmesio, bet kadangi 
Keleivis yra socialistų sa
vaitraštis, tai neiškenčiu ne
pasisakęs.

Anglijoje išgyvenau ilges
nį laiką po II-jo pasaulinio 
karo ir tapau Anglijos pilie
čiu. Tok? tebesu ir šiandien.

Gyvendamas tenai turė
jau santykių su daibiečiais, 
kurie su mumis, Europon so- 

„Mes girdėjome, kad išeivijoje veikia politinės par-. cialistais, artimai bendra- 
tijos, turinčios savo atskirus spaudos organus... Panašius daibiavo. Todėl darbiečių 
klausimus, kokius stvarsto išeivija, „pašnabždomis svars-

Tai
tarpe turėjau gerų pažįsta
mų, net ir draugu. Man negaunamus naujus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni- I tome ir mes savo artimųjų bei patikimųjų tarpe^. —| teko jų tavpe sutikti tokių 

kos“ numerius, iš kur sužinome apie tikinčiųjų pastangas j klausimai, liečia žemes ūkio struktūrą laisves sąlygomis,. kurje būt„ aiškiai palinkę į 
kovoje dėl religijos ir sąžinės laisvės. Ten taip pat rašoma Iar likimas tos pramonės, kuri neturi Lietuvoje nei žaliavų . komunistus>
apie tikinčiųjų persekiojimus, teismo bylas ir neteisingus Į bazės, nei rinkos. Bažnyčios vaidmuo būsimoje Lietuvoje 
kaltinimus. Bet spausdinama ir slaptai platinama ne tik
religinė spauda. Štai Kronikos šdšioliktame numeryje ra-

būsimi santykiai su kaimynais ir t.t.

„Būdami laisvais mūsų tautos atstdvais, išeiviai ir jų

Keleiviui nereikėtų per 
daug sielotis dėl A. Bevano 
ir jo pa ekėjų. Jei Keleivis 
tebestovi darbo žmogaus pu
sėje, tai jis turi žinoti, kad 
Bevan yra nemažai gero pa
daręs ne tik Anglijos darbi-

?e.™.^0S be\dzuklskos genties šviesią ateit). Ne, gali « kad m5 m kcko lg dienomig Aukščiausiasis Į ^!111 111MO* “ į*
pakisti, zmogeliau, savo pinigus ) pagrabimo švarkelio. Teismas svargtė Juo2Q Gražio b kurioje jig buVQ kak, organizacijos h laibajame pasaulį amai kontak- 
lomuMją, jeigu tavo vaikai jau nemoka nei kalbėti, nei j Uetuva„ u.. tuoti su taip pat laisvais^stovais kitų tautų (rusų, lenkų,
skaityti ir nei rašyti lietuviškai! J, .• vokiečių, latvių, estų, ukramiecių ir t.t.) ir jųorgamzaci-

Tiesa LB švietimo tarvba ar vaidvba iau kone kas-1 °S) P a 1 ą’ ’i jomis; tokie kontaktai leidžia padėti pagrindus savitar-, - <
liesa, švietimo taryoa ai vaiay Da jau Kone Ka»- ' ni- aunratimui mdtarimams dėl bendru noziciiu n be I mnkams, bet ir aplamaimet patriotiškai suredaguotais aplinkraščiais visokiems’ Kaip žinome, „Tau, Lietuva“ yra Stepono kaino at-, Pa supiatimui, susiunmams dėl bendrų pozicijų, o , be

siminimų II tomas, kurio įkade yra surašytas Lietuvos' Ir.«*ls bendroms nudmnos tikslams zm0 «savo apylinkių ar apygardų pareigūnams vis skelbia mo
kinių verbavimo vajų, bet iš tų popierių — rezultatų jo- socialdemokratų partijos lyderio politinis testamentas, 
kių. Bent kiek mūsų akis aplinkui siekia, dar joks pirmi- Jame yra pasakyta:
ninkas ar sekretorius, tais raštais remdamasis, nė vieno . ... _ . .......
naujo vaiko į lituanistinę mokyklą neatvedė. O yra ir to- Pneš .mus stovi laibai svarbūs ir sunkūs uždaviniai
kių visuomenės pareigūnų, kurie į lituanistinę mokyklą ^iškovoti laisvą Lietuvą, atkuriant ją demokratijos ir 
net savo vaikų neleidžia....

siekti bei jau šiandieną vaisingai ieškant kaimyninio su
gyvenimo ateityųe pagrindų.'U

„Svarbu tik pabrėžti, kad tarybų valdžia pasmerkta 
žlugti pagal savo vidinės raidos dėsnius, ir aš tikiu, kad 

nedviprasmiško socialinio teisingumo pradais. Juos įgy- to^ žlugimo valanda ne už kalnų , — sako disidentas iš

Ar Keleiviui didelis ste
buklas, kad Bevan ir jo gru
pė buvo Ispanijos respubli
konų pusėje? Ne tik Bevan, 
bet ir At lee, darbiečių va
da?, buvo Ispanijos respub
likonu pusėje ir net psts lan
kėsi fronte.

anapus. Jis mus ragina pasiruošti mūsų laisvam rytojui.
Ar mes neturėtume geriau įsiklausyti į tuos žodžius?

Ar mūsų veikla neturi būti suderinta su tautos kamieno Argi Keleiviui patiktų, 
TavVuždaVin'y^ra sunki'a^as? Pasitikėk ūkimais? Juk mūsų tėvynės laisvė dauigausia priklauso kadRLanirJo gro,,ė būtų 

savimi ir nesiduok įkalbamas, kad tavo priešai okupanto! nuo vaho3’ nu0 dėl laisves kovoti, ir kovojusi Franco puseje. kar-
yra neįveikiamai galingi. Taip nėra. Sovietija, smurtu ir S0Vle^ engiamų tautų vieningo noro atgauti

reigotų paraginti patys „iškiliausi“ tos kolonijos tautie- melu paremta, yra vidinių priešingumų kupina ir. priešų ^aisv^
greičiau subyrės, negu subyrėjo carų imperija. šioje pe^^je me8 turime žiūrėti į Europos

Taigi „vaikų vajui“ sėkmingiau įvykdyti reikėtų as
menų, gal net kiek svaresnių, negu tie mūsų piimininkai. 
dažnai ne tik su visuomenės dalimi, bet ir patys tarp sa
vęs nesutaikomai susipykę. Atrodo, ar nebūtų geriau, jei
gu į lit. mokyklas neleidžiančias savo vaikų šeimas įsipa-

vendins mūsų jaunoji karta tiek emigracijoje, tiek ir pa
čioje Lietuvoje. Tad tau, jaunime, noriu palinkėti: visad 
būk ištikimas savo kraštui, mūsų Lietuvai. Jaunime pačio-

it) ar kunigo bent jau iš namų neišvytų už draugišką pata
rimą ar paraginimą. Ir tokio vajaus rezultatai vistiek 
būtų genesni, negu dabar nieko nedarant, tik aplinkraš
čius pasSekaitant ir juos įrišant į gaunamų raštų bylą.

Aišku, sakysite, kas gi ten dabar nekviestas vaikšti
nės po svetimus namus tėvų agituoti?! Bet mums atrodo, 
kad tai yra jau paskutinis būdas šiem tautiečiam paveikti.

Žinoma, jeigu jau ir tokiam vajui neberastume „sa
vanorių“. tada telieka tik atsiprašyti „patriotiškąją“ vi
suomenę už nemalonų ramybė? diumstimą ir šaltai laukti, 
kol bus įteiktas paskutinis ir paskutinės lituanistinės mo
kyklos baigimo diplomas paskutiniam mokiniui...

LIETUVOS AUKSO LIKIMAS

Straipsnyje apie „Lietu- Lietuvos TSR vieningą visai 
vos kredito ir pinigų siste- TSRS bei centralizuotą pi- 
mos reorganizavimą -ocia-į nigų sistemą ir piniginį vie 
lietiniais pagrindais 1940- ■ netą... respublikai nereikėjo 
1941 metais“ Vilniuje lei-1 laikyti aukso, kitų brangių 
džiamas žurnalas „Liaudies; metalų ir užsienio valiuto: 
Ūkis“ (Nr. 7, 1975) tarp rezervinių fondų. Todėl jie 
ki.ko rašo: ! buvo perduoti TSRS Valsty

binio banko valdybai“.

no testamentinis žodis?
konferencija tai tik vienas etapas ideologinėje kovoje, 
kuri vyksta jau 30 metų. Tas etapas sukėlė mumyse nua-

Tuos žodžius Lietuvos jaunimas dabar slaptai skaito. v5rli?,« Įr "et Patinimų, bet privertė mus ir apgalvoti 
Taip pat skaito ir kitus raišius bei slaįtoi gaunamą iš Va-, DaWus ke,lus- s,etaant L“*“™ IalsvSs- 
karų spaudą. Naujieji išeiviai mums pasakoja, kad.Lietu-! • -x Vakan, valstybės, kiek lieėia Lietuvą, nieko naujo 
voje būto ir slaptų jaunimo būrelių, kurie diskutavo poli-. Atvirkščiai, gavo Brežnevo
tinius klausimus. i par£gą (nežinau, kiek jis vertos), kad Sov. Sąjunga res-

„' pektuos pagrindines žmogaus teises, dėl kurių kovoja vi-Apie kelias pogrindžio organizacfjas sužinome iš
Nacionalinio Liaudies Fronto“ atsišaukimo, kuris buvo . ......... , , . . . . . ,... , . . ,. . „m. • u,vimą. pileisti užsienio spaudą, knygas, kūnų taip trokštagautas Vakaruose ir atspausdintas Tėviškės žiburiuose ' . . ... ” ... . .. vH975 VI121 Ta oreanizaciia buvud irteirta Vilniuie Paver«tos tautos- Mus1 nuomone, tų Įsipareigojimų Krem- 
' • • J i nevvkdv^ knin ir įimtus kitu aTilūrfvvftRDiu. Biet Va*19o5 mėtoto ir, ją Įeina Lietuvos Laisvojo Demokratinio įir ^^vo išvadas
Jaunimo Sąjunga, Lietuvos Katalikų Sąjunga ir kitos J r r
grupės. 1974 metais jos kreipėsi į viešąją pasaulio nuo-, Helįinkj0 konferencija dar kartą pažadino pasaulio

♦n si disidentai. Kremlius įsipareigojo leisti laisvesnį kelia-

”1940 m. liepos 24 d. fi- Tokiu būdu viena dalis
nansų ministro įsakymu vi-; Lietuvo? aukso atsidūrė 
si fiziniai ir juridiniai asme-, Maskvoje. O apie kitą dai 
nys buvo įpareigoti turėtus;straipsnyje taip sakoma: 
sukinius, sidabrinius pini- „žymi dalis aukso atsar
gus, banknotus, indėlius už-. gų, laikytų užsienio hankuo- 
sienio valiuta perleisti Lie- se (Anglijos, JAV, Taiptau- 
tuvos bankui... Visus verty-1 tiniame atsiskaitymų) teisė- 
binius popierius savininkai j tai (!) krašto valdžiai nebu- 
turėjo atiduoti Lietuvos ban-1 vo sugrąžinta, nes kai ku
kai, negaudami už juos jo-1 rios imperialistinė? valsty- 
kies kompensacijos.“ ! bės nepripažino Tarybų vai 
'1940 m. spalio 10 d. Lie-'džios Lietuvoje. Užsienio

monę ir laisvojo pasaulio valstybes, siekdamo? painfor
muoti apie lietuvių tautos kančias ir organizacijų tikslus. 
Atsišaukime sakoma, kad, neatsižvelgiant į visas represi
ja?, engiamos tėvynės jaunimas, inteligentija ir sąmonin
goji darbininkija dedasi prie N.L.F. veiklos.

Tos organizacijos slaptoje konferencijoje buvo svars
tyta kovos programa, kuri suskirstyta į dvi dalis: progra
ma minimum ir programa maksimum. Pirmoje eilėje rei
kalaujama įgyvendinti religijos ir spaudo? laisvę, de- 
monstracijųų. nacionalinių organizacijų ir partijų stei
gimo laisvę. Reikalaujama amnestijos visiems politiniams 
kaliniams ir sugrąžinti S Sibiro visus tremtinius. Suteik
ti teisę Lietuvo? TSR Užsienio Reikalų ministerijai pa
laikyti santykius su užsienio valstybėmis.

sąžinę, primindama skriaudas, padarytas Rytų Europos 
tautoms, o pačiose pavergtose tautose sukėlė dar didesnį 
pasiryžimą kovoti dėl laisvės. Teigiamu reiškiniu laikyti
nas ir ryšis, kuri? dabar užsimezga tarp disidentų ir įvai
rių tautų išeivi jų. Tas ryšis gali sudalyti sąlygas vienin
gam darbui, siekiant demokratinės santvarkos ir išsilais
vinusių kaimyninių tautų taikingo sugjjvenhno.

i I XV.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

V. Vardys ir Šova apie 
Raitikio atsiminimus, parašė 
Jonas Augusta itis. iš Nau-

.. , . ..... , . , iienų atkaipo? 1974 m. spa-
Maksimum programoje reikalaujama laisvų demo- 14 ianknčio 9 d išleis-

kratinių rinkimų, plebiscito dėl Lietuvos išstojimo is; ta autcriaįs Jėšomis, 36 psL, 
SSSR. Naujoji respublikos vyriausybė užmezga santykius kajna nepažymėta, 
su kaimyninėmis valstybėmis ir nustato savo užsienio po-1 „eparaiyta Lietuvos

tw<u UnkM buvo reorga- į bankuose buvo Uik^nT^k-J***1*™* Baltijos valstybių federacija. Toliau i„orij., Ged. C. Stanaitis, 
oliuotas i TSRS Valstybinio! 8.3 tonos aukso“. ' « «,k??avlm* į”1?.- ^eUjkanuo- 23 psl„ kaina «.
b Mike Lietuvos respublikos i Kiek tonų vertybių iš menę iš Raitijos valstybių. Lenkijos, čekoelchakijos ir ki- TTie Herrnhutenan Pie- 
koatorą... | Kauno buvo išvežta i Mask- tų Sov. Sąjungai pavaldžių valstybių; duoti teisę ukrai- tism in the Baltic and , its

Toliau* sakoma: „įvedus vą, straipsnyje nesakoma, niečių ir gudų tautoms sukurti savo valstybes ir tt Outreach into America and

Elsewhere in the World, by 
VaMic Mezezera, 151 psl., 
kaina $6.95. išleido The 
CJhris’cpher Pdblishmg 
House. North Quincy, Ma s. 
02171.

Lietuvių tauto* paiuulri- 
mas, parašė J. Venclova, 75 
p9i., kaina $1.50.

tu su Hiieriu ir Mussoliniu? 
Man atrodo, kad Keleivis 
savo kryptimi nutolo nuo 
Michelsono - Jamrkio ves
tosios krypties. Gaila, bet, 
kaip sakoma. ”Maino?i rū
bai margo svieto“.

Aleksa* Zamžicka*

1975.VIII.29
Columbus, Ohio

D. BRITANIJA

Socialdemokratų
suvažiavimas

Rugpiūčio 16 d. iš Angli
jos ir Škotijos į Manchesterį 
suvažiavo liet. socialdemo
kratai, įsijungę į LSDP Už
sienyje D. Britanijos skyrių.

Ši organizacija, atšventu
si savo veiklos sidabrinę su
kaktį, puo elėja gerus san
tykius su kitų tautų bendra
minčiais ir nuolat plečiasi. 
Didelį įnspą į jų veiklą yra 
padarę Škotijos lietiniai.

Susirinkimas išrinko nau
ją valdybą: pirm. K. Tamo
šiūnas. nariai — J. Vilčins
kas. V. Motuzą. A. Pupelis, 
A. Jovaras ir S. Lauruvėnas. 
Revizijos komisija—P. Dzi- 
dolikas ir L. Pūrą?.

Po pranešimo apie disi
dentus komunistiniuos kraš
tuos, kurio klausėsi pilna sa
lė, sekė vaišės ir diskusijos 
dėl ateities veiklos.

nėlį dr. Antanas Rukša. 427 
p*}., kaina minkštais virše- 

PuhlimsVermlliusMavunM. Hais $6.50, kietais — $7.25. 
vertė k pagd originalą hek- Išleido Nidos Knygų Klubas, 
sametrate lietuviškai atkūrė? 2 Ladbroke Gardens, lon- 
parašė įvadą ir sudarė žody- don, W 2PT, Gr. Britain.



Poslapis trečias Loviai sa bottor Nr. 84,1976 m. rugsėjo 9 d.

Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Tokių ”»pecų“ ir ten esama J. Karosui sukako 85 metai

šo:
Tiesa rugpiūčio 28 d. ra

’Šiek tiek po vidurnakčio 
prie Šiaulių dramos teatro

Dirigentas ir kompozito
rius Juozas Karosas atšven
tė savo 85 metų amžiaus su-

Jis gimė 1890 m. liepos 16
pilietį sustabdė nuo suolelio d. Sproguityje. Anykščių ra
pašokusi moteris:

— Kiek valandų? 
Žmogus nespėjo dorai

žvilgterėti į ciferblatą, kai 
klausiusi laiko ėmė plėšti 
nuo rankos laikrodžio apy
rankę. Vyriškis stumtelėjo 
užpuolikę.

—Ką? Drįsti skriausti mo
teli? — užsipuolė trys už 
krūmų tūnoję žaliūkai... 
Pargriovė praeivį, sumušė, 
nusegė laikrodį“.

Paaiškėjo, kad užpuolike 
buvusi dvidešimtmetė Irai- 
da Grušina, jau sėdėjusi kal
tinamųjų suole, niekui- ne
dirbanti. Kartu su įa sulai- 
kyti dar 7 jaunuoliai, kai 
kurie iš jų jau 3 karius 
bausti.

Visi jie gimę ir išaugę ko
munistiškoj santvarkoj.

Ir ne tik jie tokie. Ten ra
šoma, kad priėš jauku kul-

jone, dabar gyvena Vilniuje.
Pradžioje, nuo 1912 m., 

kiek pramokęs muzikos. Ka
rosas vargonininkavo įvai
riose vietose. Kiek vėliau 
muzikos mokėsi pas Juozą
Gruodi, o po pirmojo pasau
linio karo Rygos konserva
torijoje studijavo vargonus 
ir kompoziciją, lietuvių gim
nazijoje dėstė muziką ir va
dovavo Rygos lietuvių cho
rui. 1930 m. grįžo į Lietuvą, 
mokytojavo Saulės mokyto
jų seminarijoje, 1936-1939 
ir 1945-1950 m. darbavosi 
Klaipėdos konservatorijoje, 
•vėliau profesoriavo.

Jis yra sukūręs kelias de
šimtis dainų, o taip pat so
natų, kvartetų, simfonijų ir

Karalienės Elzbietos 
padangėje

SUVALSTYBINTOS PRAMONĖS BĖDOS

Britaniją valdanti darbiečių partija, ypač jos kairia
jam sparnui reikalaujant, pasiryžusi nacionalizuoti vis 
daugiau įmonių. Konservatoriai, kurie valdydami taip 
pat turėjo valstybės iždo pinigais gelbėti kai kurias gerą 
vaidą pasaulyje turinčias (pvz., Rolls-Royce) įmones, 
vis šaukia, kad šiuo sunkiu ekonominės krizės metu vy
riausybė turėtų atsisakyti nacionalizacijos, kuri demo
kratiniame krašte kainuoja daug pinigo (reikia savinin
kams ar bendrovėms atmokėti), o jų nėra.

Tačiau kai kurios sritys jau nebe šiandien yra nacio
nalizuotos, ir praeitais metais pelno iš tokių valstybinių 
pramonės šakų davė tik anglies pramonė (34 mil. svarų, 
arba 85 mil. dolerių) ir plieno pramonė (89 mil. svarų — 
222 mil. dol.). Visos kitos valstybinės pramonės šakos 
buvo nuostolingos: paštas daivė 307 mil. sv. (767.5 mil. 
dol.) nuostolio, geležinkeliai 157 mil. sv. (392.5 mil. 
dol.), dujų — 44 mil. sv. (110 mil. dol.), elektros pramo
nė — 258 mil. sv. (645 mil. dol.).

MASKVAI ROP1 IR 
GRENLANDIJA

iš kurio6 atgauti tik $57 mi
lionai. Ką tik gavome

Pažiūrėję į žemėlapį, į , Nora visa tokių aišvojimų 
šiaurę nuo Kanados rasite verčiama ilėjusiem
didžiausią salą, 840,000 kv.ils. P,o^o< kompiuteriam, bet 
mylių ploto, keturis kartus I niekas neabejoja, kad to 
didesnę už Prancūziją. Tai kompiuterio viduje yra ir

Ligi šiol tų suvalstybintų pramonės šaikų nuostolius 
be didelių raukymųsi apmokėdavo vyriausybė iš valsty 
bės iždo. Dabar, kai visur trumpa ir trūksta, valstybė ne- 
belinkusi iki paskutinio peno išgramdyti tam reikalui sa
vo iždą. Norima, kad ta pramonė atsistotų ant savo kojų, 
o pasirodo, kad ir tos šakos, kurios ligi šiol duodavo pei

kt. Daug raiše muzikos klau-’ no, dabar numato paskęsti didžiuliuose nuostoliuose. Štai 
simais. • plieno pramonės vadovai tikisi, kad ši šaka po metų jau

I rodys apie 250 mil. sv. (625 mil. dol.) nuostolį. Turėda 
Koncertai M. K. Čiurlionio ma9 šitai galvoje, plieno pramanei vadovaująs žmogus 
100-sioms gimimo metinėms jau prieš porą mėnesių iškėlė klausimą, kad turi būti at

leista bent 20,000 darbininkų ir kai kur uždaryti nemo- 
Rugsėjo 22 d. sueina 100 dėmūs fabrikai. Bedarbių jau ir taip yra daug, ir ne tik

Grenlandija, kurioje yra jau 
daug užtiktų ir gal dar dau
giau neužtiktų žemės gel
mių turtų. Čia yra ir kredi
to. labai reikalingo aliumi- 
nijui gaminti, dideli ištek
liai. O saloje gyventojų — 
tik 53,000.

Sala priklauso Danijai. 
Jos atstovai dalyvauja Da
nijos parlamente. Ji turi ir 
savo išrinktą taiybą.

Danijos komunistai, klau
sydami Maskv os nurodymų, 
protestuoja prieš savo vy
riausybę. kad ji Grenlandi
jai neduodanti visiškos ne 
priklausomybės. Jie reika
lauja visus Grenlandijos tur
tus atiduoti jos gyventojam, 
skatina Grenlandijos stu
dentus Danijos sostinėje de
monstruoti (jie buvo užėmę 
net Grenlandijos reikalams 
ministerijos patalpas) ir 
kelti kitus neramumus.

žmogaus į save lenkti 
tai.

pirs-

JAPONIJOS STEBUKLAS

Praėjo 30 metų, kai bai
gėsi Antrasis pasaulinis ka
ras. Prancūzija ir Anglija 
buvo taip jį laimėjusių, o 
Japonija tarp žiauriai pra
laimėjusių. O žiūrėk, kokia 
skirtinga jų dabartinė pade 
tis! Prancūzija, ypač Angli
ja, vos atlaiko ant jų užgriu
vusius sunkumus, o Japoni
ja tapo pasaulio milžinu, 
kurio pokarinis augimas net 
JAV valstybės departamen
to pranešime pavadintas pa
saulio stebuklu.

Japonija beveik neturi jo
kių pramonei reikalingų ža
liavų, jokių energijos šalti
nių, o šiandien sayo krašto 
tautos gamyba yra trečioje 
vietoje pasauly. Ją tepralen
kia tik JAV ir Sovietų S-ga.

tūros židinį — viešąją bib- ! metų, kai gimė pasaulinį tie numatytieji atleisti tūkstančiai padidintų jų skaičių, 
lioteką prie parduotuvės ar val'dą įki jęs dailininkas ir jr uždaromieji fabrikai, o kai kuriose vietose plieno 
netoliese esančio restorano Mikalojus K. Čiur- yj-a vienintelis daibo šaltinis apylinkės gyven-!
vakarais trainiojasi šešio’i- non!5- Ta sukaktis visur lie- .---- -- ---------------------------- „i^.. .ixt ........ i
kamečiai-septyn ii i kam eč lai,
kuriems laiko perdau?, ku
rie tą laiką "prastumia“ kur 
nors pavartėje su pigaus vy
no buteliu rankose. Apšilus 
kraujui, galima, pa įtikus 
mokinuką, atimti iš jo ka
peikas. O štai VTI vidurinės 
mokyklos moksleivis Re Ei
mantas Strumskis su TII dar
bo jaunimo vakarinės mo
kyklos moksleiviu Almantu 
Uža ir kapeikomis nepasi
tenkindavo. Jie praeivius 
primušdaho ir apiplėšdavo“.

SEPTYNIOS SEKUNDĖS

Rudenys ir pavasariai,
I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Sukilimas Lietuvos »uvc* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Pagairė, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina $4.50. .
Lietuvių Darbininkų Drau

gija New Yorke, 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

Rūtelės aitvaras, —nauja 
poemėlė vaikams, dailiai su
eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl.. kaina $6.00.

Pėdos mirties zonoje 
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai, 
544 psl. Kaina $10.

Japonijos plotas tesudaro
priklaZma ‘ ‘G^todijTtik 01P*04?’
. . . 1 • - , • ir los gyventojai tik2,8'f vi-
tunnti tokį mažą gyventojų^ žmonijos o ii pastato pai* *AW*
skaičių, tuoj patektų į ju t u viso pasauij0 laivyno i Mū,ų žvirbli*» Narūnės 
globą. O turėdami Grenlan- 1 . a,pie trečdaliviso eiliuota pasaka vaikams, 16
diją, jie būtų nepaprastai kaina $1.20
grėsmingi Kanadai ir visaiJ l,asaull° radijo ir tele-uzi-.
* Amerikai Jos aparatų, sestadah visę;

• žaliojo plieno, smulkios ge- 
šiuo metu Grenlandijoje ^ies» automobilių ir dirbti Į 

J (Thule) yra JAy.oro pajė- nių medžiagų. <

Komunistai tikisi, kad ne-

Ar skaitytos?

14 d ir bligS rugsėjo ST Nors angliakasiams buvo smarkiai pakelti atlygini- j patarnauti Sdvietų £gal !ygU^ Prancūzijos ir Anglį-; Pasakyta paražyta, Anta- 
* s- J - • tačiau anglies pramonė vis dėlto davė pelno. Taip j jos kartu paėmus, du trec- no Smetonos kalbos ir pa-

M. K. Čiurlionio paveikslai atsitiko dėl to, kad buvo pakelta anglies kaina, o tai DOSNŪS KOMPIUTERIAI ,rire’Ski?l*i 1935-1940 metais,
M . savo ruožtu atsiliepia į pragyvenimą tų žmonių, kurie trečdali. JAV išdirbio. sudarė Leonas Sabaliūnas,

OJe anglimi šildosi, ir į elektros pramonės ir geležinkelių nuo- J Vadinamoji ”Welfare“ j- Tarp 50 didžiausių pasau. S’aada‘ Morkai™"*™
Tiesa l ašo, kad j Maskvų stalius. Tačiau ir anglies pramonės vadovai skundžiasi, staiga ir kiti jai giminingi lyje .pramonės bendrovių Ja- M " Rirh.rd

išvežti 64 M. K. Čiurlionio kad su atlyginimų pakėlimu angliakasiam vis dėlto nepa- fondai, remiantieji ligonius, ponijoje yra šešios ir iš de-i o„arrv dan[da„ „ei 1 4tm
na veikslai, kurie ten Tretja- kilo gamybos procentas, kaip buvo tikėtasi ir skaičiuota, vaigl us ar bedarbius, būtų §jmtįes didžiausių pasaulyje ’ ana1votu naveik^ln R iva? 
kovo fralpiiinip bus rodomi i didžiai reikšmingi veiksmai, banku — nenki .spalvotų pavemsių iš jvai-
kovo ^aienjoje dus roaomi, ... • ipi<m ta «alna hutu Jnmn Dan,K'* PenKL riaušių sncių ir kiekvienasdu mėnesius. ! Nuo rugsėjo 15 d. pakeliamos lo procentų golezinke- jeigu ta šalpa butų vykdoma J ?lietuviška ir angliška

lių bilietų kainos, bet jau numatyta, kad geležinkeliai ^zinin8ai ir tiksliai. Deja,, žodžiu, šiandien Japoni- navaf$in.-ma vnvra didolin ' 1975 m. duos 330 mil. J. (825 mil^ol.) nuotolio, ir tųs veikla kaip t k ;Ja pasaulio ūkio milži-:^™^”^^

i kainų pakėlimas tik sumažins nuostolį. Kuo labiau kelia-: g . kartai_ oarwniami InaS* • labai patraukli mažamečiam
mos kainos, tuo mažiau naudojamasi geležinkeliais ke-; d kurie Į Toks stai kilima8> ir paaugliam. Kaina $5.00.
liauta ar prekėms gabenta, dėl to jų vnsninkas sako. kad ; fei dienas valkio. • ž jaj ir jos ^.Į Kehon. apknk
ta saka niekada neissivei-sianti be nuostolio, > jasi gatvėmis ar i;nks„iina-

VILNIS DEJUOJA
UNIFORMAI NUSIPIRKTI i vi]nis 29 „ ,ai.

‘ doje reiškia susirūpinimą 
dėl Portugalijos komunistų 

viams įvedama nauia uni.| likimo GIMI "pereasi min-
forma. Maskvoje tokiu uni-: !s> kad
formų reikės 115.000.’ Jas gali būti dar visko.
pardavinėja tik dvi kiautu-'£l,?d°’ kad la,k™ai ,rev0: 
vės. Pardavinėti ta unifoi-i lucmei 'g!la“,y^1. da!.°.sl 
mų pradėjo rugpiūčio S d. ,'ka!s af Ravo’’^ai 
o mokslas prasidėjo įusrsėjoį Socialistai, II In-
1 diena " ternacionalo socialdemokra-

. ; tų įsakymu, kasasi po revo-
Kormsomolskaja Pravdai nacijos' pagrindais“.

paskaičiavo, kad per tas 31

Rusijos respublikoje nuo 
šių mokslo metų mok-lei-;

nauja uni-l

Juozo Kaributo kelionių į-
si restoranuose, o nieko ar 
mažai tegauna paramos tik
rai jos reikalingas. Neabejo
tina, kad prie pinigų daliji-

Elektros suvartojimo kaina per vienerius metus buvo 
pakelta 48 procentais, ir k aikurie gyventojų sluoksniai 
jau nebepajėgia už ją mokėti. Netrukus bent 20 procentų
bus keliama dujų kaina. Visiškai suprantama, kad tokie mo krepšio sėdintieji biuro- 
staigūs ir dideli kainų kėlimai kelia ir gyventojų nepasi- • kratai ir politikieriai dažnai 
tenkinimą, ypač kad vyriausybė norėtų, jog nuo dabar "ajisirinka“ labai sąmonin- 
darbininkai niekur nereikalautų didesnio kaip 6 svarai
(15 dol.) atlyginimų pakėlimo.

lini gyvenimą. Prieš Antrą-, Mžiaii 423 ,
j, pasaulin, karą Japonijoje į * L»tuvi, kalbo. iodyi, 

75 milionų gyventojų i rnokyklai ir namams, rėdą-
a __ nr ...ylcravn TCIimoa ir Sta_

savaites ka-dien 5,769 mo
kinių turės pirkti naują uni
formą. Pardavėjas per mi
nutę turės parduoti 8 uni
formas, o mokinys per 7 se
kundes turės nusivilkti savo 
drabužius, užsivilkti pasi- 
matavimui naują unifonną

HITLERIS SVAJOJO 
SUDEGINTI NEW YOKĄ

Viena didžiųjų Hitlerio 
svajonių buvo paleisti krušą 
bombų ant New Yorko ir tuo 
būdu sukelti "ugnies aud- 

kuri visiškai sunaikintų

Paštas savo nuostolius taip pat stengiasi sumažinti 
kainų kėlimu. Neseniai laišką Britanijoje buvo galima 
pasiųsti už 3 penus, bet kaina pakilo i peno, vėl ji 
šoktelėjo į dabartinius 7 penus, o dabar būsianti pakelta

gai, tik tas kaltes suverčia 
skaičiavimo kompiuteriams 
ar nebyliomis rašomosioms 
mašinėlėms bei kitiems įtai
sams.

Štai U.S. News duoda įdo-

. —---- . . ... y. irą , Kuri visisKai sunaiKintų
ją vėl nusivilkti ir uz imIrti j jo n^enč^mų amerikiečių 
senąją. laigi, \i?a »a: atlik—;

Apie tai rašo savo atsimi
nimų knygoje buvęs Hitle-

i 8U. Matematikams patiems nesunku butų paskaičiuoti, -aUrJ
kiek procentų ta kaina pakilo. Žinoma, pabrango mokes
tis ir už telefono nuomą, už telefoninius pasikalbėjimus 
ir tuoj dar labiau pabrangs. Kai brangsta mokestis, sten
giamasi kuo mažiau naudotis patarnavimais, ir padėtis 
darosi be išeities.

ti turės daug greičiau, negu 
sovietinis kareivis, kuriam 
apsirengti duodama 45 se
kundės. kai paskelbtas pa
vojus.

rio kariuomenės apginklavi
mo ministeris Albert Speer. 
Jis kartu su kitais didžiai-

Tai nieko nuostabaus, nes 
Sovietijoje prie -ienos pri
remtas pilietis per 30 sekun
džių įsisavina net visą ko
munizmo doktriną...

siais karo nusikaltėliais bu
vo teisiamas Niurnberge ir 
nutei.-tas 20 metų kalėti. Tą! 
bausmę atlikęs, jis buvo iš-Į 
leistas į laisvę. Speer vienin
telis iš teistųjų Niurnberge 
prisipažino atsakingas už

Paragink «nvo
Beiraiyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

masinius žmonių žudymus. 
Už tai kiti teistieji naciai jį 
labai smerkė

me«iu išklausė Bernardo 
Prapuolenio ir Nerijos Lin 
kevičifitė* dainų bei pianis-

ARGENTINA 

Buvo gražus koncertas

Rugpiūčio 24 d. Argenti-

įstaigos per trumpą laiką 
gavo didelę sumą pinigų, 
kurie jam visiškai nepri
klausė gauti. Vieną dieną 
jis rado savo pašto dėžutėje 
šalpos įstaigos atsiųstą $694 
čekį, o po to dar ėmė plauk
ti $1,91.95 ir $227.80 bei 
$466.19 čekiai.

Neteisėtai pinigus įmo
kėjusi įstaiga aiškinasi, kad

tės Raimondos Apeikytės 
muzikos koncertą.

Mes. Argentinos lietuviai,
esame labai dėkingi JAV. jog ięOmpjuteris ir
lietuviams, kad Prasiu-'”sivo valia“ tuos pinigus iš- 
ginate mus lietuviška daina,« 
kuri sustiprina mūsų dvasią.1

13
miestuose tegyveno 25 mi 
Bonai, o šiandien iš 120 mi- 
lio<nų miestuose gyvena 82 
milionai. Beveik trečdalis 
gyventojų susispietė aplink 
tris didmiesčius: Tokyo, O- 
saka ir Nagoya.

Dabartinė Japonija yra 
naujoviška, bet ne vakarie
tiška. Japonijos visuomenė 
yra organizuota kitais pa
grindais negu Vakaruose ir 
net Rytuose, nes japonai il
gus amžius gyveno saloje 
atskirti nuo kito pasaulio, 
niekada nebuvo kitų užka
riauti ir valdomi, kol prieš 
30 metų paklupdė juos JAV 
atominė bomba.

SUDEGINO IR KNYGAS

Jau rašėme, kad Urugva
jaus sostinėje Montevideo 
uždarytas Lietuvių centras, 
kuris buvo pavirtęs tarptau
tiniu komunistų lizdu.

gavo Antanas Klimas ir Sta. 
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio jau seniai rei. 
kėjo mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše. 
liais, kaina $6.

Paguoda, Bronio Railos 
akūnirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25. 
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

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

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parašė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys, 356 
psl.. kaina $6.00.

Daj of Shame. Algio 
Rukšėno išsamiai ir vate** 
džiai aprašyta Simo Kudir
kos išdavimo tragedija, ge
ra dovana kitataučiams, 368 
psl., kaina $8.95.

LIETUVOS ISTORIJA,
Iš Tiesos rugpiūčio 29 d., 

sužinome, kad uždariusi tą!
I Irtai ne vienintelis toksai! centrą Urugvajaus policija' VI-ji laida, parašė dr. V 

Koncerto pelnas buvo ”apSinkimas“. Kaip Wa-’ sudeginusi ir ten rastą ko- da Daugirdaitė-Sruogie 
skirtas Jaunimo kongreso lington Star rašo, šitaip munistų biblioteką, kurioj? 414 psl., daug paveikslų, ke- 
išlaidoms padengti. "per «p»irikin»ą‘ ipermukėta esą buvę ir nekimunistišk į Ii žemėlapiai, tvirtai įriftta.

petraR Ciabi$ jau $403 798,83074 suma, knygų. Kalną 88»
e
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Bitininkyste ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JOKAnib 

(Tęsinys)
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Medų ne visi žmonės ga- organizimo savybėmis, o tai 
Ii naudoti ne tik kaip gydy- gali nuspręsti tik atitinka
mo priemonę, bet ir kaip mos specialybės gydytojas, 
maisto produktą. Medus kai Bičių produktus gydymui 
kuriems gali sukelti alergi- naudot* i sunkiau ir dėl to, 
jos reiškinius. Alergija nuo kad jie, be savo bendrų po- 
mediaus gali pasireikšti žymių, turi ir individualines 
bendriniais arba vietiniais savybes, todėl kitur atlikti 
reiškiniais. Iš bendrų reiški- bičių produktų tyrimai ne vi
nių gali būti bendras nega-' siškai nu-ako, pavyzdžiui, 
lavimas, galvos svaigimas., mūsų kriste. o juo labiau 
pykinimas, viduriavimas,i atskiru vietovių ir metų lai- 
karščiavimas, dusinimas inkų bičių produktų savybes, 
ne" bronchinės astmos prie
puoliai. Kartais gali 'būti net 
traukuliai. Vietiška alergija 
nuo medaus gali sukelti nie
žėjimą. odos išbėrimus, pa- 
brinkimus. Manoma, kad 
šiuos reiškinius sukelia me-

Kadangi medus pasižymi 
daugeliu gydomųjų savybių 
o jo pritaikymą gydymui ri
boja jo cheminės struktūros 
įvairumas, būtų tikslinga 
plačiau pradėti medaus che-

Teisės patarimai

Hame akyriuje. 
Laiške reikia paJOmėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

siųsti

Beje. jei Tamstos anūkai, 
j nors jau yra ’ beveik pilno 
'.amžiaus“, dar yra nepilna- 
mečiai. Tantalai būtų pra-

1 vaitu pasitarti su savo advo
katu dėl galimo ”trust“ su- 

isas ap-
| linkybes, advokatas tinka-

Advokatė dr. M. Sveika uskienė sutiko atsa
kyti | Keleivio skaitytojų klausimas teisūs

Tie klausimai turi būti boodre ’. " -- i darvmo. Aptarus vi
talormacUo poMMiio. b »t-1 iini.'vhpi advokatas

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at l«a*. 
Bastos Five BuUding 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Mase. 02132

mai suredaguos Tamstos 
testamentą pagal Tamstos 
jam duodamus nurodymus.

GERA NAUJIENA
ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BENDRO
VE NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
ENPRESS 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 

I LIETUVA!

Klausima* j vo. Kai kur dar vyrauja ne-
; tikusi mada vyrui ir žmonai

Prašau man atsakyti į se-1 sudalyti vieną testamentą, 
kantį klausimą. j Tokiais atvejais visuomet

Prieš 10 metų su vyru su- , susidaro keblumų, nes, vie- 
darėme testamentą taip, į nam mirus, tas te?tamentas 
kad. abiem mirus, likęs tur-! turi “pereiti“ per vadinamą- 
tas tektų vaikams lygiomis! ją "probate“, o gyvojo testa- 
dalimis. Dabar vyras jau mi- mento dalis dar negalioja 

(ambulatory).
Jei Tamstos esate sudarę 

du testamentus, tai sunkumų 
nebus. Tamsta gali. kol gy
va, bet kuriuo laiku savo 
testamentą ipakeisti ir savo 
turtą palikti, kam tik nori. 
Prileidžiu, kad nebuvo su
tarties tarp Tamstos ir vy
ro. kad, vienam iš jūsų mi
rus, kPas nekeis savo 

i testamento.
Testamento pakeitimas j 

'paprastai gali būti atlieka-i 
Ima.? arba "Codicil“ ( t. y.! 
prierašo) prie senojo testą- j 
mento būdu. arba nauju tęs- •

ręs, o as norėčiau savo tes- 
♦amentą pakeisti taip, kad 
tam tikra dalis tektų mano 
anūkams, kurių turiu tris ir 
kurie yra jau beveik pilno 
amžiau?.

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JOSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Už jum jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertis.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur
su.
PILNA GARANTIJA

minės sudėties tvrimus, ku-
duje esančios baltyminės > rie leistu tikslingiau jį pa-, Ar „ testomen-
medžiagos patekusios į ų, naudoti įvairiems ?usirgi-Į+o n„
su žiedadulkėmis. Pastebė-Į mams gydyti.
ta. kad alergija nuo medaus

Vaikasdažniau būna vaikams. 
Kalbant apie gydymą me

dumi, neišvengiamai iškyla

— Tėve, kas gi tau taip į tam Petrui? Tada šventasis
nubrozdino nosį? tikriausiai spirs jums į užpa-

— Matai, Maiki, koki kalį. ir staugdami stačia 
šiandien žmogus gauna zo- galva nugarmėsite į peklą. Hr jo riringumo klausimas, 
plotą už gerus darbus... No-» Ar to norite, sakau, sulauk-j Nors labiau vertinamas šįvie-
sies galas nubrauktas kone 
iki kremzlės...

— Kaip tai atsitiko? Kur 
ir kada?

— Susifaitinau. Maiki... 
dėl žmogaus dūšios. Ir vis

ti? sus, baltos spalvos, bespal-
— Ir kuo tasai tavo pa-’vis, skaidrus medus ir jis 

mokymas baigėsi? J laikomas geriausiu, pirmos
— Nu, tada vienas tų bo- rūšies medumi, tačiau gvdy- 

mų ir šoko skersas prieš ma- tojus domina kitas klausi
ne. Girdi, tu. seni, čia mūsų mas, būtent, — jo poveikio 

per tave... Per tavo pamoks- j nei Velniais, nei šventaisiais specifiškumas. Tai neabejo
jus. ĮPyteriais negąsdink! O šito tinai susiję su medaus che-

— Negali būti
— Kaįp negali 

jau buvo! Tu man
postringavai, kad visi žmo- si... Tada, Maiki. tokios ble- Nors medus, kaip gydymo 
nės yra lygūs, visi iš tos pa- vyzgos aš jau neiškenčiau ir priemonė, seniai žinomas, 
čios mėsos, visi šio’jekont- lazda tvojau tam paršui per tačiau nėra vieningos nuo-

jtą panaikinti? Du liudinin 
i kai yra jį pasirašę. Ir ar rei- 
! kia naują sudaryti arba se- 
’ną pakeisti?

Bičių vaškas yra sudėtin-j Prašau mano vardo ne
ga medžiaga. J jo cheminę .skelbti, 
sudėtį įeina apie 50 sudėtin-Į Skaitytoja
gU cheminių junginių. Jie Illinois valstija, 
skirstomi į tris pagrindines ’ 
grupes. j

1. Laisvos riebiosios rūgs-’

Atsakymas

tamentu. Ir vienu ir kitu at-' 
veju Tamsta turėsi pasi rašy-j

Galėčiau tiksliau atsakyti
.į Tamstos klausimą, jei ži- ___ v __ __  f

vaško masės ir yra aktyviau- nočiau, ar Tamsta su vyru Į ti liudininkų akivaizdoje, ir: 
šia vaško dalis Lydant vaš-; buvote sudarę vieną testą-1 jie turės paliudyti Tamstos 
ką, jos, būdamas laisvos, mentą. ar du, kiekvienas sa-i parašą.

tys sudaro 13.5-15' '< visos

na va'-ko kokybę ir dažniau
siai pakeičia v.-ško spalvą. į 

2. Eteriai sudaro 70.4-74.“

NEPAVYKO ĮSTEIGTI 

BALFO APSKRITI

Waterburyje įvykusioame

AR ŽINOTE?

Jeigu jūs rengiatės išeiti ( 
į pensiją, į idėmėkite, kad. 
galite gauti Sočiai Security <rėje turi turėti lygias pra-* kuprą, o jis prišokęs man monės dėl medaus pydomu-. 7r< vaško masės. Tai parto-

* * 1 ~ M*__i.__ ! 1__ ..J j__J___ - •___ ; ±_l__ *. iii /Inrriii i» nonnitriniimn t.f.n vi/.Kiii-m, ,-ii.vciAiii ii.

tai
Nu, ir pradėjau mislyti, im»ui w manu i«iw ~----------------------------------
gal ir tavo teisybė i visa? zciplotas tik tas. kad autoriai siūlo skirtingas do- jmis ne įjungia. Tačiau pa-'jungti į apskritis. Centro į™ ?^ia imi !r dnt ’

— Tai ir yra tikra teisy-imūsų draikos metu juodukas ze?- skirtingus gvdvmo kur-, tekę šarmai iuo<? skaldo vėl valdyba numatė sudaryti .... ’ f gu-
bė, tėve. Į nuo tu kuliganu pabėeo ir’,^. Tenka pabrėžti, kad n-’į rūgštis ir alkoholius. keturias apskritis: Bostono,! yJS-

taip išnešė sveiką kudašių. 5 niversaliniu dozių ir negali | 3. Angliavandeniliai su-, Connecticut, New Yorko ir
. i , i būti. Medus, kaip vaistas, daro 12.5-15.5'; vaško ma-i PhiladeJphfjos.

,. i. j Teve’ as Kigali duoti gerus rezultatus’ sės. Tai paprasčiausi, mažai J r , . .. ,
na, kitą vadina d^nimn, u dėl žmogaus teisiu ir visų;^.. . varto,jant ,r teisin. aktvvūs 'aIįlies ir vaTMieni-: Centr0 va,d>'ba ^Pesi I

— Ne, Maiki, tokios tei
sybės dar nėra. Žmonės vie-

»tose vietovėse gyvenančius
laiko juos baltais velniais oĮpriemonėm ir ^kuriais'kad jie imtųsi
ba t. juodžiuiliepia l.pt» at- argumentais. Lazda niekoję indivWualinžmis atskiro i ke randama žiedadulkii. au- lnlc!?tyVOS apskntB organl‘ 
gal į medi, w kūno jis, girdi, neįtikinsi ir pasaulio nepa-' —*-
dar neseniai nusliuogė že-Į gerinsi ir žmonių neperauk-
mėn. portoriką apšaukia va-įlėJ.
gim. o indi jonus suvarė |i — Ne. Maiki, tu šitame’ 
kilimus ir pelkes, aptvėrė biznvje nieko neišmanai.

juodi faitinssi su baltais irdygybės kovoji netikusiai J ai atgjjSvel<riant lio 'iumriniai.

,1 zuoti.

KELEIVIO RĖMĖJAI

tvora ir k tip verteliams lie- Lazda yra šventas daiktas.
pia eanvtrs ant žolės. Zno- nes, va, abrozde ir Dievulis 
ci ja-i, jokios tavo lygybės į ilga lazda pasirėmęs avis 
nėra, ir kiekv ienas kitaip gano. Tik lazda man tėvas
pik-ina Dievą.

— Dėl to, tėve reikia vi
rt em s taip šviestis. kultūrėti 
ir veikti, kad visur būtu ly
giai reflektuojamos žmo
gaus b*i?*'s ?r lygiai rerbia-

per kelnes įvarė protą ir laz
da dar iaunyStėie ??viio iš 
manęs visus velnius kuriu 
buvau pilnas ligi kaklo. Ir 
iekm aš būči?n Ameriko' 
prezidentas, tai turtinu pat

mas ir vertinamas kiekvie- iš valdžios pečenties išmes- 
nas žme'ur, ar jis yra bai- čiau ta vapama, n b’enčia” 
tas, jiir das arba geltonas, imabp ’oti didele larda ka**

— Vot, dėl tos tavo seooa kas t" 1’,,kia ’l*
pasakom man ir numušė no- n,wdonmm zoknnams. Ir

J. Bartis, Nashua, N. H.,i 
aukojo $18. >

S. Šidlauskienė. Roelinda-j 
le. Mass.. — $13. j

A. Mačiams, E. North- 
ar’oton. N.Y.. — $10.

L. Baranauskienė, So. 
B< ston, Mass.. — $8.

J. Ogint, AHestown, Pa., 
- $4.

J. Yalmokas So. Boston.!

sį... Žiūriu vakar Dorčeste- 
rvje — keli balti vaikėzai 
stumdo atuvseni juoduką ir 
visaip keikdami vadina ji 
Franklin Parko beždžione. 
Sanavabičiai. manau, čia 
reikia, kaip tu sakei, at-Va- 
tvti zokonu teisybe ir visų 
lvgvbe. Tlaim, užsimoies 
kriukiu ir surikau tiem pie-

visokiu žuliku vissi nesodin- 
čiau i d^ėla. kur ue maitina
mi sterkais ir tvrkipai', o 
vnešai pa<ruMeq ant ripkos 
liepčiau duoti ripk lazdn kol 
kepene® ir inkstai atšoktu 
nuo plsviu ir Vaidu. Tr tad* 
Amerikoje visi kriminalai 
išnyktu.

M iss. — $5.
Po $3.00: A. Andriulionis.

Se. Boston. Mass.. O. Kras- 
nc kevich. So. Boston. Mass., 
M. Ambutavičienė. So. Bos

ton, Mass., J. Grigaliūnas, 
Levvnenee Ma s.. F. Beino- 
ri \ Dorchester, Mass.. A. 
Nevieni. Braintree. Mass.. 
A Paliliūnss Norwocd, 

A. Tamašauskas, 
Fdmhurst. N.Y.. K. Peekis, 
B dtimore. Md., -T. Kvietkus, 
St. Petersburg. Fla.. W. Pa-

Į galinės kilmės dažomųjų ir į
»arematiniu m«lžmgu. kurios j Pirmasis į Centro valHy. 

i yaska patenka is medaus ir prašymą atsiliepė FeUk- Jaunų vaikų 
birių duonos. Nuo šių • sas Andnūnas ir energingai 
dziagų va«kas įgsuna , piadėjo organizuoti apskri- 

| va ir savotiškai malonų kva- - philadelphijoje. Birželi®
. Į 29 d. sukvietė steigiamąjį

(Bu-; daugiau) apstkritie? posėdį. Nepai-
PTmcoitnr «?i > >sant ^r- F. Andriūno dide- 

t 91. rETERSBURG, FLA. pastangų ir aiškinimų,
j „ „ , , nepasisekė susitarti dėl ap-
. St. Peter burre Fla., 1975 ’ ^keities organizavimo.
’m. balandžio 9 d. i<d<jtej<rė | ... . .
BĄTFo skvrius nr. 143. Jol Apskntvs organizuojamos 
vnid-vbn sudaro pirm. Jonaspam, kad BALFo veikla stip

rėtų, kad būtų veiklos koor
dinavimas apskriti sudaran-

Vnlauokas. «okr. Viktorija

— Tėve, matyti, tas vaikė- . . XTV
Skrem. rupūžės! zas tau sukrėtė net ir «ne- B!£2kV71’

P Karalius, Windsor, Ont., 
T. Yozėnas. Jamaica. N.Y.J

menims:
Ar nematote, kad ir šis juo-Į genis, 
das žmogus turi balta dū- — Tu nesijuok, Maiki. iš

jie yra tikri studentai. Taip ( 
pat primokama ir už invali-1 
dus vaikus iki 22 metų am- į 
žiaus. Tie primokėjimai ga-( 
Ii --udaryti 50 procentų jūsų į 
pensijos už kiekvieną vaiką, j 
jei esate 65 metų amžiaus, j

Taigi dar galite gauti pi
nigų, tik reikia senam turėti

UŽ PLAYBOY 30 RŪBU

į Kieivie”* ir ižd. Ona Galvy- 
, dinno. Kontrolė” kom’ri’va— 

Romu'kas m Nata
lija Nnv’pVippp. RALFfo 
enntro v"ld%4»a sveikina skv- 
rinųq o’^anizntorius. va-Mv- 

ir vi<3us naujai isirašiu- 
«bi<s narius ir kviečia visus 
St. Petprę-bur^’o ir Tapnos 
tautiečius ♦auti haifimnkai7 
artimo mp?lp<» darbo baruo
se. T inki sėkmės ir iTtver- 
mės darbe.

B. C. V.

Sovietų jūrininkai gero
kai pasipelno Baltijos uos
tuose, parduodami slaptai 
atvežtus vakariečių žurna
lus ir knygas. Pvz., Penthou- 
se Rygoje parduodama po 
25 rubliu?, Playbov — po 30 
rublių. Leningrade tos kai
nos dar aukštesnės. Čia Sol
ženicino Gulago salynas par
duodamas po 60-80 rublių.

LABAI GREITAS 
i PRISTATYMAS

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjį rublį yra 

imama $2.55 
Jokių primokėjimų! 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
U2SAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABAI SVARBU!

A U T O M O B 1 L I A I

Žemiausios kainos 
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE W 5IŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ............ $3.574.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina^^^^MJKĮOjOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ............ $3.939.00

ŠOKIU ŠVENTĖS

čiu skyrių, kad efektingiau o Maskvoje, jei tik jį galima
būtų steigiami nauji skyriai 
ir kad veikiantys skvriai at
sinaujintu. Chicagoje vei
kianti apskritis akivaizdžiai 
rodo. kad apskritis vra labai 
svarbus veiksnys BALFo or
ganizacijai.

Bus daromos tolesnės pa
stangos apskritį suorgani
zuoti iš Pennsylvanijos Wa- 
shingtono ir Baltimorės apy
linkių.

gauti, jau mokama po 150- 
160 rublių. Čia organizuoja- 

snecialūs ”knygų kiuriu
bai“. kurie perka knvęas. ir 
jų nariai ja3 skaito iš eilės.

mano lazdos politikės, o ge-i Y'J?uJ?na’ Pa..
’ J. crOTicord, ę>&i.

Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ $3,624.00

MOSKVITCH 408 IE
Kaina ............ ?3rt33.00

MOSKVITCH 420 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............$3,781.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina....... $4,057.00

1 Naujai pagerintas"
ZAPOPOŽETS ZAZ 983

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

v ».'.«»> Kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BINTAI
DĖVĖTI DRABlflAI
Tjmlvtojams ii SSSR 
Prašykit mūsų specialia 
biuletenių!
Mes turim Šito biznio 2$ 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Geri žodynai
1 ietuviu-enclą kalbų 

i dvnas. redagavo Kamavvt 
i naitA ir šlanohersk’e, apie 
,27Aon sodžių 511 pal.. kak 
na $8.00. j

Anglų-iietuvių kalbų žo
dynas, V. Bsravykas, nauja

IKitais metais jvyks trijų Argi sunku butų surasti 
Pabaltijo tautų šokių šven- vieną naują Keleivio premi- 

meratorių? O juk kiekvie.

šia? Ką sakvsite. kai no
pmerties su ja susitiksite rai pamislyk. Nu, ir tuo tar- L;i oncon\ Pabaltijo tautų šokių šven-
prie dangaus vartų? O iei-įpu gut bai. ba einu pa? Za- .. aukotojams nuo-^ te. esti) Arent^į ^^altmj
gu .ii ten už tokius jūsų glfl-1 cirką užsidėti ant nosies le- slryus aaū- • [ėję. latvių — Toronte, o lie-
pua darbu® apekųa juaftven- do, kad mažiau skaudėtų. * Keleivio adminiatradja 'tuvių — Chicagoje.

nas naujas prenumeratorius laida, apie 3 ),000 žodžių, 
stiprina laikraiti. 590 pal., kaina $8.00.
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Vietines žinios
LITUANISTI N £ 

MOKYKLA!
I

Kaip nuvažiuoti į mugę 

koncertąir

PAGERBSIME VYSK. M. VALANČIŲ 

ir •

DAIL. M. K. ČIURLIONĮ

Šiemet sukanka 100 metų nuo vyskupo MOTIEJAUS 

VALANČIAUS mirties ir 100 metų nuo dailininko-muzi- 

ko MIKALOJAUS K. ČIURLIONIO gimimo.

Tiems daug nusipelniusiems vyrama .pagerbti 

MINĖJ IMAS —AKADEMIJA

įvyks ,1975 m. rugsėjo 20 d.

6:00 vai. vade. bus pamaldos Šv. Petro lietuvių para* 
pijos bažnyčioje So. Bostone.

7:30 vai. vak. pagrindinis minėjimas Šou Bostone 
Lietuvių Piliečių d*jos auditorijoje.

Paskaitą skaitys prof. kun. Stasys Y1 su Koncer

tinę dalį atliks Clevelando lietuvių oktetas, vadovaujamas 

muz. Ryto Babicko. Po]pvogxamos *—kavutė.

Minėjimą rengia
JAV LB BOSTONO APYLINKES VALDYBA

Bostono lituanistinėje 
kykloje nauji mokslo metai 
prasideda sugsėjo 20 d.

9 vai. ryto numatomos pa
maldos Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, o po jų tuojau 
pat bus pamokos pernykštė
se patalpose, Gavin School, 
Dorchester St, So. Bostone.

Jeigu atsiras pakankama* 
skaičius lankytojų, prie mo
kyklos veiks ir vaikų darže
lis.

TAI MŪSŲ ŽEMĖ

Rugsėjo 3 d. Bostonan 
buvo atvykę Vliko vicepir
mininkas Juozas Audėnas ir 
prof. dr. Martynas Brakas. 
Jie tarėsi su Lietuvių Enci
klopedijos leidykla Lietuvos 
Tyrimo Instituio paiuoėtos 
■knygos apie Mažąją Lietuvą 
spausdinimo reikalu.

Pabaltiečių mugė įvyksta 
rugsėjo 13 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. po pie
tų, Fenway Roberto {'le
menti parke.

Parkas yra tiesiai už Fine 
Arts Museum. Geriausiai 
važiuoti Hunrington trane. 
Pasieku- muziejų, tuoj sukti 
dešinėn į Museum gatvę, va
žiuoti iki pat galo ir. pri va
žiavus parką, sukti kairėn

Spalio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 

Rugsėjo 7 d. staiga mirė salėje lietuvių radijo valan- 
ekonomi, tas Kazys Balta, 63 dos Laisvės Varpo koncei- 
metų amžiaus. Pašarvotas tas.
Dolan šermeninėje Miltone Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
tWashingtono gatvė, netoli koncertas, 
šokolado fabriko). i l apkričio 9 d. Brocktono

Rašant šiuos žodžius, lai- .Kazimieio pa. a- 
doiu-.ių diena dar nebuvot n’,sra!,s choro k!’"ce!"

Mirė Kazys Balta

žinoma.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
J stoties WLYN, 1360 ki- 
locikhj ir ia stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J .30 vai. die- 
uą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

1

: tas, kuris įvyks North Juniorį r komentarai, muzika, dai-

ir. apvažiavus puslankį, su 
stoti Park Drive, kur galima Inž* Juozas Rasys iš Cam-__ *•  Vv»»» /l nm* T/zvlrUv'4

.. .............................. . ! High School.Velionio seimą, reiškiame Bl.ockto,1(, Ma55- 
ei.iij užuojautą. | Lapkričio 22 n. Sandaros
Auk. specialiam projektui t s?.'O'e Brocktone Balfo skv-

Oak Street,

pastatyti masiną.
Koncertas įvyksta 5 vai. 

po pietų netoli esančioje 
English High School salėje. 
Louis Pasteur gatvėje. Ge
riausiai važiuoti Hunting- 
ton gatve iki Longvvood gat
vės (tuoų už Boston State 
College). sukti dešinėn ir 
privažiavus Louis Pasteur 
gatvę, vėl sukti dešinėn

bridge, Mas?., per Keleivį 
paaukojo Lithuanian Media 
Bicen'ennial fondui $25.

To fondo lėtos skirtos žo- 
liniam-vaizdiniam monta
žui apie Massachusetts lietu
vių gyvenimą pagaminti ir 
iį pasiūlyti JAV 290 metų 
minėjimo komitetui.

nau? pobūvis.
Lapkričio 23 d. So. Bosto

no Lietuviu Piliečiu d-jos 
salėje ramovėnų reng:an«as 
Lietuvos kariuomenės atkū

»*»»»#*< »«■» r.. «*»- -***■**•..-♦»*• »

"GARSO BANGU“ 

PROGRAMA

tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę. 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauną- 
•flas ir Keieivtn

Pabaltiečiai rotušėje

Bostono majoro įstaiga 
kultūros reikalams mgsėjo 
4 d. vakare pakvietė pabal- 
tiečius į miesto savivaldybė? 
rūmus ir tuo renginiu pradė
jo Pabaltiečių mėnesį.

Susirinko keli 'šimtai as
menų. Renginį pradėjo kul
tūros reikalų įstaigos vedėja 
Elizabeth Cook.

Meninę programą atliko 
estų sopranas Epp-Karike 
Jurima-Sonin. padainavusi 
estų liaudies dainų.

Birutė Adomavičiūtė pa
rkaitė angliškai 4 liaudies 
ovsakas. o latvių kvintetas 
jMgio’jo keletą kūrinių, kai 
kurie buvo drauge su orkest
ru atlikti solistės Elviros A- 
rones-Rengos.

Po programos visi svečiai 
buvo pavaišinti šampanu ir 
gardžiais kepsniai?.

Atsilankiusieji galėjo ap
žiūrėti ir parodas, kurios yra 
6 patalpose. Jos tęsis iki mė
nesio galo. todėl dar visi ga
li jas pamatyti. Patartina 
paraginti jas aplankvti savo 
pažįstamu? kitataučius.

i
Neišnaudojome geros 

progos

Rugsėjo 5 d. ir 7 d. televi
zijos kanalas 5 po pusvalan
dį skyrė pabaltieeiams. Iš 
lietuvių toje programoje kal
bėjo alv. Zuzana Šalnienė, 
Aleksandras Čaplikas, Ro
mas Šležas, Birutė Vaičjur- 
gytė ir Perkūnas Krukoni-. 
Onos Ivaškienės vadovauja
mas sambūris pašoko du šo
kius.

Latvių daly kalbėjo adv. 
Juris Kaza, padainavo pen
ketukas, kanklėmis prita
riant, estų — kalbėjo prof. 
Tbeodore Weil.

Apie tą programą plačiau 
pasisakysime vėliau, bet da
bar tenorime pabrėžti, kad 
šios retos progos painfor
muoti apie save amerikie’iu 
visuomenę nesugebėjome 
tinkamai išnaudoti.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Tunme Lietuvos žemėla 

•rių — ui 50 ?enbL uz $2.50

Automobili pastatyti Eng- 
Minėtas institutas, įsteig- Hrgh School aikštėje ar 

.as Vliko pastangomis. 1958 i skersai gatvės esančio j Bos- 
netais jau yra Lleidęs vieną 'ton Latin School aikštėje. 
<nygą apie Mažąją Lietuvą. I^fuis Pasteur gatvė vra au- 
Jabar turi paruošęs antrą-’P *r švari, apstatyta kelio- 
ją. * mis ligoninėmis ir mokyklo-

Įmis. Įskaitant ir Fmmanuel 
Ši knyga bus daugiau nei ' ir Simmons kolegiias.

MU paakių Joje bus « siu- Važiuojant traukiniu, rei- 
aijas: keturios anglų kaiua. kia in,;i Huntinrton-A.-bor- 
nena vokiečių ir viena ,.e- ... Pa?< ftn,ics
.uvių kajba. jas paraše A- ,5,Wj ie Jejaus ,jpi tie. 
girdas Budreckis, dr. Jut- siai į } arba prfe 
gis Gimbutas, Vilius Pete- d * = ei ;
iaitis, dr. Povilas Rėklaitis IJel tK la‘ <
ir dr. Jonas Stikliorius. KOT’cer'»»-

ši radijo programa tran»-> 

liuojama sekmadieniais iš

■totie. WBUR 90.9 FMj
Rugsėjo 13 d. Pabaltiečių Į nuo j;30 ik; 2;00 j 

muge renway parke 12 vai. į 
Koncertas English High (popiet,
School 5 vai. popiet.

KALENDORIUS

PARENGIMŲ

i
Rugsėjo 14 d. LB apygar-I _ mgsėjo 14 <1. — D.P vai 

dos rengiama Lietuvių die< kėza*“. originali apysaka;
na Maironio parke, Worces-J ruJp^j° -1 (l- “ Ameri- 
.orv i kos lietuvių muzikinis gyve-
bV’j- Į . .ii .

Rugsėjo 20 d. So. Bostono;nima>
Lietuvių Piliečių d-jos salė- . ,ly>e.jo d. — Zvilgs-j 

nis i AnicriKos lietuvę mo-J

Persitvarkė A. Namaksio 

agentūrą

Ilgus metus dirbęs drau-

je LB apylinkė Tautos šven
tėje paminės vysk. M. Va
lančių ir dail. M. K. Čiurlio
nį. į

Rugsėjo 28 d. Pabaltiečių 
draugijos koncertas, ruošia
mas kartu su burmistro į- 
staiga kultūriniams reika
lams, 3:30 vai. popiet First 
and Second Chureh.

Rugsėjo 30 d. kamerinės 
muzikos koncertas, ruošia
ma- burmistro įstaigos kul
tūriniams reikalams, 8:00

ten

LIETUVIŲ B-NĖS BOSTONO APYGARDOS
Z K

Ketvirtoji Lietuvių Diena

Pažymėtina. kad. pav., A.
Budreckis savo s.ucn’joj mi
ni net 100 Prūsijos Karalių 
potv&rkių lietuviams, išleis
tų beturiu kalba, dr. P. Rėk- dimo darbą Adolfas Namak
iaitis vokiečių bibliotekose -is sudarė su Lorraine E. 
surinko daug žemėlapių, ku- Zammito bendrovę, kuri pa
duose patys vokiečiai Maž. vadinta ”Namaksy-Zammi 
Lietuvą vadina Lietuva. to Insurance Agency, Ine.“ į vai. vak. First and Second 

Jos adresas tas pafs, kaip ( Chureh.
J. Pėteraitis aiškiai paro- ;r buvęs A. Namaksio: 321 Spalio 4 d. So. Bostono 

do, kaip buvo suvokietinti Country Club Road. Newton Lietuviu Piliečiu d-jos III a. 
ar žiauriai surusinti Mažo- Centre, Mass. 02159. Telef. salėje Lituanistinės mokyk
los Lietuvos vietovardžiai. 332-2645 ir 762-6732. los banketu-'.

DUS.

Akos sukviestam būriui . 
bostoniškiu apie minėtą 
Knygą plačiau papasakojo 
jos redaktorius prof. dr. 
Martynas Brakas, o Vliko 
vicepirm. Juozas Audėnas
apie Vliko svambesnius dar-.

i 
I

Visos studijos yra origi-' 
nadios. Jose surinkta daug 
medžiagos, kuri aiškiai ro*‘ 
Jo. kad Mažosios Lietuvos 
sritis yra iš seno neabe- 
,otina mūsų, lietuvių, o ne 
dieno kito žemė.

AUKOS JAUNIMO 
KONGRESUIįvyks 1975 m. rugsėjo mėn. 14 dieną 

MAIRONIO PARKE —WORCESTER\
(52 Quinsigamond Avė., Shrewsbury, Mass.)

PROGRAMA:
Brocktono Šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujama* 
komp. Juliaus Gaidelio.
Bostono tautinių šokių sambūris, vad. Onos Ivaškienės. I Jfus, M. SuhatL, I. Herbstai- 
Sporto varžybos, — vadovauja Vytautas Eikinas. I ė, N. ir V. Benckraičiai. dr.
Adomo Galdiko meno kūrinių paroda. Su ja supažindins I uizackas, R. Budreika, A. 
dailininkė Euceniia Rastonienė. I dimius, P. A. Šveikauskas,LAIMĖJIMAI: Pina pramij* «U0. ibi picmijo. po »5cĮ ‘ Žiaugra. A. Matjoška. R. 

ir keturios premijos po S2S. * IAUKA: BilbU. — 91.00, « bilioUi — SKMl I ®a*!ril*> E: ,Mat
Loterijos bilietų galima gauti LB Worcesterio. I v „Ii. «•' t?*' 
Brocktono, CapeCod k Providenc apylinldų valdome, Į *' PEiL^uiu"7

o Bostone pas A. škudzmaką, SI Alban St, Dorchester, I 3^^ y ir X.
Mas?. 02124. Tel. 265-2546.
Laimėtojams pinigai bus įteikti 
tiems pasiųsti paštu.
Worcesterio L. B-nės taflaninkūs paruoė gardžius užksn- 
džhas-pietus ir veiks jvairių gėrimų baras.
Dalyvaus daug jaunimo, bus malonu visisms kartu pa 
bendrauti ir gražiai savųjų tarpe praleisti laikų.

III Pasaulio lietuvių Jau
timo Kongresui aukojo:

Po $25: J. Kapočius ir M. 
Manomaitis.

Po $10: Petras Narkevi-

„Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose’’

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui. dra-J 
matui^ui, lietuviškojo teatro kūrėjui, profesoriui ir kanki- Į 
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul- j 
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo * 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me-1 
tų nepalaužtu dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną.? 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai-

Iš viso surinkta $1145, o 
□iškirta kvota $1400.
rKtUkGint^Sv2?čaitTstl 126 kais *r ivairio«e aPi>n«y'D«* »rtimal pažinusių asmenų, 
O Street Š£ Boston "^“Ui gyvų ir reljefingų žmogau, ir kū-

02127 Įrtjoatvaredų
čekius rašvti- III Iithua- Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 

ta UtoT-ta ir ta pMgųlh'an WorMYo«h Congresa dr. taSnmgientApip.vid^o driL Algirdą. Ku-
li.ng.. ».k7T*«s jltaiųtatata. 1 Fi-m, K^ntoto reta 1974m. spaudt Morktao ąparatuvtJUina $10.

/ i ■ ■ArrmirTavvnaBna I sinrhu Knygų galima gauti ir Keleivio administracijoje.LB BOSTONO APYGARDA Bostono įkyrius

Dažau ir Taisau
barnus iš lauko \r viduje. 
Lipdau popierių* ir iakia>

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

medžiagą
JONAS šTARINSKAS 

220 Savim HiU Ava. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO S-58.M

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtReka įvairią rūšių

draudimus

Kreiptis senu adreav:

BKONIS KONTRIM 
i»98 Broadvray

So. Boston, Mass. 02127 

TeL AN 8-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuota stattyloju?. apie paMaiiliniUM Ir liet u v įsk uos ius 
{vykius, deda saug ir įdomių nuotntuSą ir atvirai pasisakė 
apie visus musu visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite jdomių skaitytojų laiškų jkyrių. kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.

r NEPRIKLAUSOM A LIEri'VA“ yra dtnauilška« musų IA 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekviena nuomonei, karts kovoja ir dirba ui 
nepriklausoma Lietuva.

Metinė prenumerata ŽAV-ee 18.09

Adresas:
7722 George Street. l^Sabe-Montreal, 690. (Juebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
IJETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mel ą tarnauja lietuvių visoomsml ir išmokė
jo daugiau kfep SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
Bariams.

SLA—didžiausia Betuvių fratomaHnS organizacija — 
dmda gyvybės »sdran4< ir ttgojs M^kupą, kun yrą 
pigi, nee SUSIVIENUUf A8 weMk« palm, o teikia 
patarnavimus savitarprnės pagarbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris m pase mHoną dderią 
kapitalą, tad jo apdraads tikra ir saagL Kiekvi« 
Hetuvia čia gali gauti įvairių klasių reikanagiai 
aadraodM nuo $100.00 iki I1C.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomą ją Apdraadą — b. 
dowaent lasaraneo, kad jaunuolis gautų pinigas 
šukėtojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA—duoda VAIKAMS ir jaanuoHaas laba! pigią 1BRM 
apdraudą: už $1.00090 apdraodos tik $3.00 mokos- 
čio metams.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA saodlBfs visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama listsriškų 
klabą k tfraagf ją neriama. Ui $1,000.00 akddmte- 
lis apdraodos mokestis $£.00 | motos

BLA—kuopos yra daugumoio lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų ve<kėjus. Ir jie plačiau pasiėkins apie 
SaairienijimA darbas.

Geasito spsaodlotss tafsvamrijaa, Jeigu 
parašysite:
Utbeankm Allaase ef Ameries
107 Weet ttth Rimt, Nesr Verk. N.T. 10001
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Vietines žinios
OOO—I——————**————*—***—*

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ UETUVISKŲ KNYGŲ. 

wwwwwwr*w*wwwvwvww*vwwwwwwvwvw»

Sandariečių susirinkimas

Sandaros 7-tos kuoipos

Išvyko į LietuvąPrasideda Kultūriniai 

• subatvakariai
Į. Rugsėjo 3 d. j Lietuvą iš-

Ne dėl Kultūriniams su-j vyko dar viena Trans-At- mėnesinis susirinkimas bus' 
:Į batvakanams rengti komis.-dantie Travel Service jstai- rugsėjo 21 d. 2 vai. popiet 

»|jos kaltės Subatvakanų se-: kuriaj vaciovauja Aldo-įSo. Bostono Lietuvių Pilie-
! zonas siais metais bus nra-> . . , j

I

VISI I MUGĘ IR KONCERTĄ ŠI ŠEŠTADIENI

Š) šeškadienj, rugsėjo 13 d., bus didžiausias pabal- 
tiečių pasirodymas Fenway Roberto Clementi parke ir j Tautinės Sąjungos namuose, , „a 
English School. Kaip tas vietas pasiekti, rašoma atskirai, j 484 E. 4th St.. So. Bostone. Į 
Čia norime tik paraginti tuose renginiuose dalyvauti.

zonas šiais metais bus pra-‘n Adomonienė, organizuo-! čių d-jos patalpose, 
dėtas viena savaite anks- . , , .. _. . ,

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Kuopos valdyba

Mugėje bu* nematytų įvairenybių, o koncerto prog
ramą atlik* estų, latvių it lietuvių dainininkai ir žokėjai.

Lietuviam* skirtoje dalyje bu* solistai Daiva Mon
girdaitė ir Benedikta* Povilavičius, Brocktono lietuvių 
parapijos choras, kuriam vadovauja komp. Julius Gaide
lis, ir Onos Ivaškienės vadovaujama* tautinių šokių an
sambli*.

Dalyvaukime kuo gausiau. Juo didesnis būrys susi
rinks, tuo didesnio dėmesio susilauksi me iš kitų.

Šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., visi į pabaltiecių mugę
Fenway parke ir į koncertą English High School! Mugės 
pradžia 12 vat, koncerto — 5 vai. vak.

Programoje — poetas dr. 
Henrikas Nagys, svečias 
Montręalio, kalbės 
rinėmjs temomis. j

Ateity Subatvakariai bus' 
rengiami kiekvieno mėnesio’ 
trečiąjį šeštadienį.

Dėl tolimesnių programų 
jau susitarta su aktoriumi 
Henrikų^ Kačinsku ir dailli-’ 
ninku /Kazimieru Žuronis- 
kiu. p- |

Visi Bostono ir apylinkės' 
lietuviai yra mielai laukiami 
Kultūriniuos subatvakariuo-; 
se.

večias iš} ji 
literatu-1 Į

3E==r

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

1 Lietuviai televizijoje

Rug.-ėjo 15 d. —ChannelĮ 
j 44, 9Rrat vak •

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA- Rugsėjo 20 d. — Ghannel 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA. 2, 4 įo-val. ipopiet.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KIAI 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 būsite maloniai nastebinti!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBft

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana U
nereikalingai eikvoti kuru alyvą

Rytdienos įrengimą*

Sav v l> ė s : 
Protinki in-ūmas 

<*roži> 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilna* įrengimas, įskaitant alv. 
vos builurį, pulrją. oro lillią. 
termostatą, kunti oi v ir dalbą su
jungti rūsy Mi vamzdžiai?.

IU metu garantija.

Paskutine modernaus alyva Šildymo naujiena Qyęo rLIMATlC

FORTŪNA FUEL Co. HEA™60,LS
Ah va >ildvnu» spet i.ilibl.iį

470 Adam* Street, Oaiary, Masu.
Alyvos l>uinerio aptarnavimas ištisas 21 vat. per dieną

Skambinti — Bo*ton: 4361204, So. Shore: 773-4S49

COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8 2868

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučias 
t vedžidj*.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogau* — be ydos.

fra yienintelė oficiali Įstai
ga VVorcestery. mari siunčia , 
siuntinius tiesiog iš Worces- Į
torio į Lietuvą ir lutas Rusi* į 
jūs valdomas sritim Čia kai-1

karna lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
H ordinare Co.
SaraiaU* Ji. J. ALEKNA 
US EAST BROAIiiVA* 
8<U’T»» SC£7ON. MASS. 
TELEFONAS AN fe-4148

Ba&jamio M« ore Datai 
Popjero* dianoma

•tiki** LaagiiM
Vla^kta reik-nenyn eamaan 

Reik.-nenya piomSariaaaa 
Viar.lrt. <ta<kt*f

Peter Maksvyti*
ft Buildm

♦0 Cbnrcb Street 
«. Miltea, Mi*

Atitekę vfaoa pataisymo, mace 
to ir proiekta-inrio darbus U lai 
ko Ir TMuje, gyvename narna iri 
biznio pastatu, payal Jdaę reika-1 
larimr,. Saukite riaadoa iki • V»- | 
landi) vakaro.

Tefefoaas: 698-8675

Moooeoooooooaoeeeooeoooeoooooo****

/NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. ; 
321 Country Club Road

Newton Centre, Ma.02159 
Tel. 332-2645 ar 762-6732 

*e»eia^oie»a»aiee^—eeeooeoaeaeeoeaaoaoo

E. KARDELIENĖS DAINŲ. 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje! 
galima gauti Lietuvos ope-j 
ros solistės Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina 96.00.

Paštu neaiunčiame.

Trans-Atlantie Travel Service
EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

lapkričio 21 gruodžio 19

i —o—ooo—oo—oo*—ooooooooooao—ooo—ooooooaa—oaoooooooooo

Teoremas: AN 8-2806
IDr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

|P ft DI N IS 
OPTOMETRISVAS

j Valandos:
jnuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mas*

m
000000000—00—

TEL. AN b-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

—o—ooooooooooooooooooooooooooooo<

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieaiak 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brocktoa, Maas. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangasį
ieeooooeaoeooooooooooooooeoooooccooooooooooar

||JtĘ The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipikfome gydytoją ce 
eeptus ir turim* visus gatavus vaistus.

Jai mik vaistą — eikit į lietuviška vaisttaą 
Sav. Emanusl L Bosengard, B. S„ Reg. Phann.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tstef eaas AN 8-6626

Nuo 9 vaL ryto Iki 8 vaL v, išskyras šventadienine Ir sekau
BOOoooaoeoBonneoaoeooooaaoooooa-iotinnomonoeaff

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 We*t Broadvvay. South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SHVE«r

i

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

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

268-4662
S k ambink ita

♦ -V • *9 < -r ♦ • -v
J

cmificatet-SlOOOi

206Žte <
L tepmit Siooo sAdnaa x

681^6^-.►
AVIMI

1-2X-vmr«na 
cmificstm SIOOO600^5%=

5.47^5‘fc
premature withdnw*lt on ssvingi 

esrtifiosu fundk provided nti of interot on smount 
witMrswn b reduced trf ths pssstook reta (5X%syssr) 
andSOdtytimerestisforfettcd. _

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jsu 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboj* yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galimu nusi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 6274,000,000

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

Trans-Atlantie TradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

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

393 We*t Broadvvay, P.O.B. 116

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio

fo jį ž; iRžffžč j Tžfrtz.Tzj^z.'TZrTz

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio 
Į čfaun įvairius siuntiaius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaroari iš

COSMOS PARCECS
EXPRESS CORP.

AND ,
TRAVEL INFORMATION .
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

19 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir lotus Rusijos ‘

•vsi maisto ir pramonės gaari- 
sią. Turime vietoje įvairią via. 
tinto gamybna ir importuotą 
prokią iš kitą kraštą visai io- 
msmia kainomis. Bo to, siunčia- 
ms maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
•umoktoito pinigus, o gimtais 
ten vietojo gaišo pooirinkti u

Taipogi tarpinlakaujsme psr 
tam tikras Įstaigas ataikvtasti 
gimiass Na pas save | svočios 
ar aaskii taism spsigyvcaimuL 
PstarasviaMS stHskamas grei
tai Ir sąstaiagaL Atsibūki hriti- 
kkmtte. Vedėjas A 8chyrMU

Pristatymas greitas Ig 
garaatuetas

Galiam užsisakyti rublių 
certifikatus, autoasobiliaat 
šaldytuvus ir paau
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbe
9 vaL ryto ild 5 val- 

o šeštadieniais
8 vaL ryto iki 2 vaL g* 

Kitomis valaadeesb pagal
susitarimą telefonu.

389W.Broadway 
Su. Boeton, Mase. 02127 

TeL 26841062




