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Pirmoji Kanados lietuvių 
dainų ir šokių šventė
Tai pirmas toks didelio masto renginys, kurį turėtų 

aplankyti ir paremti ir fjJ AV lietuviai. •

Spalio 11-12 dienomis

Hamiltone rengiama Pirmo- PaĮggtinaS arabai
ji Kanados lietusių dainų ir . v .
tautinių šokių šventė. Jos 91P ,
programą atliks 7 chorai, į . Baltinos arabai, vado- 

jaujami Arrafato, vra labai į
sceną išeis apie 370 šokėjų, į nepatenkinti Egipto ir Iz-
bus dailės meno ir spaudos' raeH° susitarimu ir savo

.................. j propagandą kreipia prieš
parodos, kreipsimo ir šach- Epjpto prezidentą Sadat ir
matų varžybos ir kitų įvai-'j° politiką. Praeitą pirma- 

• dieni arabų teroristai užgro-. nų pramogų. tbž ^et jįpto ambasadų

Bostone ir daug kur kitur netrukus netruk js išnyks tokie pajūrio ir paežerių vasaros 
žaizdai ir, įikę tik atvirukuose, žadins naujo pavasario ilges}...

Unijos vadą nuteisė 
„tris amžius” kalėti

i
Buv. JAV angliakasių unijos vadas Boyle už savo

I
konkurento Yablonskio ir jo šeimos nužudymo organiza

vimų nubaustas tris jkartus visų amžių įkalėti, nors tas jo 

amžius, atrodo, jau trumpas.

Prigyvenome laikus, kad 
j fceiveik jau ir nenustemba-
• me. jei į kokias nors atsa- 
! kingas ir aukštas pareigas
• i ukopia gabus sukčius ar net

„ , , ir brutalus žudikas. Tokių
Hamburgo geležinkelio. „atstovų« ypač pasitaiko

stotyje rugsėjo 13 d. sprogo dai,bininikų unijų vadovybė-
bomba. Buvo sužeista 11 as-. ge, kur j darbįnįnkų sudėtus
menų n padalyta aug me- mjyonus dolerių daug atvi-

Hamburgo stotyje 
sprogo bomba

džiaginių nuostolių. re nis kelias organizuotam 
kriminaliniam elementui.Dvi minutes prieš sprogi- 

mų apie tai paskambino ug-‘ štai Siomis buvo
mągesiams raudonos,os ar-( nuteis,as net amžių.<
mijos“ narys Ralf Reindera. kalžjimo terminui buvęs

v A V 7 1*1 • • •

m tt -i.. . i Madride, grasindami ją su-,
a proga ami tono įmes-|5proKdintj jeigu Egiptas « - Nenasivėlinkite

to majoras pažadėjo pa- neatsisakys susitarimo gu BeP'OilS SUpUlUSie i epas V m e

skelbti "Lietuvių savaitę“. įIzraeliu- 'garsų paveikslą \\ižsiregistruoti\ t w 1
Rengėjam jau atsiuntė svei- Tokie Palestinos arabui Neveiko proto žmogus! Pasaulio Lietuvių Bend-; Lynn, Mass., mokytojų1 Remders jau prieš kelias W ^^’^nv“^Boyle 

iaustė garsŲj j ruomenė- valdyba praneša,’ streikas pasibaigė po 11 1969 m. suoiganizavęs savo
kad išvykoje j Pietų Ameri-;dlen^ kai Jiems pakele al- konkurento- Josepho Yab-
ką. kuri rangfena Jaunimo kitokių priedų.

’Teiiėjte buvo jau anksčiau bimu. Tąjkaitą giobikai pa-fma Jr Įafmė- rinWnms>

kinimus Kanados premjeras teroristų (veiksmai sukėlė ir peiliu supiaustė
Egipto vyriausybes reakcijų. _ , . „ .
Susirinkęs Egipto parlamen- 5!^’'an,?^PaveOtįt. P“' 
tas. pasiūlė nutraukti drau- w*'ln^ Naktie, sargyba , 
giškus santykius su Palesti- kuris kabojo Amsterdamo

ir kiti aukšti valdžios parei-M — f • '
gūnai.

Susipažinimo vakarui yra 
pasamdytos didžiosios mies
to kareivinės, o sekmadie
nio koncertui—miesto spor
to forumas.

Į šventę atvyks Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, 
Pasaulio LB pirmininkas B. 
Nainys ir kitų organizacijų 
atstovai.

nos arabais ir nepratęsti 15 muziejuje, 
metų draugystės sutartie? su
Maskva, kuri tuos Palesti- Muziejaus sargų sulaiky- 
nos arabus agituoja prie1? tas, pamišėlis pareiškė, kad

Tikimasi, kad j šventę su

Egiptą.

Tai jau smūgis Maskvos 
politikai.

Europa ir Nato už 
paramą turkams

JAV kongresui užsispyrus 
būtinai "nebausti“ turkus 
dėl Kipro savos invazijos 
sustabdant jiems ginklų tei-

važiuos ne tik daug Kana-Skimą, paaiškėjo, kad turkai
dos lietuvių, bet atsilankys! atsilygindami dar junta- 

miau baudžia savo buvusius
ir gausus būrys iš JAV, ku-' . . . ,

sąjungininkus.
riems Hamiltonas yra ne
sunkiai pasiekiamas. Svečių 
iš JAV šventės rengėjai y- 
pač nuoširdžiai laukia, nes 
tai pirmas toks kanadiečių 
renginys, ir būtų didelis nu
sivylimas, jeigu j jį nebūtų 
atkreiptas visų lietuvių dė
mesys.

šventės metu Hamiltone
susirinks posėdžio ir Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
Taiyba.

Ir JAV turi savo
šventąją

'Mokytojų streikai 
nesiliauja

kongreso proga, lėktuve dar a
>_ _ • • a »fą_ • i -__yra laisvų vietų. Taigi pra

šoma registruotis jaunimą ir 
•vyresniuosius, kurie norėtų 
toje išvykoje dalyvauti. į

Dar pri įmename, kaip Paskutinė įegįstracijos
panagus kvailys buvo suža-įdata V™ s* m* sPa^10 le" 
lojęs garsiąją "Pietą“, kuri na. Registracijos blankų

jis tai daręs Dievo garbei...

tik po didelių pastangų bu
vo restauruota.

Jie uždaro 
amerikiečių karines bazes, 
perima elektroninius būrimo 
priešo sekimo punktus ir vi
sai apnuogina tos srities 
Nato gynybos pozicijas, sta
tydami Europą sovietų puo
limo atveju. į

Tokiam pavojui išryškė
jus, Europos Bendruomenė 
kreipiasi į JAV kongre-ą. 
prašydama sušvelninti savo 
nusistatymą turkų atžvilgiu. 
Tuo pat reikalu į kongresą 
kreipėsi ir Nato vadas gen. 
Heig.

JA V nori mainyti 
grudus į rusų alyvą

šiuo metu Maskvoje vieši 
JAV delegacija, kuri derasi

„ .. __ dėl ilgalaikio kviečių biznio.Rugsėjo 14 d. popiežius gvarb:ftuaia amerikiečiai 
Pauliu? VI šv. Petro bazili-',bvarbiausia’ amenkieuai 
koje l.’bai iškiimingui p.-!norttM H pietai už >
skelbė Elizabet, OnįSeton J™. m“m"s.

Tai nirmoii šv.n-'kuno’tun didele? atsar-šventąja. Tai pirmoji šven
toji, gumusi Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse.

Ji gimė 1774 m. New Yor
ke, mirė 1821 m.

•gas.

Javų biznį gerokai apga
dino ir laivų krovėjų uniios 
griežtas pasipriešinimas, ku
riam vadovauja Meany.

reikia skambinti 
(312) 476-0601.

telefonu:

Agronomas Česlovas Liutikas, kariam rngnūjo 
18 d. sukaks 72 m„ dabar gyvenantis Sydnejn-, 
je, Australijoje, yra neišsemiamos energijos le- 
maitis. Nepriklausomoj Lietuvoj gyvendamas 
Šiauliuose, jis buvo vienas stipriausių Aušros 
muziejaus ramsčių, iš įvairių kampų sutekęs 
ten daug brangios medžiagos. Be to, ir įvairūs 
kiti darbai neapsiėjo be Liutiko pagalbos. Jis 
ir pavyzdingas valsčiaus viršaitis, ir apskrities 
viršininkas pačiais sunkiausiais laikais. Kare 
viesulo nublokštus į Australiją, jb vadovavo no
vo vietovės lietuviams, a iš ten aavykęa į N. 
Zelandiją, taip pat sėkmingai atstovavo Heta- 
viams valdžios įstaigose, informavo apie Lie
tuvą, ruošė įvairias parodas ir kt. Ir čia spaus
dinamoj nuotraukoj matome jį stovintį prie sa
vo eksponatą vienoje iš parodą N. Zelandijoj. 
Ne taip seniai jb iš N. Zelandijos išsikėlė į 
Aastraliją, bet ir ten nesėdi tankų sadėjęn. 
Linkime, kad dar ilgai jam užtektą energijos.

aj streiką baigti, bet moky- leido, kai valdžia iš kalėji-f Tag ŽU(Hkųr ”tėvas“ savo 
tojai nepaklausė, ir unijos ™ paleido 5 minėtos armi-į 1aiku buyo ne galkMra8 
vadas ir 21 mokytojas buvo Jos teroristus ir juos įsveze angliakasiu unįjO5V vadas, 
suimti. (1 Jemeną. , bet daugeliu atvejų ir JAV

.. .. . 1 «prezidentų "patarėjas“ dar-
t8best,eikuoja.m Nokiau- pagrindo bylai binmkijai rūpimais klausi-

sius teisėjo įsakymo streiką n/nnsiiin/i 
atšaukti. imi irta nreaidpntasatšaukti, unijos prezidentas 
taip pat suimtas. Kaip žinoma. Warreno 

komisija tyrė įprez. J. Ken-
Mokytojųų streikai vyks- nedžio nužudymą ir nutarė, 

ta ir kitose vietovėse, o Bos- kad prezidentą nužudė Os-
tono mokytojai n^a1'® ®u; m aldas, bet /visuomenėje vis 
streikuoti rugsėjo 22 d., jei k la bal kad reikalas ne. 
iki to laiko nebus susitarta. buvo ikj galo £tirtas ir kad

Kennedžio nužudymas 
sąmokslo vaisius.

yra

Prez. Foidas buvo tos ko- 
Neseniai žur-

Boyle prieš 17 mėnesių 
jau buvo Delaware teisme 
rastas trimi? atvejais kaltas 
dėl pirmo laipsnio žudynių, 
įvykdytų 1969 m. gruodžio 
31 d., kur buvo nušautas 
kandidatai į angivkasių 
uni ios vadovybę Joseph 
Yablonski. jo žmona ir dvi- 
dukterys, kai jie miegojo 
savo namuose Clarksville. 
Pa. Žinoma, visą šeimą iš
žudė ne patsai Bovle -avo 
ranka, bet ‘am "darbui“ jis 
pasamdė žudikus.

tebanone vyksta 
gatvės kovos i

Lebanonas, kuris iki Sol narys
buvo žymus Artimųjų Rytų Paklaustas, ar ta ko-

j ’r misija neturėtų atnaujinti
j prekyba; centras, iš palan- tyrinėjimo, atsakė, kad nėra j 
{kaus biznio gerai gyvenęs, jokių naujų duomenų, kurie Prokuroras Richard Sora- 
dabar kenčia vidaus kovo- pateisintų tyrinėjimo atnau-į gue, kuris sėkmingai pašo
se, savo sostinėje rankioda- jinimą. •. dino septynis kitus vyrus ir

viena moteri už dalvvavimą
mas žuvusius ir nespėdamas . ..

i valyti griuvėsiu. Kitur UlfliaClja Yablo«ikio seimos išžudyme, 
reikalavo Boylei pačios kie
čiau ios bausmės, nes jis bu
vo tikrasis tu žiMivniu suma
nytojas ir jų finansuotojas.

*< Ten jau kuris laikas kau- dar didesnė
Ija-i krikščionys ir musulmo- tatti- - • —# ' JAV liepos menesį pragy-
nai, dešinieji ir kairieji, o venimas pabrango 9.7 
Ivaldžios kariuomenė nepa- Dėl to skundžia-mės. bet ki-j Boyle 1973 m. pneš užda-

«jėgia kovu sustabdai tur »nfliaciJ’a dar didesnė..roma* ’ kalimą dar bandė
: Je%., štai (keli uavvzdžiai • 1 nusižudyti, prarydamas di-; Tik paskutinėm dtcnom stai 'Kel1 jdele doza miegQ piJiuliu
surinkta 200 sužeistų ir dau- Japonijoje ji padidėjo! bet ir tuo būdu nepavyko iš- 
gybė žuvusių gatvių kovo- 11.4>, Italijoje — 17.1%.’vengti teisingumo rankos.
se. Tas nelaimes dar padidi- » Didž. BritanijėCe net 28.9 štan met» jis vra 73 metu

t____ m____ i r/,. taigi beveik 3 kartus! amzou? ir sunkiai serga, tai

Valstybėse. . minas“ gal jam bus neilgas.

Argentinos Izabelė 
gali atsistatydinti

Atstato Žalgirio 
paminklą

, nos arabų teroro veiksmus.
Boylės gynėjas tarp kitų 

argumentų priekaištavo tei
sėjui. kad baudžiant šį nu
sikaltėlį, nuo bausmės yra 
atleisti k’*i du žudikai, Jtj-

Argentinos prezidentė I- Krokuvoje buvo skulpto-1 Bovlę išdavė, prieš jį liudy- 
zabelė Peronienė. nepajėg- riaus A. Vivulskio kūrybos. darni. Mat. pagal JAV įsta- 
dama grąžinti kraštui gero- Žalgirio paminklas, kuri na- tymus, nusikaltimo daly
vę išvyko atostogų ir mano- ciai susprogdino, kai užėmė vianv, liudijantiems prieš 
ma atsistatydinsianti. Tuo tą miestą. Daibar paminklas savo bendrininkus, yra su- 
atveju valdžią gali perimti pradėtas a'statyti senoje teikiamas tam tikras "atlei- 
kariuomenė. i vietoje, miesto centre. Įdimas“. _,

ka.ua
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Neišnaudojome geros progos
Visi žinome, kaip sunku j didžiąją amerikietiškąją į 

spaudą ar televiziją įsibrauti su lietuviškuoju kultūros) 
ar politikos grašiu. Kitataučių akims tas mūsų indėlis at- i 
rodo vis per mažas, no/ertas rimtesnio dėmesio, kai tuo:

„Kontinento” žurnalo 
ketvirtasis numeris

K; Idti rašo?
ŠVEDIJA PATENKINTA SOCIALISTAIS

A. J. Stanius Drauge rug-• Prašau jokiais L. 
sėjo 5 d. straipsny ''Socialia-Į reikalais daugiau i 

nesikreipti.“
a__ _  ............. ...... ,.......... ,.................. ............,............. ....... “Kontinentas“, išlei da- dėl, esą. Musolinis 193J m
talpu piemenų apsiikum'-čiavimai su policija, homoseksu-1mas 4-tąji numerį, užbaigė spalio mėn. pareiškęs: “Bol- tų va/įaj Švedijos tojuje 
alistų parko krūmuose dėstoma “filosofija“ ar žudikų sen- pilnuosius metus. Per tą lai-į sevizmas Rusijoje, yra mi- P 1 ° skaiP laso.

ką rusų disidentų žurnalas i ręs, jo vieton gimė slaviško
paplito ne tik,po laisvąjį pa-j tipo fašizmas“, 
šaulį, be. slaptai pasiekė irį
?o. Sąjungą bei satelitinius | Juliusz Mieroszevskis. ži- 
uaštus. Kaip iš spaudina-1 nomas lenkų žurnalistas, ra-

timentalūs išsipasakojimai yra verti gausių nuotraukų ir 
ilgų laikraščio skilčių. Tad, rodos, tikrai turėtume džiaug
tis. kad bent JAV 209 metų nepriklausomybės sukaktie= 
proga plačiau atvertos šio krašto informacinių tarnybų 
durys ir tautinėms mažumoms, taip jų ir lietuviams bei 
kitiems pabaltiečiams, leidžiant parodyti jiems ir savo 
įnašą į Amerikos gerovės ir kultūros statybą.

Ir štai, tokia graži proga ir su savo kultūriniais lo
biais pasirodyti Bostone mums buvo duota ištisą rugsėjo 
mėnesį. Vadinasi, dalykite, ką sugebate, pademonstruo
kite, ką turite, ir dar vietinė valdžia duos paramą!

Tai turėjo būti pavyzdys ir kitoms vietovėms.
Na, ir reikia pripažinti, kad bendromis pabaltiečių 

jėgomis saVo “šventąjį mėnesį“ suplanavome labai ge
rai : numatėme ir keletą koncertų, ir televizijos programų, 
ir liaudies mugę, ir savas putras, kugelius bei dešras su 
kopūstais...

Taigi, suplanavome. Bet kai pradėjome vykdyti, iš
ėjo truputį skirtingiau. negu popieriuje buvome susirašę.

Apie pabaltiečių mėnesio atidaiymą miesto rotušėje 
šį kartą nenorime nė kalbėti, nes jo programą nepaprastai 
gerai girdėjome, bet taip pat dėl nepaprastai baisaus gar
sintuvų balso rezonanso nieko nesupratome. Buvo vis 
tiek, ar ten kalba bei dainuoja lietuviškai, latviškai, es
tiškai ar — arabiškai. Bet tai jau ne mūsų rengėjų kaltė, 
nes šį priėmimą rengė pati buiinistro kultūros įstaiga, ir 
ačiū jai už šaltus ir kietus sėdynių akmenis ir valdišką 
vyną.

nų la; kų redakcijai maty- 
i, žurnalas turi nepaprastą 
pasisekimą Maskvoje, kur 
iis yra slaptai perspaus-dina- 
nas. perfotografuojamas ai
įerrašomas ranka.. .pie
žurnalą yra kalbama ir Var- 
uvos gatvėse bei kavinė e 

Jis sukelia vilčių Ry ų Euro- 
>oje.

Šis naujas numeris turi 
180 puslapių. Literatūrinei 
kūrybai yra skirta beveik 
vusė žurnalo. Toliau seka 
kent šeši straipsniai, kuriuos 
verta pasiskaityti kiekvie
nam. ka~ domisi politiniais 
klausimais.

S.raiusnyje “Tiesos keliu“ 
E. Ternovskis supažindina 
su Rusijos pogrindyje pasi
rėdžiusių straipsnių rinki-

šo apie lenkų ir rusų impe
rializmą buvusios Lietuvos 
Didžio ios Kunigaikštystės 
teritorijos atžvilgiu. Šio 
straipsnio bendra mintis jau 
buvo anksčiau atpasakota, 
pagal lenkų žurnale “Kultū
ra“ tilpusį tuo pat klausimu 
straipsnį, čia vertėtų tik pa
žymėti, kad “Kontinento“ 
redakcija rado reikalo pri
dėti prie šio straipsnio ilgą 
prierašą, kuriame nurodo 
skirtumą taip rusų imperia
lizmo. kuris praeityje turėjo 
panelavižką charakterį, ir 
ovietų imperializmo, kurio

“Socialdemokratai valdo 
Švediją be jokios pertraukos 
43 metus, l’act pakankamus 
laikas valdantiems parodyti 
savo vaisius. Socializmas čia 
įgyvendinta- praktiškai iki 
smulkmenų, laikantis socia
lizmo doktrinos, bet neati
mant ir nevaržant žmogaus

Kas gi atsitiko? Negi be
kovojant sušlapo parako 
kapšelis?

“IR MES ARĖME...“

Sovietų įsikišimas į ka
rą su Japonija nepagreitino 
Japonijos kapituliacijos, nes 
ji buvo jau amerikiečių su- 

j glamžyta. Maršalo Grečkos 
i pasaka, kad Sovietų Sąjun- 

B-nės ga nulėmė Japonijos nuga- 
mane Įėjimą, yra ne tik begėdiš

kas pasigyrimas, bet ir to
kia vieša melagystė, kurią 
tik komunistas tegali pasa
koti.

Sovietai dažnai elgiasi 
kaip tas uodas, nutūpęs ant 
artojo jaučio ragų ir gyręsis; 
kad ir 'jis lauką aręs. Pana-

. . . , , . , šiai sovietų vadai bei spau-laisves, nedarant jo <^asi- d , lb * -e
b mat^>4o.b*ni*ii nb.mi • čia Kama ir aipie Anirąjj pa 

saulinį karą. sau priskirda
mi beveik vLus jo laimėji
mus.

niu ir materialiniu ubagu.. 
Žmonių valia ir protas yra 
nesužaloti.

Tie teigiamieji laimėjimai.1 
minint tik pačius svarbiuo
sius. yra šie:

Panaikintas nekurtas ir jo 
priežastys.

Tolerancija spaudos ir 
laisvos nuomonės labai di
delė, pvz., šiais metais net 

ir Ealtgudiją. tai redakcija! katalikai pumą kaitą nuo 
sako, jog 'ji “visuomet pa- i refoimacijos laikų gavo

sioKimas yra pasaulinis.. 
Kiek liečia Ukrainą, Lietu vą

reikšdavo ir pareiškia da
bar, kad vienu iš pagrindi
nių šio žurnalo principų yraniu “Iz-pcd glyb“, kur keie 4

tas autorių nagrinėja Ru.i-I pripažinimas šventos teisės 
J jos moralinį nuosmukį ir J į kiek-vienos iš minėžų tautų 

_ . . _ . , , ‘prieina vienodą išbadą, kadi ansisorendimą, be bet kokio
Bet) 'jau kiek rimčiau tenka Kalbėti apie 5-jo kanalo g£ačiatikiu Bažnyčios at-! kišimosi iš šalie “. 

pabaltiečių televizijos programą, matytą rugsėjo 5 ir 7;gimimas kur;s vis labiau?

valstybinę pašalpą. Visų) 
partijų nuomonės ir pasiū
lymai, jei jie liečia visos 
tau.cs ger .-vę. priimami ir 
tuoj Įgyvendinami.

Namų problemos nėra; 
streikai ir daibininkų sabo-

PRASIDĖJO JALTOJE, 

BAIGĖSI HELSINKYJE

Tiesoie rugpiūčio 26-28 
dienoir|- buvo išspausdin
tas ilgas V. Vysockio 
straipsnis ”30 metų po Pots
damo konferencijos“. Jame 
randame ir to'kią išvadą:

“Helsinkyje buvo kolek
tyviai susumuoti antrojo pa
saulinio karo politiniai re
zultatai ir įtvirtinti nauji 
santykiai taip Europos vals
tybių. O pagrindas taikai 
nekarinėje Europoje buvo 
na d etas prie1? 30 metų —• 
Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijose“.

Dar aiškiau būtų pasa
kius. kad nuolaidos Maskvai 
prasidėjo Teherano konfe
rencijoje 1943 m. lapkričio 
28—gruodžio 1 dienomis,

suvaidino lemiamąjį vaid-»Tada Stalinas pirmą kartą 
mtnį pergalei laimėti.“ (susitiko iu Rooseveltu ir 

• Churchilliu ir turėjo progą 
Sovietinė spauda tą išalky-* susipažinti su jų galvosena, 

mą išs.pausdino savo pir-) pastebėti ju taktikos silpny- 
muosiuose puslapiuose. j bes. nusistatymą Sovietų Są-

.... . . . .... ... m. Į jungos atžvigiu. patirti jų
Vilniuje leidžiamoje Tie- į pokario planus ir projektus 

soje rugpiūčio 28 d. V. Vy- bej „buržuazinio naivumo“ 
sockis apie karą su Japom- ]aip?nb Vi-a tai padėjo Sta-

Štai rugsėjo 2 d. sukakę 
30 metų. kai Japonijos at
stovai JAV karo laive pasi
rašė kapituliacijos raštą. Ta 
proga Sovietų Sąjungos ka
ro ministeris maršalas Greč
ka paskelbė kariuomenei į- 
sakymą, kuriame tarp kitko 
taip giriamasi:

“Sovietų liaudie ir jos 
šaunioji kariuomenė, komu
nistų partijos vadovaujama,

dienomis. O ypač apie jos lietuviškąją dalį. jaučiamas, gali išgelbėti Ru-J B. Kalninšas sako. kad jo į tazai beveik nežinomi:

tis 
gos 
dėlto
valstybės ar bent jau Bostono aruodą.

Sakykime, negalima būtų peikti, kad adv. Zuzana 
Šalnienė, nors ir nepaminėta, kad ji nepriklausomos Lie

ms, kuriame -akoma, kadjgrictzio spaudos Latvijoje taja? jr vjsa pram0nė bei 
šiuo niežu Sov. Sąjungoje beveik nėra, bet jaučiama prekyba privačiose rankose; 
yra tapęs labai opiu tautinis didelė neapykanta rusams. socjannė pašalpa paskolų ar 
klausimas. Esą tai galima I eivijoje la'viai bendradar-

tuvos garbės konsulo žmona, papasakojo apie mūsų pir- pastebėti ir iš pogrindžio li- brauja su kitomis tautomi , 
mųjų ateivių įsikūrimą ar kad Birutėje Vaičjurgytėje at- teratūros. “Pabaltyje ir Ry- siekdami bendromis pastan- 

iU4„v,?»a v,„. J™. tuose eina lėta. gih ir. mato- gomis išsikovoti laisvę. Pir-

subsidijų formoje 
ir.et neatsakoma.

niekuo-

siskleidė čia išaugusi pavyzdinga lietuvaitė. Bet kur dau- ... x ,, x . ..
iv mai, niekuo nesustabdoma; moję eileje tuo užsiima lat-giau tos musų kultūros ir to įnašo : , . • u , x • i

x • - „i v «« . kova dėl tautų orumo, tauri-: vių socialdemokratai, ku-O štai jums tas visas musų lobis ! v
Televizijos kamera parodė So. Bostono Lietuvių Pi- pačios tautų egzistencijos. ’ socialistai. Pavyzdžiui

ja šitaip naso: linui geriau pasiruošti Jaltos 
ir Potsdamo konferen01' joms 
ir ten laimėti tiek. kad šian
dien komunistu vėliava ple
vėsuoja net prie Elbės upės

”1945 metų rugpiūčio 8- 
tąją TSRS paskelbė, kad ji 
laiko salve kariaujančia su
Japonija... Rugpiūčio 9-tąją į^oDos vidure 
pradėjusi .pulti Kinijos šiau- Luropos Vldui7- 
rėš lytuose, Tarybinė Armi-Švedija šiandien turtin-. • i. * t v - • • t. ! ja smoge Kvantuno armijai.g:aus:a valstybe visoje Eu-f JT____ _______ J=x:~ *___ C. 1

ropoję.
Japonijos padėtis tapo be- 

(viltržka. 1945 m. rugpiūčio1

SUNKU IR ANGLIJOS 

LAIKRAŠČIAMS

nės kultūros ir pagaliau dėl: i iuos remia Vak. Europos Kaip to pasiekta? Vyriau-»14 i TnnrmFnc vvrinausvhs- Sunkią krašto ūkio pade- 
[vyzdžiui, julsybė, darbdaviai ir <la''W-'tteįaipritaianT Sa!'« iaužia ir sPau-

mo deklaracijos sąlygas, i mažėja tiražas, mažiau 
Nauji tarybinių dalinių smū- m^au ir PaJamM-

privertė rugpiūčio 19-, ”e’ w,Q-

miršome: priedo — tuščioje aikštėje bažnyčios bokštą ir Jun^0?> tautos via sujungtos

tinius ar ^neminus remu- Rvantuno armiją kapi. 
Ius bet i Visos tautos gero-, tuliuQti Q Japoniją_ 
vę. Tai didžiausias kontras- nutraukti negarbingu3 ma-
tas, pa ygmus su kitų rastų neurus ir sudėti ginklus, 
soęialistmemi? partijomis,

džiulę bei patrauklią graboriau? Juozo Lubino “dangiškos , SV i? ą^nunu n^aĮj susily-į tija.
tremties“ rezidencijos fškabą... Atsiprašom, dar kiek pri-' J0*8 kitas . Sov. Są-j vi*’ -c-

' - - , ir jungos tautos yra suiungtos! B. Kalmnsas pareiškė.
L t prievarto būdu. todėlinž. Aleksandro Čapliko fotelį, kuriame jis pasisakė sėdė

siąs iki mirties... junga negali būti pa'
d ta są-i kad jis tviptai tįki į demo- 
tvari. kraitiniį -sąjri^ižip pergalę. 

Tas tikejfrmjf&iąiniąR trinus kur vyriausybei partijos rei
kalai stovi aukščiau už tau-

neturi kitos tautinės mažumos 
cyclcpedia Lituanica angliškai, kad Keleivis eina jau 
71-mus metus, kad čia redaguojamas kultūros žurnalas 
Aidai, kad čia gyvena keli lietuvių kompozitoriai, daili
ninkai ir kiti menininkai, kad lietuviai profesoriavo ar 
profesoriauja MIT bei Hanvardo universitetuose ir t.t. 
Iš praeities neprisiminta net tai. kad Bostone lietuviai 
buvo pastatę operą.

Latviai ir estai bent aiškiai nušvietė politines prie
žastis, dėl kurių čia atsirado naujoji išeivijos banga, o 
mes vos kelis žodžius ton pusėn nukreipėm.

Aišku, kiekvienai trijų tautybių tebuvo skirta tik ne
pilnos 10 minučių, tad ilgos istorijos per tą laiką nenupa- 
ąakoei, ypač kad vieną kitą minutę dar užpildė Onos Ivaš- 
kienės sambūrio šokiai. Bet užtat reikėjo taupyti laiką, 
kalbėti aiškiai ir greitai, tik apie esminius ir svarbiausius 
dalykus, susijusius su tikru kultūros jnašu. o ne apie save 
ir savo tėvą... Visa tai, kas buvo kalbėtojų užmušta ir čia 
mūsų suminėta, buvo galima pasakyti per tą laiką, kuris 
buvo be jokios naudos pralytas visokiems priešžodiniams 
etenėjimams ir neparuoštos minties graibymui. O tai 
įvyko dėl to. kad teleivizininkai užklupo programos da-

;, kad yra leidžiama En-» ’ *’\™name mrun.ma,. ru-. a 
i k,d Knlpivk »i„» ian ksH srao metu yra susidaręs mas:

estų tautai pačios egzisten
cijos pavojus. Ertai nori nu
traukti bet kokius ryčius su 
TSRS tautomis, išgyventi iš 
Estijos i-usus bei ukrainie
čius. kviesti JTO kariuome
ne. Skirtingos tautinės kul
tūros — rusų ir estų — ne
leidžia joms susijungti į vie
ną.

Kokiu būdu Pabaltijo tau
to buvo “sujungtos“ su Ru
sija, nušviečia A. Avtorcha- 
novas s’laipsnyje “Ribben- 
trono-Mo-lotovo pakto užku
lisinė istorija“. To pakto 
slaptie ii protokolai iau yra 
žinomi išeivijos skaitytojui, 
bet šio straipsnio autorius 
nurodo, ką sovietų istorikai
slepia nuo rusu tauto’. Jis gi0 balsą, 
ircdo Stalino kaltę dėl TI pa
saulinio karo. Jis taip pat

antisovietmig nusistaty- 
antraa, — opozicijos 

stiprėjimas kaip rusų visuo
menėje, taip ir daugelyje 
nerusiškų respublikų, ypa
tingai kaimyninėse —~Lie 
tuvoje. Estijoje ir Ukraino
je. Ir trečias — tivirtas įsi
tikinimas, kad jokia dikta
tūra nedali būti amžina. 
Sovietu diktatūra žlugs taip 
p?t kaip žlugo 1917 m. caro 
valdžia. Latvija ir vi ras 
PabaRijis turės būti demo
kratinis. Todėl navai B. Kab 
ninšą. kova dėl demokrati
nės santvarkos turi būti vi
sos sovietų opozicijos bendr- 
ras tikslas..

Dabar laukiame penktojo 
numerio, kuriame Egirsime 
lietuvio Algirdo Landsber-

J.
lyviug nepasiruošusius ir tiesiai statė niekinius klausi- .
mus ir vėliau nepanaudojo tos ‘jiems duotos medžiagos, 5 v idomu epizodą is
kuri buvo daug svarbesnė. ' ^'fho,uzs- re,k'

JRibbeiRropo pasikarbenmo 
Deja, už tokią atkištinę programą ir jos sumontavi-1 ?u Italijos užs. reik. ministe-'

MIRĖ A. VENGRIS

Rugsėjo 5 d. Chieagoje
mą netenka televizijos stočiai dėkoti, o belieka tik pasi- 'riu Ciano tuoi no derybų su j mirė tik 51-sius metus bai- 
skųsti, kad ji žiūrovams lietuvius pristatė kone kultūri- rusais. Jis tvirtinę?, ‘jog Sta- giantis inž. Albertas Veng-
niab nabašninkais. linas atsisakęs nuo pasauli-; ris, skautų veikėjas, Vydū-

„ , , . . , , . . nėr revoliucijos ir ta nes ru-'no Jaunimo Fondo tarybos
Tikėkimės, kad ataityjs gal seksis genau. siško naci2mo skelbėju. To- pirmininkas.

1945 metų rugsėjo 2 die
ną Tokijo įlankoje Ameri- 

tes labą, o darbo unijos te- kos linijiniame laive “Misu- 
žiūri tik savo kišenės. ri“, dalyvaujant tarybiniams

1 atstovams, buvo pasirašytas 
Žurnalistai labai nustebo, Japonijos besąlyginės kapi-

xad prie socialistų vadų tuliacijos aktas“, 
konferencijų salės pamatė
purę tuzino demonstrantų Taigi, paskelbėme karą 
su plakatais: Socialistai — Japonijai ir per 24 dienas ja 
darbininkų išnaudoto jai! ( pa klupdėme mes. o ne ame-

. «rikiečiai. Taip išeina paga’
Reiškia, nepatenkintų yra sovietinį žurnalistą.

visur. Ir gražiausių gėlių1. T. „ , . c. ..
dai-žėlyje auga piktžolių.». Stalinas
Tokia demonstracija nė J“ Jaltoa ko»fe7~W* 
kiek neparodo tikrojo tau-l 0944 m. vasano 4-11 d.)

pasižadėjo paskelbti karą 
Japonijai, dėl to ir sąjungi
ninkai jam daug kur nusi
leido. Bet Stalinas delsė ir 
tiktai numetus amerikie
čiams į Hirošimo ir Nagasa
kio miestus atomines bom
bas. po dviejų dienų paskel
bė Japonijai karą. Tada Ja
ponijos karo jėgos jau be
veik nebuvo. Atominių bom
bų ji buvo visiškai pritrenk
ta, JAV karo pajėgos valdė 
visas aplinkines salas ir jau 
buvo priartėjusios prie pa
čios Japonijos. Todėl po 9 
dienų atomine bombą nu
metus, Japonijos imperato
rius paprašė baigti karo 
veiksmus, ir rugsėjo 2 d. jos 
atstojai pasiraivė besąlyginį 
pasidavimo raštą.

tos veido.

Imant visus švedus bend
rai. žmonės yra patenkinti 
ir laimingi.

KODĖL TAIP ATSITIKO?

Labai karingų straipsnių 
autorė ir dideiė “registruo- 
:osios Lietuvių Bendruome
nės“ veikėja Birutė Kerne? 
žaitė liepos 8 d. Naujienose 
paskelbė lietuvių visuome
nės žiniai šitokį pranešimą:

“Pranešu, kad aš, Birutė 
Kemėžaitė. iš Reg. JAV L 
B-nės Vidurio Vakarų Apy
gardos pirmininkės pareigų 
ir iš L B-nės organizacijos 
visiškai pasitraukiu.

4s verčia taupyti, ma
žinti tarnautojų skaičių.

Taip daro net tokie labai 
paplitę laikraščiai, kaip 
Daily Telegraph, Daily 
News. Observer, Financial 
Times.

Daily News atleidžia net 
trečdalį visu redakcijos ir 
administracijos tarnautųjų.

Daily Telegraph pernai 
turėjo daugiau nei milioną 
dolerių nuostolio, ir gal tiek 
nat bus ir šiemet. O jo tira
žas — 1,300.000 egz.

Ne pyragai, matyti, ir 
Prancūzijos spaudai, jeigu 
toksai plačiai žinomas "Fi
garo“ i? 350 dirbančių žur
nalistų atleidžia 70 ir dar 45 
kitus tarnautojus. Mat, jau 
šiais metais turima 500,000 
dolerių nuostolio.

Atsiminkime, kad ir mū
sų spaudos padėtis yra la
bai sunki.

VENECIJA NESKĘSTA

Mokslininkai buvo išaiš
kinę. kad Venecijos miestas 
pamažu skęsta, bet neseniai 
to miesto geologinių tyrimų 
laboratorijos direktorius Vi- 
ttori paskelbė linksmą žinią, 
kad Venecija jau nebeskęs- 
ta ir, jam atrodo, nebe^cęs.

Indijoje už 
Šimą baudžiama 20
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Okupuotoje Lietuvoje
NIKOLAJUS NEFEDOVAS Ką tik gavome

Rusai okupantai, žaliu jg Lietuvoa!

Vertas dėmesio įsakymas

Lietuvo* Katalikų Bažny-? tytojui nepastebint, studen 
Čios Kronika nr. 16 išspaus-’tai savavališkai suėjo ap- 
dino šitokį Vilniaus valsty--žiūrėti bažnyčios, kurioje, 
binio pedagoginio instituto į pasirodo, yra įrengtas ne
rektoriaus 1975 m. vasario i mokslinis, antiistorinis mu- 
14 d. įsakymą "dėl dėstyto-į ziejus. Dėstytoja, tai sužino
tų atsakomybės, organizuo-' jusi, tuojau pat studentu? 
jant ir pravedant studentų - išsivedė ir pravedė aiškina- 
išvykas“. i mąjį pokalbį. Tačiau sugrį-

"Mokymo plane numato-! a‘)ie fakulteto
mos taip pat Įvairios ek-i<,ekan0 nepainformavo 
kursijos, meno sa.iveiklos, į 1974 m. rugsėjo—spalio 
sportininkų kolektyvų ir ki-’ 3 dienomis gamtos-geogra- 
tokįo pobūdžio studentų iš-; fijos fakultetų studentų gru- 
vykos respublikos viduje.! pė, vadovaujama e. doe. pa. 
už jos ir šalies ribų turi di-į J. Tomkaus, talkininkavo 
dėlę dalykinę, pažintinę ir! Šalčininkų rajono "Lenino 
auklėjamąją reikšmę, ren- priesaikų“ kolūkyje. Nežiū- 
giant busimuosius mokyto- rint gviežto nurodymo talki- 
ju~. Siekiama, kad stu len
tai šiose i'vykose pedagogi-

Brigmtina pakelia bures
(Iš rusų kalbos vertė pernai j Lietuvos pabėgęs 

jūrininkas Jonas Stankevčius)

no, ėmė nepaprastai traukti jūra. Irkutske šalčiai, aplink 
nepereinami pusnynai, miškai, o prieš mano akis — mėly- 
nos jūros toliai, taifūnai, brizai, pasatai... *

h* taip, — tęsė savo pasakojimą Sergejus, — aiš iš* Rudenys ir pavasariai, 
siruošiau į Vladivostoką, kui* pasisekė įstoti į jūreivystės! I dalis, parašė Albinas Ba- 
mokyklą. Mokykloje pasimokiau metus, ir mūsų klasė ranauskas, 350 psl., kaina

niūkų vadovams, dėstytojui 
J. Tomkui nuobodžiaujant, 

nės praktikos darbo ir poil-įbuvo surengto* pabaigtuvių 
šio stovyklų talkų žemdir- vrišės su svaiginamaisiais 
biams metu savo darbu ir ei- gėrimais. Tokio pobūdžio 
gesiu pateisintų tarybinio Į pabaigtuvės ir kai kurių stu-

Ir bėdoj, džiaugsme ir sielvarte 
primerk minutei akis — 
Flibustjerų tolimoje jūroje 
Brigantina pakelia bures.

Keliaudamas į Montevideo, aš įsėdau į ispanų uoste 
Vigo stovinu argenuniecių laivą .-viberto Douero", ku
ris anksčiau plaukiojo reguliariu reisu bucuos Aire?— 
Hamburgas, užsukdamas j Montevideo, Kio de Janeiro, 
Vigo, o kartais ū* j Amsterdamo uostus. Keleivių dauguma 
buvo Argentinos vokiečiai, ispanų emigrantai ir brazi- 
njos kavos komersantai.

Praėjus savaitei po išplaukimo, aš išsikalbėjau su 
stiuardu, buvusiu vokiečių kišeninio šarvuočio "Admiral 
von Spree“ jūreiviu, kol tas šarvuotis Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje buvo anglų nuskandintas Uragvajaus van
denyse. Jis papasakojo daug ką įdomaus apie laivo nu
skendimo smulkmenas ir geru žodžiu prisiminė savo ka
pitoną, baigusį savo gyvenimą savižudybe, kai visa įgula 
gelbėjimosi valtimis paliko laivą. Kaip ir daugelis iš ko
mandos, stiuardas negrįžo į Vokietiją, o pasiliko Pietų 
Amerikoje. Sužinojęs, kad aš rusas, jis pasakė: ’ Žinote 
mūsų laive tarnauja vairininku vienas rusas. Jo pavardės 
aš neišmokau ištarti, — labai jau sunkios tos rusų pavar
dės, — bet visi jį vadina "ruso — blanko Sergio“. Jums
tikriausiai būtų įdomu pasikalbėti su tautiečiu, ir, jeigu 

studento, būrimo pedagogo, j denių elgesys jų metu paže'- J* norite> «* Praeėiu> kad » *»*“«•
komjaunuolio, LTSR pHieJ mino'talkininkų ir jų vado-' Jis ypatingai "simpatiše ruse“ ir bus laimingas, su jumis

Į išplaukė į pirmąjį plaukiojimą ant mokomojo laivo "Re* 
voliucijos žvaigždė“.. Paplaukiojus mėnesį laiko Ochots
ko jūroje su užsukimais į Petropavlovską — Kamčatką, 
o taip pat ir į Sachalino salą. mūsų "žvaigždė“ pirmą kar
tą susiruošė aplankyti užsienio uostą Šanchajų. Visi kur
santai jau iš anksto džiaugėsi būsima proga susipažinti 
su užsieniu, kad ir su Kinfja, o aš tuo labiau, kadangi jau 
seniai galvojau prie pirmos progos "suvynioti meškeres“, 
— tiek man nusibodo amžinas politinis švietimas, nuola
tinis socialinio kilimo patikrinimas. Trumpiau tariant, 
aš tik ir laukiau, kada laivas užsuks į užsienio uostą. Ta
čiau, kai įplaukėme į Šanchajų, tai paaiškėjo, kad iš
sprukti iš laivo nėra taip paprasta, nes mūsų kapitonas 
viską buvo numatęs, "žvaigždė“ prie krantinės neprisi 
klaudė. o inkarą išmetė gana toli nuo kranto. O kada pra
sidėjo kalbos apie išlipimą į krantą, tai kapitonas pa
skelbė, kad Šanchajus yra okupuotas anglų ii* prancūzų 
imperialistų, todėl negalįs duoti leidimo į krantą.

— Nėra. draugai kursantai, saugumo garantijos,— 
paaiškino kapitonas. — Buvo atsitikimų, kad Anglijos 
policija ir čia tarnaujantieji rusų baltgvardiečiai-kolčaki- 
ninkai primušdavo, pagrobdavo ir net užmu&davo tarybi
nius jūreivius.

— Žinoma, kapitonu mažai kas betikėjo, bet priešta
rauti nebuvo galima. Vakare politiškas, bijodamas "kapi
talistų apsupimo“, padvigubino naktinę apsaugą ir net 
išdarė budintiems šautuvus.

Mes slapta'juokėmės: naktį laukiama baltgvardiečių 
užpuolimo...

(Pabaiga kitame numery)

čio garbingą vardą.
aukoia-Šioms išvykoms 

mas nemažas akademiniam* 
užsiėmimams ir poilsiui

vo orumą.
Anksčiau, liepos

dienomis, atliekant prakti-' --

susipažinęs.
‘ Aš padėkojau stiuardui ir paprašiau būtinai pasa- 

lb-Jl senjoruį Sergio, kad man bus labai malonu susipa-
i • n, i - - ~ žinti su savo tautiečiu* .ką prie Drūkšių ežero, e. 7 -u u- r i • ‘

skirtas laikas, skiriamos di-i doc. p. J. Tomkus studentų Tą patį v akarą į mano Kajutę pasibeldė liesokas, vi-j 
dėlės lėšos. Ju sėkmė, for-, akivaizdoje prie laužavietės dūrinio amžiaus tamsiaveidis žmogus ir prisistatė * esąs 
muojant jaunąjį specialistą.? be jokio rimto pagrindo su- i ūsų jūreivis k aigentmieu?, Nekartą aš mačiau jį, vaiks- ir Romua 

vų va-isikivirčino su atvykusiais iš cioaamaš denyje, bet, žinoma, niekada negalėjau pagal- sukvietė ipriklauso nuo kolektvv

BROCKTON, MASS. 

Derliaus nuėmimo šventė

Rugpiūčio 31 d. Emilija 
Romualdas Bielkevičiai 

apie tpu-šimtį savo

PASIKEITIMAI JAV LB 

TARYBOJE

— $6.00.
Raudonojo arklio

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

Sukilimas Lietuvos suve* 
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. Narūne. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

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

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

Mūsų žvirblis, J. Narūnės 
eiliuota pasaka vaikams, 16 
psl., kaina $1.20

JAV Lietuvių Bendruo- 
menės Tarybos sąstate įvy-j 
kus pasikeitimams, prezi-1

i. bičiulių pabendrauti, savojdiumas, vadovaudamasis L J 
juos pavai- B įstatais ir Tarybos rinki- 

kita riėp-
šeiminitakostudentų aktyvu, reikiamos! Įgijo nacionalistinį pobūdi.' A r£.niinre aanU sUdim.ui-.avn • toji priežastis

drausmės palaikymo pačių, j tokius ir panašius nei. _ Taip, „ Argentinoje nuo ŠO-tųjų metų. įstrigau.Slmtad,cnis- 
S^^«9S?rti VMod’« l?ian,u'' reiškinius reikia karo metu Buenos Aires ir tenai taip ir likau, sukūriau Tai sužinoję gražiabalsiai 
„ mun 1 OT’ež‘ai ir ”i incipmgai rea- šeimų. O anksaau gyvenau Londone ii- plaukiojau anglų iečiai — kun. Vaciukas
^’apie išvykaTir eksk'.n-ri'*a^ komI>an*jole• ■ Martinkus. solistės Daiva

dekanus, o, esant reikalui
ir rektoratą.

Pastaruoju laikotarpiu pa
žeidus elementarinius stu
dentų išvykų organiza v imo i ūoc. p.
ir pravedimo reikalavimus,, grobų drausmės pažeidimą, kitę.. ... _ . ■ . u. s* mįn;nkai__užtraukė «eimi-
susidurta su reiškiniais. tu-;studentų talkos žemdirbiams. Mano rusiškas aigentinieris sugrįžo su lėkštėm sū-lninkui ”iknausiu metu“ 
rinčiais neigiamą įtaką stu-Į ir už netakišką elgesį su pa-'dyto aigentinietiško sūrio, plonai papiaustytų lašiniukų,: * * 4
dentų ideologiniam auklėji-į :aliečiafe studentų .pirakti- dešra, įmantriom su krabais salotam, o iš kišenės ištraukė j j Monkus visų svečių var
mui. jų marksistinės pašau-* ko metu pareikšti papeiki-', bonką ispaniško konjako "Fundador“, kurio skonį ir rtip-idu tarė jam gražų žodį.

------ rūmą aš 'jau suspėjau įvertinti dar būdamas Ispanijoje, j Emilija Bielkevičienė vi-
— Jūs, žinoma, ne alkanas, bet džiną kaip ir degtinę' sus svečius džiugino savo 

geriau gerti užkandus, o ne maišyti su visokiais "džiu- < kulinarinių gabumų val
sais“. Užsieniečiai to nežino, bet kai kuriuos savo drau- siais.
gužius aš išmokiau... patiko.

Vokietis stiuardas neapgavo: "ruso—blanko Sergio“
iš tikrųjų buvo simpatiškas žmogus ir mėgėjas išgerti bei 
pakalbėti. Kadangi ir man savo laiku teko paplaukioti 
Olandijos prekybiniu laivu ir pasibastyti po pasaulį, tai 

i nažindinti katedros narius greitai atsirado bendra kalba. Prisiminėm Kopenhagos

’n’ dėstytojui is jų daryti rei- — o man kaip įr*gi yra ko prisiminti Angliją, — Mcngirdaitė - Richardsonie- 
kiamas išvadas. ! pasakiau aš, statydamas ant stalo bonką džino "Gor- nė ir Onutė Aleknaitė, Irena

Ryšium su tuo įsakau: ; don“. — Tad atžymėkime mūsų susitikimą. Galinienė, Aukštikalnienė,
11 GPrttrrafiins katedros p ' — Štai šitaip tai jau mūsiškai: ir rusiškai, ir jūreiviš- Monkai, Aldona Mongirdie-

i doc. I). Juozui Tomkui ‘už k®’- Bet “ minute! pasišalinsiu ir tuoj pat grįšiu... Atleis- "« * noti^e^
U.

lėžiūros formavimui. '■ mą.
1974“m7bii-zelio"29_lie-j 2) TSRS istorijos kated- 

pos 12 dienomi? istorijos fa-j ros docentei Aldonai Gaiga- 
kulteto 14 studentu gronė,! laitei už neinformaivinią a- 
vadovaujama dėstytojo va-; pie kai kurių studentų netin- 
landininko R. Šalfuros. Jo-'karną elgesį išvykoje pa- 
niškio, Akmenės. Mažeikiu!reikšti įspėjimą.
rajonuose atliko mokomąją j g R' , vedžjams r 
areheol^ųds cfreg; af.jcs >?u_
ir kraštotyros praktiką. Si .. t • „o .
grupė, būdama akmenės ra-p ___ . .. .. 1 ’ ., . , - . ir su pasiulvmais dėl šio i a-jone. nusižemino baznyti-į, 1 -j . , A .
ninkams, į-iprašė i Klvka-r5mo grązinU anceliarlja1, 

VVPI Rektoriuslių medinę bažnyčią, kaip į 
architektūros paminklą, ten 
klausėsi vietos klebono an- 
timokslinių komentarą (pa
rapijos klebonas yra Jonas 
Paliukas, baigęs Kauno ku
nigų seminarija 1969 m.—
Red.), žiūrėjo io gamybos!
filmus ir skaidres, be vi a Į . , ,, , . , . .
ko, ir religine tematika. Su-’Pa;;° ženklas, kuią sukūre 
prantama. kad visa tai prak- Juodrkaitis M. K.

doc. V. Uogintas
(ELTA)

Pašto ženklas M.Čiurlionio 

sukakčiai

Sqvietų S-goje išleistas

Ar skaitytos?
Paiiurpo mano velnias,

Uliniais duomenimis, kvie- parašė Liudas Dovydėną* 
čia sekančius is eilės kandi- novelės, 235 psl., kainA 
datus užimti pasitraukusių Inkštais viršeliais $3.50, 
Taiybos narių vietas. 4 kietais — $4.00.

Sekantis kandidatas iš a»*kyta parašyta, Anta-
io Vakarų apygardos ir,P*a’
dr. Zenonas Danflele- girnai 1935-1940 metais, 

vičius. Prezidiumas, vykdy- su ai,e k®0113® Sabaliūnas, 
damas LB trapės teismo š sPaudai Paruošė Vincas
m. gegužės 25 d. sprendinį K<^ Ifchlrt
kinis suspendavo dr. Dani- o *no ^M*T’**« I*1“1®™
leviėiaus Bendruomenės na-' Sca,r^( dau«1?1u ,ne*-1,4°? 
rio teises, buvo Įpareigotas sPaIv.ot« .Pyksiu įs ,vai- 
aplenkti jo kandMatūrą ir Urenąs
liesti sekantį iš eiiėsltan-

Vidurio 
buvo

didatą. pavadinimą. Knyga didelio

tikos plane nebuvo numaty
ta. R. Šalūga, kaip nepatei
sinęs pasitikėjimą. ins‘itu*e 
nebedirba. Grupės seniūnas 
iš pareigų atleistas. Su stu
dentais teko pravesti atitin
kamus pokalbius.

1974 m. spalio 27 d. to 
paties fakuVeto II kurso stu
dentų gropė. vadovaujama 
docentės A. Grieslaitės. 
rengė
maršrutu 
Musninkai
liai - Elektrėnai - Vievis - ir kad tokie keltuvai pr 
Lentvaris. Keigiavėje dė'/-.rengti Kaune,

Čiurlionio 100 metų gimimo 
sukakčiai paminėti

Tai 23-sis sovietinio pašto 
ženklas Lietuvos tema.

Automatiniai liftai

Teritorinio liftų (keltuvų)

S,,J kaip ,Kar wo<5:

rinktas Tarybos narys iš Vi-' juo'J'^ributo keli^T’į: 
durto Vakarų apygardos l|,Dūdžiai 423 D,i kaina js 
pasitraukusio nario Teodo- 8PnJt
ro Blinstrubo vietą. i „o^ir^amf/e“

gavo Antanas Klimas ir Sta
vietą

Povilas Jančauskas iš 
Brocktono, Mass., kaip pir
mas kandidatas pakviestas 
į JAV LB VH-ją Tarybą at
stovauti Bostono apygardai 
vietoje pasitraukusio Algio 
Makaičio.

LB Tarybos Prezidiumas

JAV-BIV NEGRAI

Negrų čia yra 24 mil., ar
ba 11.47> visų gyventojų. 
Didžiuosiuose miestuose jų 
skaičius per metus padidėja 
1.6r;>, o baltųjų — 1% su-

Jau kuris laikas kai Hart-j'n?^.Yadinasi-tie raies- 
fordo autobusų bendrovė tal Juo eJa* . 
pensininkams papigino susi- . Per l>a"ka-
siekimą autobusais? Jie. pa- nus
rodę medieare kortelę, už 25 * ^yklose padidėjo 56 
centus gali nuvažiuoti net Į '' ’ 0 M '•

Senelių vaišingumo dory
bę paveldėjo ir jų 4 metų a- 
nūkėlė Rymantė. kuri su sa
vo tėveliu Janulaičiu taip 
pat svečiams patarnavo.

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 
akhnirksnių 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. 355 
psl.. kaina $6.00.

Day of Shame, Algio 
Rukšėno išsamiai ir vaiz
džiai aprašyta Simo Kudir
kos išdavimo tragedija, ge- 

! per ketv erius metus padidė-Įra dovana kitataučiams, 368
ą . . , . . L , jo 88*7. Bet vis dėlto tas'PsL kaina $8.95.

5 , » mokytoja ir mokė mane ir maniu du broliu nuo mažų die-» Reikėtų kam nors pradėti skaičių* neprašoka nė vieno I LIETUVOS ISTORIJA, 
nuošimčio visų rinktųjų as- VI-ji laida, parašė dr. Van* 
menų. <!• Daugirdaitė-Sruogienėj

Daugiau negrų yra ir bt- 414 psl., daug paveikslų, ke- 
adeti atsirasti užsienyje. Tai štai, kai baigiau dešimt) klasių, amžiaus keleiviams. Į darbių. Jų tarpe bedarbių y- H žemėlapiai, tvirtai pito-

Tivoli, HamburgoSan-Pauli, rusų jūieivių užeigą Vnu- 
kova Roterdame, Alžyro Kasba ir kitas vietas, kurias la
bai sunku būnant jūreiviu aplenkti. Kada džinas jau bu
vo visiškai baigtas. Sergejus atnešė kavos, ir mes pradė
jome "Fundador*“. Ir kaip įprasta tarp emigrantų, mūsų 
pokalbis perėjo prie politikos, tiksliau sakant, — prie 
Tarybų Rusijos. Tik čia mane labai nustebino, kada Ser
gejus pradėjo pasakoti apie tvarką tarybiniuose laivuose, 
su kuria jam teko susitikti, plaukio’jant tarybiniame mo
komajame laive. Ir aš neiškenčiau nepaklausęs:

— Palaukite, Sergejau. Kažkas man nesuprantamo. 
Jūs man sakėte, kad iki karo plaukiojote anglų laivais, ir 
aš galvojau, kad jūs, taip sakant, baltagvardiečių pali
kuonis. o dabar — ,pa*akojate apie plaukiojimą tarybinia
me laive... Tada jūs turėjote palikti Rusiją per antrąjį 
pasaulinį karą ir tuo pačiu esafte naujasis emigrantas.

— Aš ne natfjas ir ne senas emigrantas, — nusišyp
sojo Sergejus, — bet, jeigu taip norite, — vidurinis, nes 
ištiūkau iš tarybinio rojaus 1935 metais. Bet viską papa
sakosiu iš pradžių. Gimiau aš Iskutske. Tėvas mirė 20-tai

Gaila, kad į šią šeimos 
šventę negalėjo atvykti kita 
duktė Dalia su savo vyra 
dr. Mindaugu Pautienių™.

E. Ribokienė

NEW BRITAIN, CONN.

Reikalaukime papiginti 

susisiekimą pensininkams

New Britainą, Manchesterį 
ir kitur, kur eina tos bend
rovės autobusai. Kiti kelei

vis daugiau negrų laimi 
savivaldybių, valstijų ir fe- 
deralinius rinkimus. Tokių

įemonto ir montav imo dai-Į sjajg RUo epidemijos. Mama buvo prancūzų kalbos
bų valdybos viršininkas Ro-’__ \______________________ _ u_i:.______ ’

Radžius ragsėjo

viai turi mokėti daug dau- asmenų šiuo metu yra 3 503,
giau.

mane, prisiskaičiusį Bžosefo Kionrado n Aleksandro Gn lon«m Bernotas i ra 13.7> , o baltųjų- 7 6'. Kalni •••»•••• • • » eeeeaeee

f r.r-j: ’ •• t‘. .»:it • * > •- •
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Pasikalbėjimas 
Maiklo sn Tėvu

Bitininkyste ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAM ib 

(Tęsinys)

15

Vaško spalva priklauso Vaikas visiškai ir-tirpsta e- 
nuo daugelio reiškinių. Bi- teryje, chloroforme, benzi- 
čių organizmas išskiria be- ne, riebaliniuose ir eteri- 
si*ulvj vašką. Natūrali lydy- niuose aliejuose, dalinai 
to vaško spalva, atitinkanti tirpsta karšiame alkoholyje 
technines sąlygas, gali būti netinpsta vandenyje, 
balta, šviesiai geltona, gel
tona. šviesiai ruda ir tvie- Vaškas yra lengvesnis už 
šiai pilka. Kitokios spalvos vandenį. Jo lyginamasis 
(juodas, užterštas, perde- svoris 20 laipsnių tempera- 
trintas) vaškas laikomas ne-, tūroje 0.965-0.970. Jis ne- 
kondiciniu. ! praleidžia elektros ir van-

! dens. atsparus aplinkos įta- 
Pirmiau ia lydytą vašką) kai ir beveik negenda. Nor- 

geltonai nudažo ištirpusi pi-Į vegijoje. Oze kalne, netoli 
kio derva chrizinas. Dar| Tensbeigo 800 metais palai-
geltoniau ir iki oranžinės 
spalvos vašką nudažo iš 
duonos patekusios įvairios 
žiedadulkės. Perdirbant 
šviesesnę ir geresnę vaško Į savybės nepasikeitė, 
žaliavą, gaunamas geresnės!
kokybės, tvirtesnis ir švie-Į Dėl vertingų savybių bi- 
sesnis vaškas. Tamsesnių at

doto vikingo kape buvo ras
ta vaško. Jo analizė parodė, 
kad, praėjus apie 1100 me
tų, vaško cheminės ir fizinės

— Maiki. ar nežinai ko-, bučiuotum ės? Jeigu tau visi 
kių pamačlyvų liekansfcvų?pygūs, tai kodėl pats nesiže-

spalvių ir blogesnės koky
bės (neloks tvirtas) gauna
mas vaškas, perdirbant ko- 

.. rių atliekas ir senus korius, 
As, teve, dai aplamai ‘tnitrsiv'lintii^ikfiTid^iii nvhs ipi - Nugi ar nematai? Kaip nesirengiu verti, o kai rei-’ju;:* bfĮna (lalį biėiu duo- 

praeitą kartą vaikezas man kės, tai rasiu pakankamai
lietuvaičių. į

— O kam tau jų reikia?
niji nigerkos?

Pasaulio LB apie Helsinki
vizijoje ir laikraščiuose pa-

. kartojo visus tos maniakų ir 
ištvirkėlių grupės grasini- 

.mus visuomenei ir kliedėji
Pasaulio Lietuvių Bend- signatarus, ir po atitinkamą 

ruomenės pirmininkas Bro- raštą Jungtinių Tautų gėne- 
nius Nainys kreipėsi į LB raliniam sekretoriui. Visų 
kraštų valdybas ir LB funk- tų raštų nuorašus prašome 
ei jas a'liekančių organiza- išsiuntinėti savo gyvenamo- 
cijų valdybas šitokiu raštu: jo krašto didiesiems laikraš-

, čiam*.
Gerbiamieji, Į Kadangi Helsinkyje pasi

jau daugiau kaip mėnuo rašytas dokumentas ju sig- 
praėjo nuo Europos Saugu- nataių ai'.'kinimu nėra su- 
mo Konferencijos baigia- tartis, bet daugiau politinis 
mojo posėdžio Helsinkyje,; ir moralinis įsipareigojimas, 
ir mes visi turėjome pakan-; todėl, rašant raštus, tą do- 
kamai laiko susipažinta su kumentą reikėtų naudoti 
daugelyje laikraščių pa- J daugiau kaip progą dar kar- 
kelbtu konferencijos bai- tą iškelti Lietuvos laisvė*

giamuoju aktu, valstybinin
kų, intelektualų, religijos 
hierarchų bei spaudos ko
mentatorių nuomonėmis ir 
apie 35 valstybių atstovų 
pasirašytą dokumentą susi
daryti pakankamą vaizdą 
iam įvertinti,

BLB valdybos nuomone, 
šis Helsinkyje 1975 m. rug
piūčio 1 dieną pasirašytas 
dokumentas iEurcpo- vals
tybėms yra žalingas, nes juo 
jau oficialiai yra įteisinta

klausimą, kartu nepripažįs
tant. kad Helsinkio konfe
rencija būtų išspręstas Eu
ropos likimas. Raštų redak
cijos turėtų būti daugiau po
zityvios dvasios, daugihU 
pabrėžiant reikalą atstatyti 
Bal-ijos kraštų nepriklauso
mybes.

Tokiu būdu dar kartą pri
minsime pasaulio valdovam, 
kad lietuvių tauta, taip pat 
kaip ir vos virš miiiono gy
ventojų turint: Albanija be; 
viė.'oji Amerikos ir Europoc

mus.
■ Tokia rėkiama neabejoti
nai paskatina ir kitus kri
minalistus pasidaryti visam 
kraštui „plačiai žinomomis 
asmenybėmis“.

Amazonės upės (P. Ame
rikoje) žiotys yra 400 kilo
metrų pločio.

sukoliečino nosį, tai dar ir 
dabar ištinusi kaip agurkas. 
Ir ledų dėjau, ir gyvatine 
tryniau — niekas nepadeda. 
Matai, kaip tenka nekaltam

nos.

Sovietų Sąjungos hegemoni-
čiųva’. kas yra labai brangi- iia Europoje. Tie, kurie j opcija, Helsinkio akto ne-
nama* ir naudojamas apie, laukėme tuoj po karo paža-' pripažįsta ir laiko jį Euro- 
40 pramonės šakų. . dėtos taikos konferencijos į paj žalingu.

! ir vylėmės susilaukti joje; ./ . Į
Vaškas p’ačiai naudoja-; mūsų krantui iš vergijos iš-Į Tikėdami, kad Lietuvos Į 

mas edu, tekstilės, popie-' laisvinti palankaus sprendi-' lalsyimmo daibc► veiksmamį 
liaus, poligrafijos, chSni-, mo. turėjome labai nusivil-' musų politines yeik-l
jos, konditerijos, lakų-dažų, ti. nes Helsinkio akta pasi- Į°s P,am}‘ teks sūdai meti. 

Į medžio apdirbimo, farmaci- rašiusieji užtikrino Sovietų netolimoJ ateity, tuo klausi-1
~ t ivo n,,' jos, kosmetikos, radijo, tele-‘ Sa jungai karo metu išplėstų mu .^omai Prasome Jus

vizijos, tdefonizacijok, e- sieny neliečiamu ; P-.ksh mums savo nuomo-

GERA NAUJIENA

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
•OKIA KITA BENDRO- 
Vt NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ GIMINĖS GAUS 
DAUGIAU NEGU IKI 
ŽIOL.

UŽSAKYKITE TUOJ!

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

“ Į LIETUVĄ!

— Matai, kaip tu gudriai klauso nuo vaško lydymo iri. . . .
sukinėji uodegą! Bet juodos nusistojimo būdo. Ilgai ir{J^tros galvancplastikoo ir; PLB valdybą mano, kad
bobikės ir nenori, nors tau įntensyi riai kaitinama? va§_į kitose pramonės šakose. Jis Helsinkyje pasirašytas ak- LATVIU ATVIRUKAI

žmogui nukentėti dėi teisy--ji turėtų būti lygi, nes su to- kss tamsėja. Ypač greitai i naucĮ°jamas mokslo prie- tas yra gėdos aktas ir jo pa-i v
bė--. į kiu pat andaroku. kaip ir vaškas pakeičia spalvą, jeilmornV muhĮzams bei mu- sjrašymo diena mū ų tautai Latvių infonnacijos tarny-’

(mūsiškės Barboros ar Mar- lydymo i metu jungiasi su eMpona^ms ga- vra dar viena gedulo diena. ba jgieido 4 atvirukus, vaiz-;
nu n buitiniams žmonių Kvfa vėl klausimas, ką mes duojančius latvių imigran-, 
eikiams tenLun.l (sodų, f,irimo daruti tnlimecnpip 4.,.^ ia i., o ‘

Zlfcj
minu
poreikiams tewxinci (soaų. turime daryti tolimesnėje tus/lš jų 3 piešė'latviųdail. 
grindų, batų ir slidžių tepa- Lietuvos laisvinimo veiklu- Maksimilian Mitrevics, pa- 

’je? Greičiausia, kad, v-isas siremdamas senomis nuo- 
• jėgas telkiant, ją reikės mo- traukomis. Vienoje jų ma- 
difitouoti. Bet tegul šita, dar tome 3 latvius, atvyku.-ius į 

dažų gamyba) reikia visai ’ viena, lietuvių tautai nelai- \ew Yorką 1900 m., antroje
Ne tavo biznis Maiki f!balto vaško; Yaf,kas bal,ti‘ KANADIEČIAI JAUNIMO min.Ta d.iei;a nePake^ta mū" latvių imigrantų šeimą, ap- ,

.. , . . ,• u- • in ė. • • . • ? • 11 : ^mas chemimu būdu arba) __ _ sų jegu ir tenesumazma no- sugyvenusią Cambridge. Ma.i,
A.iai"w aZX°-b e2igS^bl’av'iBfct Jel^ tU taZP ?U?^al. saulės spinduliais. Baltintas KONGRESE , ro dirbti. Lietuvai laisvės 1999 jr treciojoj latviai
A? dėl teisybes, Mauki, šok- J savo galvą uz lygybę, tai ta-, vagka6 būna kieta?, trapus ir .. siekti mes negalime atsisa- tiesia geležinkelio bėgius
ciau pačiam Liuciepienui į į da tegul policija vežioja su-i f -k į Jau rastme, kas atstovaus * ••-v-----A® _ ® ..
ki ūtinę. lyginti ne tik boisu*, bet mus į

viens Tponil mnnp vpža nr»t
— šiame krašte, tėve; 

sybę daooja kongresas 
mas ir policija. Gatvės 
tynėse jokio teisingumo —
įgyvendinsi. Tam reikia ge- kos į žydų iškalą, o rabiną!

— O ai aš tau nesakiau: į ce]ės. 
nekišk savo nosies, kur ne-Į
reikia? Nesipainiok į peš-. — Aš matau, tėve. kad 
tynęs, kur tu nieko negali. tavo liežuvis jau krypsta vi- 
nulemti ir tavo žodžio nie-’ sai į šalį. Tu, tur būt, tą savo 
kas neklauso.

lydymo 1 metu jungiasi 
tokiais metalais, įkurie pasi
duoda laisvų rūg’-čių povei
kiui.

Kai kurioms pramones

— Negaliu, Maiki, man 
tuoj kraujas užverda, ir pa

j nosį įtrynei gyvatine ne tik šakoms (pavyzdžiui, kremų,: 
: iš viršaus, bet ir fš vidurio... dažų gamyba) reikia visai ’

lai, mu gaudžiai).

(Bus daugiau)

, puaiaa- nesia geiezinKeiio Degius
liXX’ipnnimnrTrp kyti td’ ko1 ji nebus atgau* 1924 m- Arkansas valstijoj.) 
lietuvių jaunimui Tie- nežiūrint kain sunkėtu i _ ui J

atveža ant večenjos į mūsų
žiedadulkių persiduoda Į rinkti vykti į kongresą, 

vrškui. Todėl atskiri vaško'
i bū>u atstatyta.

. j Vieną tokį žingsnįros valios, šalto proto ir pa
klusnumo Įstatymams. O jei
gu tie įstatymai negeri, tai 
reikia juos keisti demokra
tinės (santvarkos ^nustatyta 
tvarka, bet ne gatvėje ir su 
lazda rankoje.

bėgę nuo komunistų. Ka-

Ščėslyvos smerties su aidę. g-baiai gali turėti skhtingų i Torontu! atstovaus Algi- ’ 'padaryti' jau dabar j vbTtaT admfnHradjTn^
J ką tai bus panašu? J tavoj jvairių augalų (pušies, lie- .'manta-’ Andrius Ga-!TU rJ H™ 2” "T
parėdtką musižiūrėjęs. dar l pc s) kvspą. Skyslas vaškas f Put’s» Gabijaparėc’iką musižiūrėjęs 
ruskis pradės Lietuvoje su 
polici ja vežioti mūsų boisus 
į ru Ikių učiliščią. o ruskius

.. ....... , , i lietuviškas škūles. Ir ka tu
— Ne. Ma'ki, jeigu zoko- tada sakyti? Pfu! Gut bai!

nai bl(jgi ir sūdžia už mane1 
durnesnis, tai aš neturiu 
kantrybė* laukti, kol ten 
kas AVashingtone išperės 
naują zokoną. Tada aš pats

— Tėve, palauk taio nesi- 
karščiuok, ir išsiaiškinkim 
iki galo.

— Ne, Maiki. šiandien
turiu dalyti parėdką, nes man nereikia nieko aiškin- 
belaukiant iš valdžios teisy- ds> nes man viskas paai' lkė-
bės, bomai ir vagys jau gali 
man pačiam uždėti ant 
sprando balną ir nujoti ma
ne gyvą Į peklą.

—Teisėjas, tėve, nėra toks 
kvaila-, kaip tau atrado. Jis 

‘štai ir Bostone stengiasi įgy
vendinti visų rasių ir visuo
menės sluoksnių pilietinę ly
gybę ir tolerunciją. kuri yra 
mūsų demokratinės santvar
kos viena pagrindinių verty
bių.

— Vaike, ką tu čia man 
kaip kok? kreivatikis bibel- 
forseris zaunfji? Ar tu ma
nai. kad policija su lazda 
juodus ir baltus varydama į

jo iš pat ryto cimpoziume 
pas Zacinką, kur buvo daug 
gudresnių už tave...

HUMORAS

Pagyvenusi moteris sako 
gydytojui:

— Nuostabi medicinos 
pažanga! Kai aš buvau jau
na, tai prieš gydytoją reikė
davo nusivilkti, o dabar pa
kanka parodyti liežuvį...

• • 9
— Jūsų ateitis tamsi ir 

paslaptinga. Rartko? linijos 
rodo, kad vedę vyrai jūsų 
neapkęs ir keiks.

Tunzanflviėiii i ^,e’ kun*e P”3,niename Die-trėio juos grąžinti, iš kur at- juozapaviciu-l . nVnna,»rno ....i., m.-i. t_v_ v______pes) kvspą. bkys as vasKas į. i’ . .J v j.1 . tuvos okupacijos pradžia,aromatingesnis už su-tingu- »e- Getbnunas Kalinauskas. , į i ia
;į. Aromatingiausias vaškas:^<ute ir Donata ir mūsl] ip#a apsileidimo.
būna. jei, lydant vaSka, i jį ^ulyie. 
p: tenka pikio. Tačiau jis y- 
ra blogesnės 'kokyibės, ne 
toks tvirtas ir dirbtinių ko
rių gamybai netinka.

Montrcaliui — Kristina 
Bendžiūtė ir Rasa Lukoše- 
vičiūtė.

vyko. Tik John Kennedžiui, 
tada senatoriui, padedant, 
jiems buvo leista čia pasilik
ti.

Už $1 tuos 4 atvirukus ga
lima gauti šiuo adresu: Mr.

Londonui — Algi? Jusys, laiku savo gyvenamu kraštu 
Linas Kairys, Lydi ja Kerai-! vyriaiKybėms įteikti atMin- 
tė ir Jurgis Valaitis.

Vaško savybės priklauso 
nvo apylinkė? temperatū- 
n 5: kambario temperatūro-( 
j jis kietas ir trapus, esanti HamiItonui _ AneU Ka. 
3i -40 laipsnių elastingas-, mjnyjęaj>g jr Rota šiulvtė.

St. Catharines — Daiva

nepareisiant nei oficialaus 
protesto. Tekios klaidos ne
turėtu pasikartoti. Todėl vi-

,sas Europo? LB kraštu va1-; _ . , .. . n n D .o
Įdrbas prašome artimiausiu Do^“ 48

p' .st?. kas, 61-65 I. (ekstrak- 
c: lis 71 1.) — lydo-i, o 61- 
65 1.— stingsta. Pakėlus 
v; sko temperatūrą iki 95- 
1( 5 1., iš vaško pasišalina 
emulsinis vanduo — vaškas
licka sausa medžiaga. Nu
statyta. kad, pakėlus vaško 
t< mperatūrą iki 120 laips
nių, jo kokybė gerėja, jis 
sterilizuojasi. Veidant vaš
ką didesnėje kaip 300 laips
nių temperatūroje, fšsiskiria 
paprastesnės medžiagos, ir, 
kaip sakoma, vaškas prade
da "dūminti“, šitoks vaško

Šetikaitė.

Ottavai
nas.

— Ladas Giriū-

SPAUDA REKLAMUOJA 

KRIMINALISTUS

Kiekvienas gali pastebė
ti, kad Amerikos «<pauda ir 
kitokia žinių tarnvba daug 
didesnį dėmesį skiria viso-

kamus raštus — notas, pa- 
reišfcirlit nepritarimą Hel
sinkyje pasirašytai deklara
cijai ir primenant, kad lie
tuvių tauta dabartines So
vietu Sąjungos siena® laike 

: neteisėtomis ir viscimis ieno
mis sieks jas pakeisti ta kiems žudikams, vagims ir
prasme. kad Lietuva. I atvi- 
ia ir Estija taptų vėl nepri- 
Tklausomomis vai-lybėmis, o 
Sovietu Sąjunga grįžtų i sa
vo prieškarines sienas. Taip 
pat prarykite, kad Jūsų gy
venamojo krašto vyriausybė 
padėtų lietuvių tautai to at
siekti.

... , Ne Europos žemyno
Pabėgę* ii Leningrado kraAtų Bendruomenių vaMy- 

, baleto iokėjas ir dabar io panašiai raitus prašo-

Windsortii — Paulius Ku-

Kanado* šiaurei — Gied
rė Poderytė.

teronstams. negu nuo jų nu
kentėjusioms piliečiams. Jų 
nuotraukos spausdinamos 
laikraščiuose, jų vienoki ar 
kitokie pasisakvmai karto
jami pažodžiui, o nuo jų 
rankos nukentėjusio žmo
gaus net ir pavardė kartais 
nepaminima.

Tai dar labiau išryškėjo 
pastarosiomis dienomis, kai 
atentato prieš prezidentą'V1<S VIUIIIaIIU 9 OlCLMko VHSKOi Į • • • C1 ____ • A * <tUvIlb4*bV |J1 J/I

Į keitimasis nuo temperatū-! *** įvairiu©*© buropo* »r A- mg pasiųsti JAV preziden-Į Fordą vykdytoją Fromme 
— Galimas dalykas, nes ros palengvina jo apdirbi-, meriko* baleto 1 teatruose tui, dariu-iam nuolaidas) net žurnalas Time užsilipdė 

krūvą gali padaryti tokią ly- j aš rengiuosi atidalyti mote- mą. Iš vaško galima lipdy-j Rudolfą* Nurejera* savo ko* Brežnevui ir tuo paveiku-'ant savo viršelio, o kores- 
<ybę, kad visi apsikabinę* rų madų saloną. ti ir lieti įvairius dafktiu. i*» *pdraudė $200 miltenų. į pondentai skrupulingai tele-

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERT1F1KATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų .giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tam
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekią $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur- 
SU.
PILNA GARANTIJA

I
LABAI GREITAS 
PRISTATYMĄ «

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Uz ^nedalųjį rublį yra 

imama $2.55 
Jokiu primokėjlmę! 

Prašykite musu nauj* 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
U2SAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Fluor 

New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABA.- SVARBU!

A U TOMO B I L1 A I
žemiausios kainos 

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE IA 5IŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų 

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

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina .......... $4,096.00
ZHIGLLI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3,939.00
Eaport znode) 
MOSKV1TCH 412 IE 
Kaina ........... $3,024.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

Gaujai pagerintas 
ZAPOROŽETS ZAZ908 

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

V įsos Kainos JAV dol.
Prašykit, mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABUŽIAI
Lankytojams ii SSSR 
Prašykit misa specialia
Mameaią!
M«s tarini šito biznio 20 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų 
kytojų.

Iv IV. t • ‘U . I
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Vietines žinios
LAISVĖS VARPO VAJUS I

J Legionierių moterų balius

LITUANISTINĖS M-LOS 

MOKINIŲ DĖMESIUI

KELEIVIS, SO. BOSTON PuoUpto penktai

J I
į Amerikos legionierių Ste- 
į pono Dariaus posto Moterų] 
pagalbinis skyrius (Auxilia-|

Balfo organizacijai stiprinti
Kas metai spalio mėnesio• da mergėti. Todėl Balfo į-

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januskio atsiminimai. 
127 psl., kaina $2.00.

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ii^Juo.

ry) spalio 5 d. 4 vai. popi®t' pradžioje pradedamas vyk- štatuose yra numatyta sky- Danys, 464 psl., daug

Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Vaupas paskelbė va-i Labai 
jų po $1.00 tolimesniam
programos išlaikymui. Įsi- Kaip jau buvo pranešta, 
jungusiems j tą vajų numa- n*uji mokslo metai praside- 
tytos trys dovanos, kurios mgsėjo 20 dienų Gavin 
bus paskirstytos traukimo mokyklos patalpose, Dor- 
keliu spalio 12 d. koncerte, chc*ter St, So. Bostone (en, 
So. Bostono Lietuvių Pilie- kur vyko ir per
ėjų d-jos salėje. ! nai).

s va r b u !

I
Dekanas sudaro: $100, S. 

Boston Savings Bank auka, 
$50, J. Kairio, Fitzmaurice 
Motor Sales savininko iš 
Brodktono auka, ir $25, J. 
Tumavičienės iš Jamaica 
Plain auka.

Dovanų paskirstyme ga
lės dalyvauti kiekviena?, pa
aukojęs bent $1.00 pagal; 
specialius atakų pakvitavi
mo lapelius. Tie lapeliai iš
siųsti apie 1,000 klausytojų. 
Kas jų negavo. tas gali 
kreiptis iu reikalu i nroora

— 9 vai.

-I
mos vedėja P. Viščinį arba į, jųew Yorko.

ryto ir tęsis iki ii vaL popiet.
|sidemetina* kad tradici

nės mokslo metų pradžios 
šv. mišios dėl susidėjusių 
aplinkybių įvyks antrąjį 
šeštadienį, rugsėjo 27 d. 9 
yet ryto šv. Petro lietuvių 
oarapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Tuoj po mišių bus 
pamokos.

Lituanistinei mokyklai 
neremti banketas įvvks spa
lio 4 d. So. Bostono Lietuviu 
Piliečiu d-jos salėje. Meni
ne programą atlikti sutiko 
solistas Liudu Stukas ii

A. Andriulioni. Surinkusieji 
aukų $50 ar daugiau bus 
atitinkamai atžymėti.

Radijo vedėjas laf-ke ra
dijo klausytojams rašo:

Tėvų Komitetas

Kultūringas Subatvakarių 

sezono atidarymas

Praeitą šeštadienį, rugsė-
, , . ... * jo 13 d.. Bostone buvo pra-
kad juo labiau į-tas naujas Kultūrinių su-

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

-'rpgrama Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 ki- 
bciklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki .1:30 vai. die
tą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
įoa ir Magdutėg pasaka.

Biznio reikalais krelotis | 
Baltic FlorisU gėlių ir dova
nų krautuvę. 502 E. Broad- 
way, S o. Bostone. Telefo
nas AN *-0480. Ten gauna-

«r Kreivis

I iliustracijų, kieti 
k 4 na $12.00.

Melagingas Mikasės laiv

viršeliai,po?to būstinėje. 168 H St... ^yti lėšų telkimo vajus! rių junginiai — apskritys.
So. Fbstone. rengia 38-jįĮ Bendrajam Amerikos Lietu-! Balfo organizacijoje ap-

vių šalpos Fondui—Balfui.’ skilčių organizavimui nebu- „ . , .
Nors dėl vietos sąlygų ne vi-Į vo skiriama reikiamo dėme-parašė Jurgis J ašinskas, 
si Balfo skyriai vajų prade-! ?io, nors vienintelė suorga-» *aina $1.50.

metinį banketą.

Visi maloniai 
dalyvauti.

kviečiam'

” Atrodo
pragyvename. juo leng- sezonas. gį kar.
viau turėtą būti išlaikyti he- ų dėl įvairi kit 
tuviu radijo valandą Uis- gausumo Kult subatvakaris 

..ves Varna, kaip visuomen- „g trečiąjį mėnesio
ne ir kultūrine lietuvių radi- kaip paprastai
tn proyramą. Bet taip nėra. bį^avo įr bus ateitv. bet 
Kiekvieni me‘ai yra vt; sun- antri^ nors t di buvo 
kesni finansiniu pozumu. , . keli kw reiginiai.
Ypač dideli sunkumai išky- terika ipa si džiaugti,
la šiemet, kai dėl krašto e- ^a<j į gį subatvakarį prisa- 
konominiu negalavimų nu- j-jnjęo pilnutėlė Tautinės su
stojome beveik pusės apmo- namų salė. Neabejo
karnų skelbimu, o klausvto- ^a(j juos sutraukė poetas 
jų įnašų mokėtoju skaičius dr Henrikas Nagys, atlikęs 
ne auga, bet mažėja, nes ?j0 renginio literatūrinę 
dalis uoliųjų mokėtojų mirs- programą.
ta. o nauju neatsiranda. Be- po Kult. subatvakarių pir- 
veik neįtikėtina, kad šiuo mininĮk0 įnž. Ed. Cibo ati- 
metu teturime apie 150 ra- daromojo žodžio dr. Henri- 
dijo klausytojų, kūne moka Nagį trumpai pristatė ra- 
inašus, o pilnam programos; gytojas Antanas Gustaitis, 
išlaikymui reikėtų apie, Bostoniečių jau iš seno 
1,000 tekių klausytojų“. »mėgiamas ir beveik savo ko

lonijos nariu laikomas poe-

Auka — $5.00 asmeniui

Gali būti mokytojų 

streikas

Bostono mokytojai nuta
rė rugsėjo 22 d. paskelbti 
streiką, jei iki to laiko nebus 
susitarta dėl sutarties pra
tęsimo. kuri pasibaigė rug
sėjo 1 d

Bostono viešosiose mo
kyklose yra 5,200 mokytojų. 
Jiems siūloma pridėti 6'< 
algos, bet jie nori daugiau.

Bostone palyginti ramu

Toliau nuo Bostono gyve
nantiems gal atrodo, kad 
čia vyksta tikras kara?. Bet 
taip nėra.

Nors buvo demonstraci
jų, susidūrimų su policija, 
padegimų, yra suimtų ir su
žeistų. bet administracija 
sako, kad ji tikėjosi daug 
blogesnių dalykų ir esama 
padėtimi yra patenkinta.

Neabejotina, kad daug 
padėjo žymių žmonių atsi
šaukimai vengti išsišokimų 
ir gausi vežiojamų mokinių 
policijos apsauga.
Pagal oficialius duomenis, 

pirmąją dieną į mokyklas

da tuo pačiu metu, tačiau; nizuota Chicagos apskritis! ’['J0Z0 ^l1^-
šoms telk-> savo veikla iparodė jos rei-|C1.^ . 19o0-l.h3^m. atsimuspalis laikomas lėšoms 

-i Balfo veiklai mėnesiu.Dano veufcuu uienesiu. įkalingumą ir naudingumą.! ™mai» ° Pf.*’ ?au^lai 
Praėjusių metų lėšų telki- Tokių apskričių organizavi-U . kieu virse-iai»

mo vajų reikia laikyti pasi- • mo klausimas tapo pajudin- * tctvtv tm
sekusiu. Tai rodo, kad mūsų tas Balfo centrą perkėlus į 
visuomenė šalpos organiza-, Chicagą.
•ijos darbus vertina, supran-i Praėjusiame Balfo direk-
a ir remia.

Esminė dalis

Vajaus pravedimo sun
kiausia naštos dalis tenka

ioiių suvažiavime Waterbu 
įyje buvo aiškiai pasisakyta 
už apskričių organizavimą 
rytiniame pakraštyje, ap
jungiant kaimyninius sky
rius į Bostono, Hartfordo

kylių valdyboms. Be skyriui New Yoiko ir Philadelphi- 
valdybų darbo ir rūpesčių1 jOs apskritis. Apskritims 
/argu ar būtų galima lėšų ojganizuoti centro valdyba 
šalpai sutelkti. Todėl sky-1 pakvietė tose vietovėse gy- 
ius yra esminė Balfo orga

nizacijos dalis.
Balfas yra narys kelių

ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai. kaina ... $3,o<»
SIAURUOJU TAKELIU

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

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA 

Ši radijo programa trans-

Lietuviški valgiai 

amerikiečių laikraštyje

The Boston Globė bend-

t2g H. Nagys pradžioje su
pažindino klausytojus su ei
le dabartinių okup. Lietu
vos jaunesniųjų poetų, pa-

radarbė aplankė Ireną Vei-' "eikė pluoštą jų kūrybos pa- 
tienę ir. f? jos pasiinforma-| •y2«21M H* įdomių tos poe- 
vusi. apie lietuviškus valgius’21 komentarų, leidžiančių
rugsėjo 10 d. parašė straips
nelį ir davė 3 lietuviškus re
ceptus (batvinių sriubos, 
meduolio ir didžkukulio), o 
taip pat po vieną latviško ir 
e?tiško valgio receptą.

Grįžo ii H«wajų 

Aleksandras Čaplikas grį-

mums geriau nuprasti te- 
nykščias kūrybos sąlygas ir 
*ų padarinius. Vėliau sve
čias paskaitė savo kūrybos 
daug visiškai naujos, kuri 
tilps būsimame rinkinyje 
jau parengtame spaudai.

šio talentingo kūlėjo 
spalvingas ir tobulai įfor
mintas žodis, io gili mintis

žo iš Hawajų, kur jis daly- ir nuoširdus jausmas, o ir
vavo Amerikos legionierių 
konvencijoje.

Moterų demonstracija

4 Rugsėjo 12 d. per So. 
Bostoną pražygiavo mote
rys, visą laiką melsdamosi. 
Tuo būdu jos protestavo 
prieš priverstiną vaikų ve
žiojimą į tolimas mokyklas.

arptautiniu mastu veikian
čių ša’pos organizacijų fe
deracijų, o taip pat palaiko 
artimus ryšius dar su visa 
eile šalpos organizacijų 
šiuo metu dalyvavimai ai 
tik ryšių palaikymas su ame- 
ikietinėmis šalpos organi 

zacfjomis Balfui aiškiai ma
tomos naudos neduoda, be- 
kiekvienu metu gali iškilt 
naujų reikalų, kada tie ry
šiai gali būti labai naudingi 
ir reikalingi.

Balfo organizacija nepri
lygsta tarptautiniu mastu 
veikiančiom oiganizacijom

atėjo 58.9 ^7, o savaitės ga-|nei turtu, nei narių skaičiu- 
le — 68.4%. I nri. Tačiau Balfas gali lygin-

Kaip ten bebūtų, bet Bos- - tis apimtimi. Balfo skyriai 
tono gyventojų dauguma veikia 17 valstybių, ir šalpa
(net juodųjų) buvo ir tebė
ra prieš priverstinį mokinių

siekia beveik visus pasaulio 
kraštus, o taip pat ir skyrir

vežiojimą į ne savo apylin- i skaičius nemažas. Bet to ne- 
kės mokyklas rasinio suar- • gana. Yra dar vietovių, ku- 
tinimo ir mckykmo lygio' rieše gyvena susitelkusių lie- 
pakėlimo tikslu. Jie kovą Į turiu, bet neveikia Balfc 
tęsia, bet, kaip vienas iš j skyriai. Tokiose vietovėse 
griežtųjų priverstinio vėžio- j skyriai turėtų i įsteigti. Dau- 
iimo kritikų seimelio atsto- (giau veikiančių skyrių — 
vas Flynn pareiškė, nieko j daugiau narių, didesnė ir 
nebus galima laimėti tiktai«stipresnė organizacija, dau- 
plytgalius ar akmenis į po-, giau paramos gali suteik© 
licininkus mėtant Tą prob-J joe reikalingiems, 
lemą tegali išspręsti teismas!
ar kongresas. Todėl Flynn; 
rarina laiškais užversti pre-| 
zidentą, vietos senatorius ir Praeityje veikiančiu Bal

fo skyrių buvo žymiai d gu
riau nei kari dabar yra. Da
lis skvrių nustojo veikti dė1

kongresmanus.

Dešimt dėžių muziejui

Keleriopa reikime

lietuvių kolonijų išnykimo 
Juozas Gomas, ūkininkas. veikai nustoiudu

žemaitis nuo Kretingos aps. skvrių, kai dėl vienokiu ar 
Veiviržėnų miestelio, dabar? kjfoJdu priežasčių jų rvsia’ 
gyvenantis So. Bostone, nuo»nutruko su centru, 
seno renka visokią lietuvių
paudą ir L.K.M. Akademi

jos ”AJka“ archyvui Putna- 
me jau yra atidavęs tokios 
Hteratūros dešimt didelių

geras skaitymas orirf?o gau
siu klausytojų dėmėsi be
veik pusantros valandos, n 
tai buvo ne pramoga, o tik
rai reta kultūrinio susikau
simo proga.

Henrikui Nagiui ir KuH 
subatvakarių vadovybei lie- 
ka tik padėkoti už tokia nui 
kią rudens sezono pradžią.

Eisena išsitiesė per ilgą 
bloką. Daugelis moterų bu-’ r A R E N G IMU

Suprantama, kad centro 
valdyba visų skyrių padėtį 
greitai pajusti negali, taip 
pat negali greitai padėti, 
jeigu skyriaus veikla prade-

dos Laisvės Varpo koncei 
tas.

Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
koncertas.

lAĮftričio 9 d. Brocktono 
lietuvių šv. Kazimierą para
pijos mišraus choro koncer
tas, kuris įvyks North Junior 
High School. Oak Street, 
Brockton e. Mass.

Lapkričio 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-ios 

vai. vak. First and Secondj salėje šv. Petro parapijos 
Church.

venančius Balfo direktorius
Bostone — kun. Ant. Balt-1 Kuojama sekmadieniai*
i-ušūną ir A. Keturakį, Hart-j ,totie» WBUR 90.9 FM 
forde — J. Brazauską, Ne\v j t ‘ l
Yorke — J. Gerdvilienę ir'b,n«a n“° »=30ikt2:00 v.,j 
V. Žukauską ir Philadelphi- popiet.
:oje — F. Andriūną. ?

F. Andriūnas energingai1 rugsėjo 21 d. — ”Ameri-
iradėjo apskritį organizuo-; kos lietuvių muzikinis gyve- 
i. bet susidūrė su kitų nesu- : nimas“:
’okimu skyrių ‘junginio — rugsėjo 28 d. — "žvilgs- 
ipskrities reikšmės. 1 nis j Amerikos lietuve mu-j

Ralfo organizacijoje ap- terį“. 
kilties reikšmė yra kelerio- 

na. Vien vietovėje veikian
čių skyrių valdybų atstovu 
susitikimas aptarti Balfo 
veiklai, vajaus pravedimui 
ir pan. yra organizacijai 
naudingas reiškinys. Ajnskri- 
lies va’dybo? pirmininkas 
lalvvauia Balfo direktorių 
’uvažiavimuose pilnateisiu 
nariu. Tokiu būdu. iefeu fo- 
ie vietovėje nėra rinkto di
rektoriaus, vistiek jos atsto
vas dalyvauja direktorių su- 
važiavime, kaip apskritieh 
nirmininkas.

Nauju skvriu organizavi
mui ir veikiančiu rvvybės 
oalaikymui apskūri? vra 
-vartus veiksnys. Tikrai bū- 
♦u mažiau skvrių nnbvrė’ie. 
ieimi iie būtų buvę apjungti 
nnskritvse.

Ne visi skvriai gali būti 
nnskritimi.s aaniungti fnvz.
Detroito. Clovelando. Omą- | 
bos), ne« arti nėra kitu skv- 
riii. tačiau kur vra skėriu 
telkinv-. ten būtinai reikia 
•^delsiant ojganizuoti ap- 
’lm’tis.

Balfo organizaHlos reika- 
Rrunnuu tur būt alieioiančiu. 
nėm. frdči neturėtu huti a- 
beioiančiu ir dėl nacius o»--,
'muizacijos stiprinimo ir rė-j 
mimo. '•

Jopaa Jasaiti* Į

1S

J

Dažau ir Taisau
Namu* ii lauko *r viduje, 
tupdau popierius ir taisau

k* pataisyti reikia.
N&udaju tik geriausia

medtiaga.
JONAS STARINSKAS 

229 Sarta Hill Ava. 
Dorckeater, Maso. į
TeL CO 5-5854 i

i

[MAUDIMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairią rūiię 

draudimus
Kreipto senu adresą:

BRONIS KONTRIM 
598 Bmadway

So. Bonton, Mass. 02127 
TeL AN 8-1701

SAVAlTRASTlS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoia sfcasiĄ lojus apir pasauliniu* ir lietuviškuosius 
įvykius, deda oang ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisuk* 
apie visus musą visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoju laišką įkyrią, kuriame laukia- 
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška,, musą IA 
eivfjos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vl- 
suomei atviras kišk vieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.08 

Adresas:
7722 George Street. LaSalfe-Montreal, 690. Quebec. CAN ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

r,į.
Rugsėjo 28 d. Pabaltiečių 

draugijos koncertas, ruošia
mas kartu su burmistro į- 
staiga kultūriniams reika- 
’ams. 3:00 vai. popiet First 
and Second Church, — 64 
Marlborough St

Rugsėjo 80 d. kamerinės 
muzikos koncertas, ruošia
mas burmistro įstaigos kul
tūriniams reikalams, 8:00

SLA—jau S0 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau ka^p SEKINIS MILIŪNUS dolerių 
nariam*,

8LA—didžiausia Betuvią fraternalinū orgaaliscija — 
duoda gyvybes apdraud* ir H*eje pašaipų, kuri yra 
pifi, nes SUSIVIENIJIMAS Neieško pelno, o teikta 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so pone mBene dolerių 
kapitalų, tad jo apdraade tikra ir aaogL Kiekviena* 
lietuvi* čia gali gauti jvairių klasių re&aKagiaa 
apdrimba nuo $100.00 Iki tlG.000.8t.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų
demaeut lnaarauce, kad jauauoUa gautų pinigo* 
aukltojo mokslo studijom* Ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam* labai pigių TERM 
apdraudų: ui $1.000.00 apdraodo* tik 08.00 mokes
čio metam*.

ŠIA—AKCIDENTALi APDRAUDA madinga visokiu 
amžiaus asmenims, rekotnendoojama lietuviškų 
klubų ir draugijų uarkuna. m $1,000.00 akddeata* 
Hs apdraudou mokantis $C.OO | mutus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krelpkftis 
1 kuopų ve<kijus, Ir flu pbčiaa paaiškina apie 
8**ivten1jtaM» darbu*.

Gausite spausdintu Infovmaeijaa, jeigu 
parašysite:

. IJikuaaiaa ANųasu < Aaarlea 
807 W*st 301b Rtruul. Neer Vert, N.T. iOOOI

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI
TAU, LIETUVA, Stepo- 

ąg Kabio, 480 ?fl., kai
na $2.00.

GĄNA TO JUNGO, Kip-| 
ro Bielinio atsiminimai, 492 ( 
psl.. kaina $6.00.

DIENOJ ANT, Kipro Bie-1 
4^0.464 paL, kabm....$2.00<

PENKTIEJI METAI, Klp į 
ip BfeMniat 69$ puslapiai,' 
kaina .................... .82 00

PASKUTINIS POSĖDIS , 
Juoko Audėno atuhuinimai. Į 
887 osl., kaina . $4.00Spalio 4 d. So. Bostono! Lapkričio 22 d. Sandaros _ ____

Lietuviu Piliečių d-jos III a.’ Milėje Brocktone Balfo sky-' TRYS IR VIENA, Janinos 
salėje Lituanistinės mokyk- riam pobūvis. jNarūnės atsiminimai apie
los banketas. 1 Lapkričio 23 d. So. Bono-i rašytojus Gabrielę Petkevi-

....... , r_____________ „ .______ r,....................... ............. Spalio 12 d. So. Bostono "» Lietuvių Piliečių d-j<ą'«tt, Bali Sruogų, Junti
buvo dar trijose mierto da- ttje paminta vysk. M. Va-'Lietuviu Piliečių d-jos m a. rilitjd'tatitovtnų rengtomis, Savickį Ir Juosų Švaistų ,171 
<yne. landų ir dali. M. K. Čiurlio. ’ salėje lietuvių radijo valsn- Lietuvos kariuomenės atkfl- pis., kaina $».00.

vo su mažais vaikais, ku
riuos vežė vežimėliuose ar 
nesėsi ant rankų.

KALENDORIUS

20 d. So. Bostone 
Uatųrių Piliečių d-jos aalė-

Tokių pat demonstracijų je LB apylinkė Tautos šven-



'T KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 35, 1975 m. rugsėjo 16

Vietines žinios
« Svarbu* pakeitimas I Aukos Specialiam Tautos

Esame pranešę, kad rug-j Fondui

| sėjo 15 d. televizijos 44 ka-Į Per Tautos Fondo jgalio-į 
| Italu transliuotą lietuvišką

Po $20: El. Juciūtė, J. 
Lapinskas, Ant. Mattjoika ir 
St. Santvaras.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.r • i. u iz i , • Po $10: T- Bogužienė. T.

tinj dr. Petrą Kaladę auko- janukėnas. P. Tyla, M. Mic-
,, _ _ kevich, P. Žičkus, P. Nava-

Po $-o: L r. Paliulis, T. | zeiskis, Alb. Šležas, S. Kaz- 
Aleksoni-, Br. Kruonis, P. linukai D Avorka 

Ta informacija pakeičia' Kaladė, Ed. Cibas, And.' 2 .
ma. Rugsėjo 20 d. 8:30 vai. į Keturakis, Ant. Mažiulis, J. j Po $5: J. Liutkonis, Alb. 
vak. tą programą pakartos! Kuodis, St. Lūšys, L. Lend- Puskepalaitis, J. Vizbai as 

i ne 2 kanalas, bet tas pat* į raitis. Iš viso surinkta $435.
44, kuri* tą programą davė
rugsėjo 15 d.

' j Pr°8r*®®4 rugsėjo 20 d. pa-
; karto* 2 kanalas.

PAGERBSIME VYSK. M. VALANČIŲ 

ir

DAIL. M. K. ČIURLIONĮ

Šiemet sukanka 100 metų nuo vyskupo MOTIEJAUS 

VALANČIAUS mirtie* ir 100 metų nuo dailininko-muzi- 

ko MIKALOJAUS K. ČIURLIONIO gimimo.

Tiem* daug nusipelniusiems vyrams pagerbti

MINĖJ IMAS —AKADEMIJA

įvyk* .1975 m. rugsėjo 20 d.

6:00 vai. vak. bu* pamaldos Šv. Petro lietuvių para* 
pijo* bažnyčioje So. Bostone.

7:30 vai. vak. pagrindini* minėjimas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos auditorijoje.

Taigi, žiūrėkime televizi
jos 44 kanalo programa rug
sėjo 2Č d. 8:30 vai. vak.

Kai kam Lietuva yra

Balkanuose J

The Boston Globė dau-‘ 
eiausia rašo apie pabaltie
čių renginius, bet ir jo re-Į

dakcijos nariui, kuri' ra‘-o’ 
straipsnių antraštes, vis dar, 
neaišku, kuriame žemės!' • I

j kampe yra Lietuva, Latvija

1

Gana u

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Paskaitą skaitys prof. kun. Stasys Yla. Koncer-
ir Estija. Jam tos šalys yra

tinę dalį atliks Clevelando lietuvių oktetas, vadovaujamas! Balkanuose, nes rugsėjo 7
*

muz. Ryto Babicko. Poiprogramos — kavutė. 

Minėjimą rengia

JAV LB BOSTONO APYLINKĖS VALDYBA

d. laidos straipsneliui apie,
- I

pabaltiečių mėne-io rengi
nius parašė antraštę: ”A |£ 
Balkan festival“.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

M O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKAM LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KIAI IŠUEKORUOYOS NAUJOS PATALPOS
— LIETl VISKAS 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.L.P. DRAUGUOS VADOVYBft

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienoj įrengimą*

Savy l» v s • 
1’rodnLi iuo ūmas

Grožis
Ekonomijų

r -

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

paskutinė modernaus alyva Šildymo naujiena qtco r|.|MATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Akta sildtmo specialistai

470 Adam. Street. Oniney, Masu.
Aly vos buinerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boaton: 436-1204, So. Shore: 773*4*40

Pilnas įrengimas. įskaitant aly
vos burnerį. putėj.;, oro liltią, 
lėmusiai.}, koulroly ir dalbą su* 
jungti rūsy su vamzdžiais^

-10 metu garantija.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
TnL SW 8*2868

Sena* parvirsta ir negir- Už
į vedžioja

ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
1 žmogių* — be ydos.

•oee«oe»eeo*e»ooseoooeeeeeeeeeeeee

yra yienintelė oficiali ist**- 
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- >

torio f Lietuvą ir kitas Rusi 
jsn valdomas sritis Čia kak

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklietfs

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Sorniika* N. >. ALBKNA 
*28 EAST BR0ADWAT 
ŠOU T® SCoTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bonjamia Mcoro Dažai 
Pvpieron 8i*noma

BUkiai Laa{
Vla^kto reikmenys

Reikmenys pinmkariaaia 
Viaokto co'vrftoa <te<fctaf

Telefonas: AN 8-2806
\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr, J. Pašakarnio

o&JP®DINIS 
MET RISTAS

Valandos:
nuo 9 <a» ryto Iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

Senth Boaton, Maaa

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ
maooociocaoooaooanooooo

The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistaa, išpildomo gydytoją ra 
esptus ir turime visus gatavus vaistus.

1 Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L Bosengard, B. Beg. Pharm.

į 384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Metanai. AN 8-0020

Nm 9 vaL ryta Iki 8 vaL vn išskyrus šventadienius tr sekas. 
MggmnggMggMMmggggmmggMggnBnBnnmmmgM———t

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis, ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo Įrengimas

268

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 doleriu
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

PLOKŠTELĖ

49 Church Strest 
M. MUtea, Mass.

Atiteka ttooa patatoram, i 
to ir proiektar » darbas tt
ko ir Tiaaje, gyvenamų narna tr

'ooooooeoooeoeo*eeooeoeeooeeeo*eooe

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

: OPTOMBTRISTft 
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
! SOUTH BOSTON, MASS.

ieereoeeaeetooeoeooeeooeeeoeeeeeee

t 498-M76

NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. 
321 Country Club Road 

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

oooeoaooeooeooooooeoooooeeeoe*****

Peter Maksvytis
ftBcftdst

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kainu 88.00.

Paštu lapkričio 21 gruodžio 19

landi) vakaro, 
Tekt

. LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthnr SL, Broekton, Mase. 02402. TeL 580-7209

,mm«».................prpfffffffffffrfnnnjn

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD* PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

2901W'^
S

|n ®8rtiiicitfti vii

/ R IJg n, Sb * UpaatStOOO

• 4
AVIMI

6.811,6^

v r t-

AVIMI

1-2%*yurttfln<
* ortifieamSIOMl

5.472-5^-
Vhs Fsdnal
eortifieaHi aSm aramatum withdrawala m tavim* 
cartHiera hmdS provMod rito ot intsrnt on amount 
uftMrsnn b rsduesd ts ths pNsbook rats (5X% a ysar) 
and0Odmtottr«tkiorfeited.

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi noo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti Ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri $274,000,000

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-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mas*. 02127

/ Telefonas: (617) 268-8764

Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

W<Mxe*ter, Mass. 01804
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcssterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sadaromi iš 

ietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaari- 
uią. Turime vietoje įvairią vie. 
tiaėa gamybas ir importaotų 
prokią iš kitą kraštą visai že
mėmis kaišomi*. Bs to, siunčia 
ms Mistą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia

COSMOS PARCEES
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION \

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS į

IŠ BOSTONO 1 LIETUVĄ! 
ir lotus Rusijos

tsa vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarplainkaajame pst 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines ėta pas save į svsčiv 
ar nuslaliaiam spaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąstaiagaL Atsilanką įsiti- 
klaaita. Vedėjas A. 9chyrkmUį

garantuota
Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, autousoMllm^ 
šaldytuvu* ir paa.
Nauja* vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai-

o lošta ittsnfafa 
noo 8 vai ryto iki 2 vaL p^. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389W.Broedway 

Šou Bostoa, Mase* 0S127 
TsL 2684X88

t




