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Atskiro numerio kaina 25 centai
73-TIEJI METAI

kongiesmanai 
labai mėgsta 

kalbėti apie mokesčių maži
nimą ir piliečių pinigų tau
pi mą, bet išrinkti tuos ap- 
vergtus svetimus pinigėlius 
sėja i kairę ir de-inę saujo
mis, nejausdami jokio sąži
nės graužimo. Eilinio pilie
čio akimis žiūrint, kongres
manų praktikuojamas pa
tiem sau algų pasikėlimas 
yra kažkoks ne visai skanus 
dalykas. Bet dar labiau iš
ryškėja, kaip mūsų atstovai 
skuta mokesčių mokėtojų 
kaili, žvilgtelėjus i jų užsie
ninių kelionių išlaidas.

Aiškėja, kad mūsų įstaty
mų leidėjai ir kiti "valdžios 
tėveliai“ labai mėgsta ke
liauti kariškais lėktuvais, 
nes ten geras patarnavimas 
ir daug lengviau nuslėpti)

Ar šie kongresmanai ir 
senatoriai po tų kelionių pa
sidarė išmintingesni, spau
dos atstovams, tikrinusiems 
jų išlaidas, neteko pastebėti. 

Italijoj dešinė sutarė 

su kaire
Įdomūs dalykai vylksta 

Italijos vidaus politikoje. 
Ten jau ištisus metus vy
riausybę sudaro krikščionys 
demokratai, kurie parla
mente iš 630 atstovų teturi 
262. Jei ne komunistai, ku
rių parlamente yra 228 at
stovai, vyriausybė būtų se
niai nuversta. Komunistai 
t.o nedaro, nes šiuo metu vy. 
riausybės krizė dar labiau 
pablogintų krašto ūkį.

Praeitą savaitę krikščio-
tikrų klaidų sąskaitas, iki-į nims(pavyko gauti komunis- 
šus jas į karo biudžeto po-, tų, socialistų ir kai kurių ki- 
pierius. tų mažųjų partijų pritari-

Vis dėlto spaudos atsto-i“’ iT^i*
vams patikrinus tas saskaiJ1315 ūžtaisiais krašto ūkio
tas:, susiklostė apytikris S . Tas pntan-
v-4da« į mas padės vyriausybei leng.

: viau pravesti atitinkamus į- 
Pasirodo, pernykščių mū-, statymus parlamente, 

sų atstovų užsienio kelionių ’
tik gėrimam ir užkandžiam
apmokėti Pentagonas išlei
do $132,502.

Be jokios tikros atskaito
mybės kiekvienas toks ke
liaujantis mūsų kongresma
nas įsidėjo į kišenę po $75 
dienpinigių.

Kcngresmanu žmonelės. „ , _ .,
didžiaisiais karo aviacijos' , afa įstatymą, ad- 
lėktuvais skrido užsienin vi. ivokatams buv0 dra^iama

OUR PROUD SYMBOL -

Tai JAV didybės ir garbės ženklas

Ragina prezidentą
aiškiau pasisakyti

Jungtinis baltų komitetas 
ra tu kreipėsi į prez. Carte
rį, prašydamas, kad jis Pa
vergtųjų tautų savaitės pro. 
ga iš'e’t” atsišaukimą, ku
riame bdtų stipriau išryš
kinta tos savaitės reikšmė. 
Iki šiol buvusįy prezidentų 
tur reikalu atsišaukimai bu
vę blankūs.

Komitetas ragina organi
zacijas ir pavienius asmenis 
ras ti įprezidentui panašius 
laiškus.

Tą savaitę minėti nutarė 
86-tasis kongresas. Ji mini
ma liepos trečiąją savaitę. 
Prezidentas turi kasmet tą 
savaitę paskelbti.

Jungtiniam baltų komite. 
i tui šiemet pirmininkauja dr. 
į Jonas Genys.
»
1
i Prez Carteris nenori

ŠNIPŲ IR TERORISTŲ INVAZIJA 

I JAV-BES

Naudodamiesi demokratinėmis laisvėmis, komunis

tų ir net sąjungininkų šnipai ir teroristai užplūdo JAV 
ir čia intensyviai plečia savo veiklą, grobdami ir žudy

dami politinius priešus ar stengdamesi papirkti kongres

menus ir paveikti vyriausybės sprendimus.

Paskutiniuoju metu ėmėiSi skėriai yra užplūdę įvai- 
vis labiau įyškėti nemalonus} rūs svetimų valstybių šnipai 
raktas, kad JAV-bes jau tar. ii teroristai, kurie čia šeimi

ninkauja kaip namie. Iški
lus Pietų Korėjos agento 
veiklai, kaip jis stambiom 
sumom papirkinėjo JAV 
kongreso atstovus savo vy
riausybės režimo naudai,

Šiaip ar taip žiūrėsime į .specialus senato komitetas 
eurokomunizmą, bet jau j pradėjo ir giliau zlalgytis 
aiškus faktas, ikad nebėra' po uždanga, slepiančia jvai- 
vieningo komunistų sąjū- j rius svetimus gaivalus, 
džio, kad jo skilimo plyšys'
vis didėja. Štai šiomis 
nomis prieita prie to.

Šitaip kalbasi 

komunistai

Vliko vadovai 

Toronte
Birželio 25 d. Vliko pirm. 

dr. J. K. Valiūnas ir Tautos 
Fondo tarybos pirm. inž 
Jurgis Valaitis, Tautos Fcn

Sovietai vis spaudžia 
disidentus

Nebodami jokių Belgrado 
konferencijoje galimų prie- 

, karštų, sovietai ir toliau sis- 
’ (temingai persekioja savo di

sidentus, siekdami nutildyti

bombonešio
Pentagonas jau seniau 

planavo gaminti patį mo
derniausią B-l bombonešį, 
iš kurio galima iš tolo pa- 
leisti vairuojamas atomines 
raketas ir kitaip diriguoti 
karo veiksmus. Tokio bom-do Kanados atstovi bės pa- Pastaruoiu metui bonešio gamyba atsieitu bi-

kviesti, lankėsi Toronte. Jui-Į^i?1- , ; , . _ .1 •„
kelionės tikslas __  nasitnrti! KGB savo lazdą nukreipė į . bonus dolerių.

die-! 
kad

Ispanijos komunistų vadas 
Santiago Carrillo, ginda
masis nuo Maskvos užpuo
limų, Kremliaus komunistus 
palygino su 16-jo amžiaus 
inkvizitoriais.

Kremliaus kritikai, rašo 
jis, pamiršo, kad pasaulio 
komunistų sąjūdis nebėra 
bažnyčia ir kad Maskva ne 
Rymas.

Paaiškėjo, kad tiktai so
vietai čia turi apie 400 aukš
to rango KGB agentų, ku
rių didelė dalis naudojasi 
diplomatiniu statusu ir imu
nitetu. Jų veikla yra gudriai 
vadovaujama iš Maskvos 

į per sovietų atstovybę Wa- 
ishingtone ir konsulatus ki

pasitari! i>iJkr

tuose miestuose.
Nemaža šnipų ir teroristų 

čia yra įsivežę ir kiti sovie
tu satelitiniai kra tai. Šie 
šnipai dirba kontakte su so-

Komunistai taipgi paten
kinti, nes tai esąs pirmas o- 
ficialus žingsnis į daugumos 
vyriausybę, kurioje sėdėtų gen. 
ir komunistai.

su Kanados Tautos Fcndo. 
darbuotojais politiniais, fi *sa 
nansiniais ir organizaciniais j 
reikalais.

Pasikalbėjime dalyvavo 
konsulas dr. J. Žmui-

Advokatai galės 

reklamuotis

amą, kur disidentinis 
i sąjūdis yra gal pats gyviau
sias.

Vakaruose gautomis ži
niomis, dabar Ukrainoj bu
vo suimtas Helsinkio nuta
rimų vykdymo stebėtojų 
grupės įsteigėjas poetas} 
Mikola Rudenko ir to’’ gili

sai nemokamai, kaip "būti-: spaudoje. P1 adė |v. ...
' dantiems jauniems advoka- j cių lietuvių skaičių, 
tams toks įstatymas buvot
žalingas. \$utiko svarstyti

Neseniai aukščiausias teis
mas nutarė, kad ir advoka
tai gali viešai paskelbti sa
vo patarnavimų kainas.

Draudimas reklamuotis

nas reprezentacinis priedas 
prie vyro“.

Tikra kongresmano tokiu 
karišku lėktuvu kelionės 
kaina dažnai yra dirbtinai 
sumažinama ar visai nusle
piama.

Daugelis atstovų, nuvykę
užsienin, mūsų pinigais ne- turėjo pabrėžti advokatų 
sivaržydami nuomoja bran- aukštą moralę. Bet neseniai 
giausius automobilius pasi- iš Bostono teisininkų biblio. 
vėžijimui. įtekos dingo daug brangių

Pereitais metais šitaip pa. knygų... Taigi, ir teisybės 
sišvaistė po užsienį 44 sena
toriai, 125 kongresmanai ir 
294 jų padėjėjai, aplanky
dami 101 šio pasaulio kraš
tą.

Tos jų kelionės, pagal pa-. _ v x .
teiktus popierius, atsiėjusios! Praelt°s savaites penkta-, 
$1,431.828, bet iš tikruiu Į dlcn» JAJV senataf “^>*- 
Pentagonas yra išleidęs miL «a'«ė vad.na-
su atstovu nervežimui ir glo. m?s, neątron? bombos ga- 
bai S2.513.169 mokesčių klausimą,
mokėtojų prakaito vertės. į Iš tiesų tai yra atominė

Čia dar neįskaičiuotos ke-i bomba, kuri gali sugriauti 
licnių i laidos komerciniais!tik labai mažą aplinką, bet 
lėktuvais ir kiti malonumai..jos radiacija plačiame ino-

Pvz., buvęs kongreso Iže pajėgia sunaikinti visą 
"speakeris“ Carl Albertį gyvybę, 
arabų valstvbėlės Kuwait- Dėl šio "humaniško“ 
viešbutyje išdalino $200 tik;ginkle vyko karšti ginčai, 
arbatpinigių, o pietus už- bet kol kas jokio nutarimo 
kando už $40. ‘dar nepadaryta.

gynėjai apsivogė...

JAV nori gamintis 
neutrono bombą

džinas, TF Kanados atsto
vybė ir būrys kviestinių sve
čių. Pirmininkavo dr. J.
Sungaila.

Pažymėtina, kad Kana-į Piimasis buvo nuteistas j labai 
dos lietuviai Vlika finansuo-; 7 metus sunkiųjų daibų sto
jančiam Tautos Fondui su-'vykios ir dar 5 metu? ištrė- 
deda daug didesnę dalį, ne- į mimo Sibire, o antrasis —10 
gu tektų pagal ten gvvenan- j metų stovyklos ir taip pat 

"i metus ištrėmimo.

pės narys Oleska Tichv.

žmogaus teises

"Mums nepriimtina So 
vietų Sąjngos centro komij v*etų žvalgyba, 
teto "Šventoji įstaiga“, tu
rinti teisę ekskomunikuoti 
arba palaiminti“, rašo Car-

kitų gynybos prie-1 ’dllo.
į "Šventosios įstaigos“ var-

„ x , ..du viduramžiuose buvo ži-Bet kongresas dar gali

Praeitą savaitgalį prez. 
Carteris pareiškė, kad jis 
tokio bombonešio gaminti 
neleidžiąs, nes esą pakan 
kainai
nionių.

dar
paskirti tam reikalui pinigus 
ir nutarti B-l gaminti. Ypač,

noma "Pasaulinės inkvizi
cijos šventoji kon-gregaci-

, , .. . , .. ja“, kuri mirties bausme;
kad sio plano nubraukimas baustlav0 s,mtu5 ir ,ūkę<an.

Jugoslavijos teroristai ne
seniai nužudė antikomunis
tinio laikraščio redaktorių 
Chicagoje. o Kubos — iš- 
progdino daug bombų Mia
mi. Floridoje, kur vra susi
koncentravę ir išvystė gyvą 
veiklą Kubos pabėgėliai.

Čilės agentai praeitą rug
sėio mėnesį Wash+ngtone 
nužudė buvusi to krašto am. 
basa d oriu Amerikai Orlan- 
do Letelier.

neigiamai atsilieps j 
JAV aviacijos pramonę, su. 
koncentruotą Kalifornijoje, 
ir lėktuvų gamybos firmos 
turės atleisti tūkstančius 
darbuotojų.

i
Sovietai tokiu preziden- ! resmanai savo algas padidi- 

. . ..... to nutarimu būtų tikrai ap-
tiscvietme veikla, ir jam sjdžiaugę, bet Carteris tuo
gresia mažiausia 3 metai ka-,j)at metu įsakė gaminti va- Atsirado respūblikonu, 
,ėjlmo- dinamąją ”cruise missile“, kurie pasiūlė panaikinti ta

visiškai pažeme skren-Į priedą, bet praeita savaitę 
241 balsu prieš 181 tas pa- 
siūlvmas buvo atmestas.

Vasario mėnesį suimtasis 
Jurij Orlov apkaltintas an-

Belgrade sovietų delega 
cijos vadovas Voroncovas,' 
pagaliau sutiko
•konferencijos darbotvarkę i mų vykdymo stebėtojų gru- 
š’ žmogaus teisių klausimą, ‘ pė, kurios nariai jau buvo 
kuri nuo pat pradžios siūlė! tardyti ir gąsdinti valdžios 
JAV delegacija. j represijomis.

, Kai]) žinome, Lietuvoje 
įtraukti į į veikia irgi Helsinkio nutari-

Poetui Stasiui Santvarui gegužės 27 d. sukako

dančią raketą, kuri pati ste 
bi aplinką, seka žemėlapį, 
pasitaiso galimus paklydi
mus ir už pusantro tūkstan
čio myliu suranda taikinį, o 
radaras .jos negali pastebėti. į

Dėl to sovietų spauda jau 
ėmė vėl keikti Carterį, kad 
jis naikinąs bet kokias gink
lavimosi apribojimo gali
mybes.

Pažymėtina, kad B-l kai-
I nuotu $100 mil. vienas, o ra- 
keta

čius įtariamų klaidatikių.
Kongresmanai savęs
nepamiršta

Šių metų pradžioje kong-
i

Filipinų teroristai San
Francisce globia preziden-

fionnn • * u-j • to Marco prie m inkus, pa-no $12,000, ir tuo budu iu , - • -1.. . , , n,i‘1 bėgusius is krašto,metine alga buvo $ 5/.000.

Piniguose skęstanti 
valstybė

Nemažiau veiklūs yra 
Tai\vano ir komunistinės Ki
nijos šnipai ir teroristai, ku
rie tarp savęs veda tikrą 

į pogrindini karą, olrano a- 
gentai medžioja Amerikoje 
šacho priešininkus.

Manoma, kad su kai ku
rių draugi kų valstybių a- 
geniais pati Amerikos ČIATokia pa Saudi Arabija.: ...

Ji turi daugiau pajamų, ne-H’.3.3^? r'sluS pev Juos su* 
gu pajėgia jas išleisti. ‘ jsninkdama sau naudingas

Ji ]>er metus už naftą gau-j zinia>- senato komitetas 
i na $41.4 biliono, o jos biu-1 susirūpino, kad dėl šnipų ir 
džetas tik $.31.5 biliono. Tai ■ teroristų veiklos nukenčia 
lieka net $10 bilionų. i ™ tik čia prieriobrti radę

Nors išlaidos kasmet la-| pelitiniai pabėgėliai, bet ir 
vis viena Vlsai

Voice of America 
directorius

yra žymiai pigesne
bai didinamos, bet 
nepajėgiama išleisti tiek, 

i kiek turima pajamų, nes nė
ra tinkamos administraci- 
jo. uostai neparuošti priim-

Naujuoju Amerikos Balso Į ti didesnį kiekį prekių ir kt. 
1 melai amžiaus, j ra<]jjo direktoriumi paskir-i can/i; mo.L-io;

bet jis savo kūrvba dar vis tebėra jaunas. Ir kaip gi nebūsi jau-1 tas R Peter Strauss 5 A b . 3
. . , ... .. . • -• i ‘ : didina pašalpas ir kitomskai tave įrėmina graži moteriška jaunvste, kaip šiame pa- — ... , •

las radijas pranesmeja j valstybėms. 19o> m. tokių 
žinias bene 46 kalbomis, jų J pašalpų buvo duota $221 
‘arpe ir lietuvių. Jas girdi mil., o 1976 m. ta suma jau 
ir Lietuvoje. siekė $5.7 biliono.

nasv
veiksle iš sukakties minėjimo Tautinės S-gos namuose So. Bos
tone. Iš kairės i dešinę —„Stasė (Cibinė. Stasys Santvaras ir Ele
na Sanlvariene

niekuo dėti amerikie
čiai. Tad reikalai!iama im
tis kuo griežčiausiu priemo
nių šiai -t etimu agentų ar
mijai bent sumažinti.

Tad nenuostabu, kad ir 
lietuvišką antikomunistinę 
veiklą budriai seka ir ga
biai drumsčia "tatybiniai 
žvalgai“, kartais dangstyda- 

j miesi net per dideliu "natri- 
lotizmu“.



Puslapis antraš ivcaąca ViSS, ju. duCiuj

LAISVĖS PALAIMOJE
Štai, regis, dar vakar visi turėjome išgyventi tikrai 

nepaprasto deasios pakilime dieną. Juk liepos 4-tąją 
Jungtinės Amerikos Valstybės jau žengė antrąjį žings
nį į savo laisvojo ir demokratinio gyvenimo trečiąjį šimt
meti.

j

Nr. 27, 1977 m. liepos 5 d.

toriškos gegužnės, kurios vykdavo Aleksandrijos dvare 
ir buvo jo savininko globojamos. Jos buvo savo rūšies 
konferencijos, kuriose buvo aptariami svaibieji atbun
dančios Lietui.cs reikalai.

O su jomis — ir visi šio kramto gyventojai: kitų pa
saulio šalių karalių, carų, diktatorių, žudikų ir fanatikų 
persekiojamųjų palikuoniai ar dar neseniai pabėgusieji 
nuo grėsiančios vergijos ir mirties^

Jų taipe — ir mes, lietuviai, vėl praradę savo tėvy
nės krauju atsipirktąją nepriklausomybę. i

O, regis, koks nepaprastas džiaugsmas turėtų būti, 
gyvenant šio demokratinio krašto palaimoje! Naudojan
tis minties, žodžio, spaudos, sąžinės, veiklos ir net išdy
kavimo laisvėmis! Net materialinėmis gėrybėmis persi
sotinus, kitų kontinentų milionams badaujant...

Ir koks turėtų būti šventas įsipareigojimas ir tvirtas . 
ryžtas kovoti dėl šių nuostabių laisvės vertybių grąžini
mo ir mūsų senajai tėvynei Lietuvai!

Bet, deja...

Vis labiau ryškėja, kad mes čia gyvename tarsi puoš- 
name viešbutyje, su kitų apmokėtu baru, nakvynėmis ir 
išdaigomis. Net ir užmiršę tikrąją tos turimos laisvės 
prasmę ir vertę.

Minties laisvė kartais mus net piktina, nes kiekvie
nas norėtume, kad visi kiti taip pat mąstytų kaip ir Aš.

Žodžio laisvės — mums daugiau tetinka tik tarpu
savio apsikeikimui ir susiniekinimui. Tai liudija ir kai 
kurios mūsų spaudos juodi puslapėai.

Veiklos laisvė — kartais labai paranki net savų or
ganizacijų griovimui. Joje įsibėgėję, kartais net prie al
toriaus kumščiomis švaistomės. Net vienas dvasininkas, 
prisidengęs varnalėšos lapu savo veidą, taikstosi įspirti 
kitam savo skirtingą nuomonę išsakančiam dvasininkui...

Apie sąžinės laisvę nė nekalbėsime, nes pirma reikė, 
tų patikrinti, ar ivisi lietuvišką sąžinę dar turime.

Ak, kokia gaivinanti yra toji laisvės palaima! Joje 
mes kaip veršiai, išleisti iš tvarto į platų pavasario lau- 
ką — šokinėjame, spardomės ir bliauname, o kartais jau 
net ir botago ilgimės...

Bet — tegyvuoja laisvė ir šis patogusis laisvės lop
šys JAV!

Vytautą Janavičių prisiminus

■y

Tai birželio mėn. 5 d. mirusio* dr. DOMO 

JASAIČIO straipsnis, parašytas gegužės 

mėn. 20 d. Jis buvo pasirašytas jo seniau 

vartotu slapyvardžiu D ’r u i d a tr '
Keleivio red.

„Tėvas mirė vasario dečimtą, peržiūrėdamas ryt
mečio spaudą. Namuose tuo laiku jis buvo tik pats vie
nas. Anot gydytojo, mirtis jį ištiko labai staiga. Ištiktas 
širdies smūgio, jis, atrodo, bandė atsistoti, atstūmė nuo 
sa<ęs stalą ir parvirto. Už kelių valandų sūnus Vytau- 
tas rado jau sustingusį... Jo veide nesimatė nei baimės, 
nei skausmo ženklų, tiktai sunkus nustebimas4“..

Taip laiške rašo Jurgis Janavičius apie savo tėvo 
inž. Vytauto Janavičiaus mirtį.

Velionis buvo gimęs 1890 m. birželio mėn. Bublių 
kaime, netoli Šiaulių, ūkininko Vinco Janavičiaus šeimo
je. Bet pastarasis, kaip ir daugelis tų laikų lietuvių, buvo 
suviliotas posakio „kas skaito rašo, duonos neprašo“, 
anksti išėjo iš namų ir pradėjo mokytis. Jis baigė žemės 
ūkio mokyklą Dublianoje, Lenkijoje. Baigęs mokyklą, 
grižo į Lietuvą ir pradėjo dirbti Gubernijos ekonomijoje. 
Ilgainiui jis tapo grafo N. Zubovo valdų ir turtų admi
nistratorium. O tų turtų buvo nemaža: Gubernijos dva
ras su folvarkais apie4,000 ha., 1967 m. pastatytas alaus 
bravoras, per metus gaminęs apie 200,000 kibirų geltono 
ir juodo alaus, 4 aukrtų galinis malūnas, per dieną su
maldavęs du vagonu glūdų, mechaninės dirbtuvės ir kt.

Naujas administratorius buvo ne tik grafo tarnau
tojas. bet ir veiklus jo ūkininkavimo formų kūrėjas. Jis 
sugebėjo ne tik produktus pagaminti, bet ir juos tinka
mai parduoti. Be to, jam užteko energijos ir sumanumo 
aktingai dalyvauti ir lietuvių tautiniame atgimime. Alek
sandrijos dvaras (3 km. nuo Šiaulių), kurį V. Janarričius 
nupirko iš Zubovų praeito amžiaus gale, tapo ir lietuvių 
inteligentijos susitikimo vieta. Ypatingai atmintinos is-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai Gerb. Redaktoriau, 
Š. m. gegužės 31 d. Jūsų;

redaguojamame laikraštyje 
išspausdintas inž. J. Jurkū
no, dr. L, Kriaučeliūno, 
prof. M. Mackevičiaus, prof.

Tokioje aplinkoje ir nuotaikoje augo Vinco Jana
vičiaus sūnus Vytautas ir dukros Regina, Alina ir Sofija.
Dukros mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o būsimas inž. Vy
tautas viduriniuosius mokslus išėjo realinėje gimnazijoje
Liepojoje. Tos gimnazijos direktorius buvo Janavičiaus i neš™as — pro memona, jų 
bičiulis Vincas Čepinskis, busimasis V. D. universiteto s*ū^t0 tarpininkavimo A 

profesorius. Aukštąjį mokslą baigė 1916 m. Petrapilio
politechnikos institute, gaudamas metalurgijos inžinie
riaus diplomą. 1918 m. grįžo į nepriklausomą Lietuvą.
1919-1920 m. diribo Vilniuje, o vėliau iki 1923 m. Kaune 
geležinkelio valdyboje.

B. Vitkaus ir prof. dr. J. sigavėjimui šį kartą patei

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

SKIEMENINIS GALVOSŪKIS

Vasariniam skaitytojų at-

Meškausko pasirašytas pra-

menkos Lietuviu Tarybos— 
JAV Lietuviu Bendruome
nės santykių išlyginimo rei
kalu. Minimam pranešimui 
pilnai nepristatant 1977 m. 
gegužės 4 d. laiške JAV LB 

( K. valdybos išdėstyto nusi- 
1923 m. vedė Mariją Matulionytę, Lietuvos miškų Į statymo pasitarimų klausi- 

nviln Matnlinnin dukra Njftnri klausomo! p i UI U ir neisryskinant 19 f 3,tėvo prof. Povilo Matulionio dukrą. Nepriklausomoje.
Lietuvoje V. Janavičius perleido Aleksandrijos ūkį, ply- i 1974 ’r 1976 metais jos pir- 
tinę ir durpyną savo sūnui Vytautui, o pats sėkmingai į lininko'dėtų pastangų (de-
tarnavo mokesčių inspektoriumi Šiauliuose. ja, nese. mingų) l, ą pn-

r sikviestr prie pasitarimų
stalo, jaučiu svarbą LB po-

Jaunojo Janavičiaus ūkiškos ir visuomeniškos veik 
los apimtis ne siaurėjo, bet plėtėsi. Jis paveldėjo iš tėvo

Trumpai drūtai tariant, 
galvosūkis, va, štai koksai. 
Iš žemiau duodamų skieme
nų reikia sudaryti žodžius 
pagal irgi žemiau pateikia
mą nurodomą. Tuos žodžius 
suradus, juos reikia surašy
ti paeiliui vertikaline tvar
ka.. Tada skaityti kiekvieno 
žodžio pirmąją raidę (iš vir. 
šaus į apačią)' ir paskui ket
virtąją raidę '/vėl iš virt ras

Jaunimas jau pradėjo į apačią) — ir gausis įoo- 
rucštis demonstracijai: apie; mus, žmogiškuosius santy- 
ją kalba, planuoja nafcvy- kius gražiai aoibūdinantis

kiame ne >štandartinio tipo 
komentarą, o smagų galvo
sūkį. Gal tuomi suteiksime 
valandėlę džiaugsmo...

PABALTIEČIŲ ŽYGIS 
UŽ ŽMOGAUS TEISES

nes, rašo plakatams šūkius.: lietuviškas priežodis, 
i Tačiau dar ne visi vyresnie-'
į ji girdėję apie šią demonst-i skiemenys, iš kurių
!racjja ‘reikia sudalyti žodžius:

ziciją paryškinti dviejų pa-* Pasaulio Lietuvių Jauni-j a - AL - BĖ . DA - DAB - 
ragrafu vtisom c^atcm iš į mo ^unga ruošia Pabal-|rk_ v _ G£ .apimiio ne dtauicju, picicsi. io tėvu ragi ai u .< liauni ii aiuni v . • 1 Tli? tatv

tik žemiškus turtus, bet ir plejadą rinktinių velionio dr. L. Kriaueeliūnui rašyto i ^čiųzm°gaUs te.1_; ppr».ne
tėvo bičiulių — St. Lukauskį, P. Bugailiškį, V. Čepinskį, 
St. Kairį, VI. Zubovą, inž. VI. Sirutavičių, tad negalėjo 
palikti abejingas ir visuomeninei veiklai.

Jis aktyviai reiškėsi Lietuvos pagražinimo d-joje ir 
kraštotyros darbuose. Didelių nuopelnų turi Šiaulių Auš
ros muziejaus įsteigime ir jo praturtinime eksponatais. 
Jam užteko lailko būti Šiaulių aipskrities tarybos nariu. 
Ilgus metus jis išbuvo Šiaulių berniukų gimnazijos, ku
rioje mokėsi jo sūnūs, tėvų komiteto pirmininku. O Alek
sandrijos ūky buvo įsteigęs ir išlaikė pradžios mokyklą.

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo du labai populia
rūs šūkiai: „Vyrai, sukiaulinkime Lietuvą!“ ir „Vyrai, 
sumūrinkime Lietuvą!“ Pirmąjį šūkį labai sėkmingai vyk
dė lietuvis ūkininkas, o antrąjį — lietuviai pramoninin
kai. Medinių namų amžius su šiaudiniais stogais buvo 
ti-umpalaikis. Todėl V. Sirutavičius, V. Janavičius, Šiau
lių miesto savivaldybė ir kt. sukūrė bendrovę „Molis“, 
kuri Daugeliuose (netoli Kuršėnų) pastatė didžiulę ply
tinę. Ji pirmaisiais metais pagamino 5,000,000 plytų. Ten 
buvo gaminamas ir etemitas stogams dengti.

sės“ Washingtone rugsėjo' GEB - GI - GYV - I - IN- JA 
24 dieną. Demonstracija i- Į JA • JUS - K A - KAS • KAS 
vyks kaip tik prieš Belgrado į KAS - KI - KI . LA - LAI • 

Jūsų ir pasirašiusiųjų asme-Į konferencijos.sesiją, kur tu-'las . LIS _ Lig . LUM - 
nų siūlymų svarstymui JAV j rėš būti nagrinėjamas Hel-• t^jaI . MEI - MI - NA - NAS 
LB K. valdyba savo ruožtu Į sinkio susitarimų vykdy-U yno O • PE •
skyrė prideramą

i • T’aisAo:

”Š. m. kovo 26 d. laiške

NI - NI - NUO - O - PE
Krašto valdybos nutarta dė.j Demonstracijoje laukia-i * RA ’ RA * RApS - RE 
ti tolimesnes pastangas tie-J ma daugiau kaip 2,000 žmo-1 RI^ - RJS - RIS - RO - RO 
•Joginiams, be tarpininkų,''nių: lietuvių, estų ir latvių j RU- RUG -J5A - SI - SO 
ALTos ir JAV LB-nės vyk-’ (aišku, daugiausia lietuvių), j TE

organų pasitari-Į Lietuvių dalyvavimas turi i TO

dėmėsi. Į mas.

aomųju
mams.44

TĖ - TĖ - TI - TI -
TRAUK - TU -TU - U. 
UŽ - VA - VAS.būti masinis, nes Belgrado1 • U 

„ konferencijos sesijos išva-J 
„JAV LB Krašto valdy- karėse pasaulio dėmesys! 0 štaĮ kiekvieno žodžio 

bos pirmininkas p. J. Gaila ’ turi būti nukreiptas į Pabal- * raktas“:
1973 m. gruodžio mėn. 28 tijo padėtį. Turi būti pabrėž- 
d., 1974 m. gegužės 19 d. ir ta, kad Sovietų Sąjunga ne.
1976 m. liepos 19 d. rašy-i silaiko Pabaltijy Helsinkio 
tais laiškais kreipėsi į Ame-' sutarties ir nepripažįsta 
rikos Lietuvių Tarybos pir-J žmogaus teisiu, kad Lietu- 
mininką dr. Kazį Bobelį,, va, Latvija ir Estija turi tei- 
kviesdamas ALTos atstovus «ę į savivaldą, tačiau ta tei- 
pasitarimui santykių išlygi- ’ sė iš jų atimta.

1. Skystas
las.

sunkus meta-

2. Meilės aistra, kūniška 
meilė.

3. Moteriškas vardas.

1940 m. Maskvai okupavus Lietuvą, V. Janavičius 
su šeima buvo išvarytas iš Aleksandrijos. Pirmaisiais ninkas privačiuose 
okupacijos metais jis dirbo statybos medžiagų treste į šiuose ir pareiškimuose vi- 
Kaune. Laike 1941 m. didžiosios tautos deportacijos bu-! suomenei yra pasisakęs už 
vo pagrobtas ir gabenamas į Sovietiją. Vokiečių lėktų-j AE^C.S i*’JAY 
vams traukinį bombarduojant, iš kalinių transporto pa
bėgęs, grįžo į Šiaulius. Kai 1944 m. tūkstančiai lietuvių, 
gelbėdami savo gyvybę, pasitraukė į Vakarus, jų tarpe
buvo ir V. Janavičius su šeima ir seserim Regina. 1948 ąiusiuiu saV0
m. emigravo į Australiją. Kaip darbininkas dirbo prie 
Warragandos užtvankos statybos. Vėliau kaip inžir.’e- 
rius Ernais ir Brandfort and Kendall dirbtuvėse ir kaip

*,-•

nime tikslu. Perėmęs JAV i Demonstracija įvyks prie] 4. Valiulaičio skiltyje daž. 
LB \ald\bos pirmininko i Lincoln Memorial. Kadangi j naj pasitaikanti retorikos 
pareigas ir dabartinis pinui- į Lincolnas laisvino paverg- priemonė.

pokal-. tus žmones ir vra vergų lais- 
vintojų simbolis, tai tuo sim
boliu pasinaudos ir pabal- 
tiečiai. bandydami paleng
vinti Sovietu Sąjungos pri
spaustų tautų padėtį.

Dar prieš demonstraciją,
11 vai. ryto, yra planuoia

domųjų organu pasitarimus 
Pasitarimo siekdami ir da 
baltiniu metu, maloniai pra 
ome Jūsų ir laišką pasira 

autoritetu ir

5. Matematikos šaka.

6. Nedidelė pasaulio vals
tybė, kurioje gyvena ir lie
tuviu.

ma spaudos konferencija, i šokis.
7. Toks lietuviu tautinis

turima įtaka į ALTa suda-‘l2 vai. prasidės demonstra 
rančias srovines grupes bei ciia, kurioje numatyti šie
organizaenas ALTa paveik
ti. kad būtu pradėti pokal
biai su JAV LB-nės Kraštosandėlininkas geležinkelio dirbtuvėse. 1965 m, išėjo į. ,, , „A®" S • ' ' ” f’ 51 I m U 51 * *pensijų. Gyveno Wentworth vilėje, Sydnejaus priemies- 

tyje, nepaliaudamas domėtis, kas vyksta pasaulyje.
tarpininkauti pasisiūlę as- 

Nors jis buvo inžinierius, bet nuo: jaunų dienų do- menys JAV LB K. Valdy- 
mėjosi įvairių mokslų raida, menais, ypač Lietuvos ir ry- bos kvietimo ALTa įtaigoti 
tų bei centro Europos literatūra ir istorija. Buvo puikus nepriėmė ir savo pranešime 
fotografas. Kaip Lietuvoje turėjo spiečių draugų ir bi-»rado reikalą pareikšti, kad 
čiudių intelektualų, taip ir Australijoje suibūrė panašų
žmonių ratelį. Jis labai mėgo knygą. Aleksandrijoje tu
rėjo didelę biblioteką, kurią nuolat papildydavo. Jis bu
vo taip pat labai geras tėvas, senelis, apie kurį sukosi visa 
gausi ir daugiakartė šeima.

Tenka apgailestauti, kad

„tolimesnė mūsų misija vi 
sų mūsų sutarimu sustabdo
ma.“ šiuo atveju lyg ir ne
suprastas tarpininko vaid
muo — norėta būti teisėjais, 
o ne paprastai reklamos ne

kalbėto jai: prezidentas Car
teris (jam negalint dalyvau
ti, bus pakviestas kitas ad
ministracijos asmuo), šen.
Jaokson. kongr. Fenwick ir 
Aleksandras Solženicinas. i , ...Yra visu mūsų išeivijos I mokratlJ°s 

lietuvių pareiga paremti šia 
demonstraciją savo gausiu 
dalyvavimu.

Rima Janulevičiūte

8. Garsų aukščio sutapi
mas muzikoje.

9. Dažno aktoriaus 
rangos dalis.

ap-

10. Be ko negali būti de-

11. Dažnai pasitaikantis 
danų, norvegų ir švedų ka- 
lalių vardas.

PLJS

„Velionis paliko mums šviesų gyvenimo paveikslą, ^kiančiais ir nežinioje lie- 
Mums jo labai trūksta, o Jolanta, kaip tėvas sakydavo, ancials aiPinin at
buvo jam ne marti, bet duktė... Anūkai buvo giliai su
krėsti...“, taip rado sūnus Jurgis.

Velionis turėjo tris sūnus: Vytautą-Steponą, Jurgį- 
Vincą ir Algirdą. Pirmieji du plačiais žingsniais kopia 
į lietuviško Parnaso vršūnes. Jų žmonos — Aldona Vieš- 
čiūnaitė yra poetė, o Jolanta keramikė.

Atsisveikinimas su velioniu įvyko Sydnejaus kapi
nių krematoriumo koplyčioje. Jautrų atsisveikinimo žodį 
pasakė senas bičiulis ir bendradarbis Česlovas Liutikas.

„Diena buvo skaidri, saulėta, 
graudu...“

Tebūna leista lietuvių vi
suomenei pranešti, kad da
bartinės JAV LB K. valdy
bos vardu lai ku esu kreipę
sis į ALTos centro valdybos 
pirmininką, kviesdamas be. 
tarpiškai tarti? ir siūlyda
mas tokia darbotvaikę AL- 
Tos • JAV I.<B vykdomųjų 
organų atstovų pasitarimui:

1. Pasikeitimas ryšinin-
bet labai liūdna irl^ais, siekiant Amerikos Lie-

teisės aukotojui suteikimas 
ALTos skyrių ruošiamuose 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimuose;

4. Jungtinio fondo įsteigi
mas ALTos, LB ir VLIKo 
laisvinimo veiklos uždavi
niams finansuoti;

5. ALTos ir JAV LB even
tualus apsijungimas, pagrin
du pasitarimui imant dr. A. 
Butkaus spaudoje paskelb
tą projektą.

J minėtą kreipimąsi atsa
kė ALTos sekretorius kun, 
Adolfas Stasys š. m. birže
lio mėn. 10 d. laišku, kuriuo; 
pranešė, kad priimamas LB 
kvietimas vesti pasitarimus.

tuvių Tarybos ir JAV LB, išsiaiškinu*? ALTos siūlomą 
veiklos derinimo bei infor- darbotVarkės papildymą, 
macijo-mis pasikeitimo; į bu? tariamasi dėl nasitarimo

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKI. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

2. Jungtiniu ALTos ir LB 
delegacijų sudarymas, lan
kant Baltuosius Rūmus ir 
Valstybės Departamentą; i

3. Laisvo apsisprendimo!

, bus tariamasi dėl pasitarimo 
datos ir vietos.

Su gilia jiagarba,
Algimantas S. Gečys,
JAV LB K. Valdybos 

Pirmininkas

12. Vienas pačių ryškiau
sių nepriklausomas Lietu
vos diplomatų ir laikrašti
ninkų.

13. Paukščių namelis.

14. Dalykas, su kuriuo 
prieš komunistus nelaimėsi.

15. Švelnus vilnonis au
deklas.

16. „Zipperis“ lietuviškai.
17. Tokia geometrinė fi

gūra.

18. Garsus praeities filo
sofas.

19. Kastruotas kuilys.

20 Europos šalis.

Rašybai remtasi Lietuvių 
Enciklopedija bei Dabarti
nės Lietuvių Kalbos Žody
nu.

Atsakymai po dviejų sa 
Vaičių.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Vytautas Zenkevičius apie 

Helsinkį ir Belgradą

Literatūros ir Meno žur
nalo bendradarbis kalbėjo
si su tariamuoju Lietuvos 
užsienio reikalų ministru 
Vytautu Zenkevičius apie 
buvusią Helsinkio ir jau 
prasidėjusią Bengrado kon
ferencijas.

Į klausimą, kuo svarbi 
Lietuvai Helsinkio konfe
rencija, V. Zenkevičius at
sako:

”Lietuvių tautai ypač 
svarbus Helsinkio pasitari
mo punktas, užtikrinantis 
sienų neliečiamumą“. To
dėl, esą, ir ”užsienyje gyve
nantys lietuviškieji buržua
ziniai nacionalistai visą lai
ką pasisakydavo, kad "di

džiausia Helsinkio nuodėmė 
yra galutinis Pabaltijo res
publikų Tarybų Sąjungos 
sudėtyje pripažinimas“.

V. Zenkevičiaus žodžiais, 
Sovietų Sąjunga griežtai 
laikosi Helsinkio susitarimų, 
bet "kartu reikia pasakyti, 
kad yra tam tikros jėgos,

Už politiką —į psichiatrinę 
ligoninę

Karaliaučiaus srity esan
čiame Černiachovskio (vo
kiečių laikais vadintas Ins- 
tenburgu) mieste yra psichi. 
atrinė ligoninė "ypatingiem

Barokinės muzikos koncertas
Šių metų birželio 18 d. 8 vai. vakare Taiptautinio 

Instituto salėje, Bostone, įvyko tpaskutinis Kultūros Klu
bo vakaras-koncertas, suorganizuotas Vasy liūnų šeimos 
ir Klubo valdybos iniciatyva.

Visų pirma noriu paminėti, kad ateityje Kultūros 
Klubo pirmininko pareigas eis Beatričė Vasaris, o M. 
Drunga pasiliks vicepirmnnku. Tai labai gaila, nes My
kolas yra nepaprastai veiklus, atnešęs į mūsų visuomenę 
daug gyvumo ir organizaciniu atžvilgiu tikrai nenuils
tantis.

Pirmininkas M. Drunga pradžioje pasakė įžanginį 
žodį. Koncertas ištisai buvo skirtas barokinei muzikai ir 
jos atlikėjams— dr. Vytenis Vasyliūnas — pianistas, Izi- 

reikalam“. Pogrindinė Auš-! dorius Vasyliūnas —smuikininkas, Beverly Pėtėrson — 
ra rašo, kad toje ligoninėje, į fleitistė ir Violeta Balčūnienė — dainininkė. 0 taip pat 
b®. kankinami už { ę Vasyliūnienė kuri pačioje pradžioje supažindino klau
pėirimus įsit mimus ir ne- bendrais bruožais apibūdindama baroko laiko-

tarpį, atskleisdama kai kurias jo ypatybes.
1. Šatalovas (studentas iš 

Rostovo), 2. Popovas (iš 
Maskvos, už bandymą per
eiti sieną), 3. E. Žicharovas 
(inžinierius, už knygą "Di
džioji afera“), 4. Kėsinąs 
(iš Soči, žurnalistas). Iš vi
so tokių esame 25.

1977 m. sausio 29 d. po

Čia vakaro pranešėją dar tenka papildyti apie to 
puošnaus laikotarpio muzikos ypatybes.

Taigi, manome, kad žodis "baroąue“ yra portugalų 
kilmės — barocco — netaisyklingos formos deimantas. 
Taip pat spėjama, kad tasai žodis gali būti kilęs pagal 
dailininko Barocci aitba Baroccio (1612) pavardę. Anuo 
metu tas žodis buvo vartojamas perkeltine prasme ir reiš
kė "groteskinį“, "sugadintą'4 stilių. Paskutiniuoju metu 

ketvertų metų kalinimo psi-. muzikos istorijos žodyne žodis "baroąue“ vartojamas 
ch latrinėje. ligoninėje vėl • chronologine prasme — 1600-1750 metų periodui apibū- 
jon sugrązin as erias Ci-įminti. Aplamai kalbant, tai ekstazės ir prašmatnumo, di-

uždarytas į psichiatrinę! įminės .tampos ir sablcnisko gesto periodas. Prasi- 
1973 m. liepos 13 d. už anti- i dej0 Jlsai maz<lau£ a-Pie 1600-sius metus, muzikoje pasi- 
tarybinės literatūros gami-1 reiškiant moųodijai, operai, oratorijai, kantatai ir rečita- 

' tyvui, baigėsi maždaug po 150 metų su Bacho ir Haen- 
delio mirtim. Šio periodo muzika gimė kaitų su vykusiais 
pakitimais gyvenime. Kaip tik tuo metu vyko Amerikos

nimą ir platinimą.

Ruoš kovingus veikėjus

Kaune politinio švietimo
kurios mėgina apsunkinti į'namuose įvyko respublikos 
visišką Helsinkio susitarimų aukštųjų mokyklų akademi. 
įgyvendinimą ir sukelti pa-! nių grupių kuratorių aktyvo 
vojų įtempimo mažinimui • pasitarimas, kuriame daly-
ir bendradarbiavimui Euro
poje“.

Jis neišvardino ”tų žalin
gųjų jėgų“, bet aišku ir be
to, kad jis galvoje turi Va
karų "buržuazinius 
nalistus“.

vavo aukštųjų mokyklų rek
toriai, prorektoriai mokymo 
reikalams, partiniai darbuo
tojai, aukštųjų mokyklų par
tinių ir komjaunimo komi-
letų sekretoriai, profsąjun
gų komitetų pirmininkai.

I "Jie aptarė svarbiausius
! aukštosios mokyklos uždavi-
' nius — ruošti ne tik gerus 
specialistus, bet ir aktyvius 
visuomenininkus, kovingus 
tarybinės Tėvynės patrio
tus“.

Aišku, pasitarimo daly- 
ar ir kaip kuri šalis vykdė viai "labai pakiliai pasiuntė 
tai, kas Helsinky buvo su- įsveikinimo telegramą drau- 
tarta. Į gui Brežnevui“.

| Taip rašo Tiesa birželio 
"Helsinkio Baigiamajame ■ 19 dieną, 

akte,“ rašo V. Zenkevičius,
"nenumatyti tokio pobūdžio J 
kontrolės organai ir proce-' 
duros. Todėl minėtos komi

nacio-

"Ministras“ su pašaipa 
atsiliepia apie 4uos, kurie 
kalba apie Helsinkio susita. 
rimų vykdymo "patikrini
mą“, sudaro net tam reika
lui specialias komisijas ir 
rengiasi Belgrade svarstyti,

sijos sukūrimas ir veikla 
griežtai prieštarauja Hel
sinkio dokumentams ir įsi
pareigojimams gerbti kitu

LB MEMORANDUMAS

Birželio 10 d: JAV LB

matiškumo, gero frazayimo su labai jautria interpre- J apie centro valdybos veiklą 
tacija ir geru mokėjimu pereiti iš žemų tonų į aukštus j padarė K. Dabulevičius, a- 
ir atvirkščiai, parodant daug techninio lankstumo bei; P*e kontrolės komisijos-
muzikalumo.

Ne mažiau įdomūs buvo duetai ir trio ansambliai 
antroje koncerto dalyje: Fr. Couperin (1668-1733) siui
ta fleitai ir smuikui nr. 1, G. P. Telemann (1681-1767) 
duetas smuikui ir fleitai praskambėjo su gera balsų pu
siausvyra, gerai susiderinę, o taip pat K. P. Bach (1714- 
1788) — kuris laikomas klasikinio stiliaus steigėju.

Dar girdėjome trio Haendelio "Ben che mi šia“ sop
ranui, smuikui ir fortepijonui. V. Balčiūnienė atliko Teo- 
f anos rečitatyvą ir ariją įš operos "Ottone“ (1722), su 
pakankamu lengvumu išdainuodama ilgus greitus pasa
žus. Gal kiek fortepijonas buvo per garsiai girdimas. O 
pačioje pabaigoje J. S. Bacho (1685-1750) trio sonata 
G-dur fleitai, smuikui ir fortepijonui. Trio pabaigoje pa
sireiškė šiek tiek neaiškumo.

Aplamai reikia džiaugtis, kad galėjome išgiisti gra
žią muziką, ir tai yra didelis p. Vasy liūnų nuopelnas, ku
rie yra nenuilstami atlikėjų tarpe. Gaila, kad į koncertą 
atsilankė tik saujelė klausytojų. Tas pats J. S. Bachas 
pėsčias eidavo galybę kilometrų įš Amstadt į Luebecką 
klausytis Buxtehudės, bet už tai jis buvo didelis ir liko

Tapulionis ir garbės teismo 
— narys J. Stankūnas, nes 
pirmininkas neatvyko, o ki
tas narys — A. Rėklaitis — 
miręs. Tų pranešimų reikalu 
diskusijos buvo trumpos: 
nebūta žymesnių darbų, o ir 
laiko stoka. Skyrių atstovų 
pranešimai taip pat nesukė
lė platesnių pasisakymų.

; Dėl laiko stokos visai nebu. 
vo aptarti progamoje numa
tyti punktai. Pavyzdžiui, są
jungos garbės nariais pakė
limo reikalas. Tarpe tokių 

įpakeltinų į garbės narius 
buvo ir Bostono skyriaus 
garbės narys pulk. A. Sta- 
pulionis.

Didžiausias suvažiavimo 
dėmesys buvo sukoncent
ruotas į naujų sąjungos val
domųjų organų rinkimus. 
Čia iškilo du varžovai dėl tųamžinas.

Tiesa, po koncerto Klubo valdyba visus koncerto at- j pozicijų: iki šio lako būvusi 
j centro valdybos tvirtovė 
Chicaga ir naujai pasireiš- 

| kusi Clevelando ramtovėnų 
kolonija. Renkant naują 
Ramovės centro valdybą, 
dauguma suvažiavimo daly
vių pasisakė už Clevelandą 
ir į centro valdybą išrinko 
šiuos ramovėnus (pagal jų 
gautų balsų skaičių): V. 
Stankūnas, P. Karalius, A. 
Jonaitis, J. Kazėnas, S. Ast
rauskas, J. Malskis ir V. 
Knistautas.

Į kontrolės komisiją iš 
Detroito išrinkti: J. šepetys, 
S. Šimoliūnas, A. Grinius, J. 
Leščinskas ir R. Macionis.

Į garbės teismą išrinkti iš 
New Yorko: Z. Raulinaitis, 
J. Liaukus, E. Noakas, J. 
Rūtenis ir J. Klivečka.

Gegužės 29 d. Jėzųi^i

likėjus ir klausytojus skaniai pavaišino.

Algirdas Galadusis

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
tės d-jos atst. Leonaitienės.

Į suvažiavimą savo skyrių 
atstovus atsiuntė: Detroitas
— 3, Glevelandas — 3, Ka
nados — 2, Australijos — 1, 

rių atstovų suvažiavimą' Hartfordo — 1. Visiems ki- 
Chicagoje atidarė centro į tiems skyriams atstovavo į- 
valdybos pirmininkas pulk. galiotiniai. Sprendžiamuoju

RAMOVĖNŲ

SUVAŽIAVIMAS

1977 m. gegužės 28 d 
L. K.V. S-gos Ramovės sky

K. Dabulevičius. Suvažiavi 
mą žodžiu sveikino vysk. V. 
Brizgys, Lietuvos gen. kons. 
Z. Daužlvardienė, Altos atst. 
kun. A. Stasys, latvių atsto
vas, ukrainiečių įgaliotinis, 
savanorių • kūrėjų vairiu — 
£ Švedas, Šaulių S-gos 
^Tremtyje valdybos pirmi- 
įlinkas K. Mifkovartis. Buvo 
keletas sveikinimų raštų, 
kurių tarpe ir D7L.K. Biru-

balsu suvažiavime dalyva
vo 59 atstovai.

Sūvažiavimas išrinko ko. 
misiją sąjungos statutui pa
ruošti ir jį pateikti naujai 
valdybai peržiūrėti ir su sa
vo pastabomis ji pateikti
skyriams patvirtinti. Komi- 
sijoh’ isririkti J. ‘ Valutis, Kį; ( „
Vegianškas ir V. Garbenis") kuriose pamokslą (pas

Suvažiavime pranešinttisi

CHICAGOJE "KELEIVJ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 
GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

f

vysk. V. Brizgys. VėližFu 
prie Lietuvos Laisvės Kovo
tojams skirto paminklo bu
vo pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės ir Sibiro 
tremtiniai.

GLOBĖ PARCEL SERVICE,

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455 

CENTRINĖS JSTAGOS NEW YORKE:

NEW YORK, N.Y. 10010

212 FIFTH AVĖ. ROOM 709 

TeL: (212) 685-4537

Atidaryta kasdien nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet

kolonizacija, o Europoje — absoliutinės valdžios epo
cha su kultūriniu Centru karaliaus Liudviko XVI rūmuos 
Prancūzijoje.

Į . 18-tojo amžiaus melodijos pasižymi ekspresyvu
mų, ilgom koloratūrom, kaprizingais ritmais ir chromą- 
tiškutnu, o taip pat stiliaus nereguliarūmu. Stilistiniu at
žvilgiu siekiama naujų emocijos išraiškos priemonių. 17 j 
amž. vidury pasiekti nauji harmonijos, išraiškos ir formos ' 
šaltiniai. Charakteringos barokui — improvizacija ir i 
omamentacija. . 1

Pirmoji baroko muzikos srovė prasidėjo Florenci
joje — Caccini, Peri, vėliau Monteverdi — monodinis 
stilius su rečitatyvai ir arija. Vėliau — kantata, opera ir 
oratorja. Vėlesnė Venecijos mokykla — instrumentalinė 
canzona, smuiko sonata, taip pat įvairios orkestrinės for
mos. Trečioji srovė, prasidėjusi su Frescobaldi ir Swee- i 
linck, tęsėsi Vokietijoje, kuriai priklauso ir koncerte gir 
dėti kompozitoriai G. Muffat ir K.P.E. Bach — jaunes 
nysis J. Sebastiana Bacho (garsiojo) sūnus.. Jie naudojo Į 
daugiausia šias formas — tokatą, siuitą, fugą ir t.t.

Passacaglioš forma yra viena iš barokinės muzikos 
formų. "Pasacalle“ — tikriausiai ispaniškas žodis, ori
ginalioje formoje buvo šokis arba maršas. Muzikoje tai 
yra viena iš variacijų formų.

Pradžioje koncerto girdėjome V. Vasyliūno G. Muf
fat (1645-1740) passacaglią g-moll. Vytenis pagrojo 
nuosekliai, nenaudojant didelių muzikinės dinamikos 
kontrastų, kas pabrėžė šio veikalo charakterio vientisu-

Krašto valdybos vaidu bu- mą stilistniu atžvilgiu. Muzikinė interpretacija buvo at
likta lygiu, gražiu tonu, gal tik keletas greitesnių pasažų 
buA O nevisai techniškai aiškūs. Gaila, kad Vytenis gyve
na taip toli, bet mums malonu nors laikas nuo laiko jį iš
girsti, be to, jis ir Europoje reiškiasi muzikoje, koncer
tuoja.

Su malonumu klausėmės Haendelio (1685-1759) so
natos II G-dur fleitai ir fortepijonui, kurią atliko solistė 
B. Pėtėrson, akompanuojant Vyteniui. Gal kiek nedrą
siai, bet įtikinančiai, ilgom svariom frazėm ir gražiu 
tonu, taip pat gera technika praskambėjo solo fleitai. Su 
dideliu įsijautimu smuikininkas I. Vasyliūnas pagrojo 
to paties kompozitoriaus sonatą smuikui A-dur. Interpre
taciniu atžvilgiu skambėjo kontrastingai, šiltai ir švariai.
O Vytenis labai stropiai akompanavo solistams, nuosek
liai juos lydėdamas.

Trečias iš eilės kompozitorius G. B. Pergolesi (1710- 
(1736) priklauso dalinai baroko, o dalinai priešklasiki- į 
niam laikotarpiui. Opera "La servą padrona“ (1733 me-’ 
tai) yra italų komiškos operos žanro. V. Balčiūnienė kaip 
tik ir atliko Serpinos ariją komiško stiliaus nuotaikoje. 
Violeta dar padainavo Ghr. W. Glucko (1714-1769) ari
ją "O dėl mio dolce ardor“ iš operos "Elena e Peride“ 
(1769). Gluckas — naujausioje muzikos istorijoje yra 
vienas iš pirmųjų klasikų. Taip pat padainavo G. I^egren- 
zi (1626-1690) ’ Lne fier costume“ iš operos "Etlochle“ 
tl67J». įrikiinauisiai buvo atlikta Haendelio Kleopatros 
rečitalyv«*s n arija ’PiaiigUu la sotie .i.la’ is oį/efus 
’Gjnlio Cesare* (1724) Dainininke parodė daug dra-

vo įteiktas memorandumas
šalių suverenitetą ir nesikiš-1 Belgrado pirminių pasitari

mų Amerikos delegacijos 
viršininkui Albert W. She-

ti i kitu šalių vidaust *. *•
lūs.“

reika-

Nėra meno reprodukcijų

Literatūra ir Menas bir
želio 25 d. skundžiasi, kad 
parduotuvėse nėra meno 
darbų nuotraukų, nėra lite
ratūros klasikų — Žemai
tės, P. Cvirkos, J. Janonio, 
S. Neries, A. Venclovos, V. 
Montvilos — fotografijų ar 
meninių (tapybos, grafikos) 

portretų.
Kai kurie knygynai pa

tariu išsikirpti nuotraukas iš 
kurio nors laikraščio ar žur
nalo.

"MERGAITĖ Iš GETO“

, Paskubėkite įsigyti šitą R. 

Spalio romaną, nes jo netru

kus nebebus.

Kaina $3 Oo

rer, jr. Memorandumo lyd
raštyje pageidauta, kad į 
konferencijos darbotvarkę 
būtų įtraukti sekantys bend
riniai klausimai:

1. pagarba tikėjimui ir ti
kinčiųjų teisėms:

2. pagarba žmogaus ir tau
tų teisėms;

3. laisvės užtikrinimas "są- 
žinės kariniams“;

4. pritaikymas tautų ap
sisprendimo teisės sovietų 
okupuotai Lietuvai.

Pačiame memorandume j 
specifiniai pristatyti Lietu
vos okupacijos klausimai ir 
iškelti sovietų nusižengimai 
Helsinkio konferencijos su
tarimams.

Bostoniškio J. Jašinsko 
parai vta knygą —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR 
RE VOLIUCION1ERI US 
kaina -— 5 doleriai

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nuussau Avė. 
CHICAGO, lik 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, Ilk 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 VVest 25 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11115 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Calif. 90026. 2841 Sunset Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEVV BRITĄ IN. CONN. 06052. 97 Shuttle Meadow Avė 
NEVV YORK. N.Y. 10003, 101 Kirst Avenue 
PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
KOCHESTER. N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO. Calif. 94122. 1236 Ninth Avė. 
SEATTLE. Wush. 98125. 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 168 VVhitehead Avė. 
SYRACUSE. N.Y. 13204. 318 S. VVilbur Avė. 
VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali, VV. Iandis Avė. 
VYORCHESTER Mass. 01604. 82 Harrison St.
VVHEAT RIDGE. Colo. 80033. 4330 Ouav St.

REIKALAUKITE MCSŲKaUJO MUITL S

(213)
(612)

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 <ak vakaro. 
Se.-,ladieniai£> liepi r- ii ru^i milo inen. u .daryta.

(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788 

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033 
(313 ) 891-5350 
(201) 354-7608
(313) 365-6350 

413-0177 
788-2545

(203) 224-0829 
(212) OR4-3930

(215 ) 925-8878 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981 
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617 ) 798-3347 
(303 ) 422 4330 

ĄRAŠO.
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LIETUVIAI KITUR
LENKIJA

Lietuvių draugijai 20 mėty

Gavome Lenkijos Lietu* 
vių visuomeninės kultūros 
draugijos centro valdybos 
laikraščio "Aušros“ šių me* 
tų nr. 1 (3-6).

Iš jo sužinome, kad minė
ta draugija šiemet mini 20 
metų sukaktį, nes jos pirma* 
sis narių susirinkimas buvęs 
3957 m. kovo mėnesio gale. 
Tais metais įsisteigę 6 sky 
riai ir rateliai (5 nariai), o. 
1958 m. jau 14, 1959 m.—-6, 
1960 m. — 2, 1961 m. —1 
skyrius ir ratelis.

Dambravai klebonijoje su
rengtame atsisveikinime poj 
raišių, kurias kun. Antanas;

ALTOS INFORMACINI
JAV informacija pagerbs 

Lietuvos teise*

JAV Informacijos tamy-
Pei kūmas atlaikė dr. V., ^os g Brown iš Wa
Dambravos garbei. čia kaj-, atsiuntė Amerikos
bėjo is Maracay aUvykęs į ^Yių Taiybai raštą> už. 
LB centro valdybos pirm. :tikrinantį, kad ateityje jų 
Henrikas Gavorskas, įteikęs ; žemėlapiuose atžy-
dr. V. Dambravai auksinį męs Baltijos valstybių ribas 
laikrodį ir Salzburgo miesto j įr žemėlapio krašte įdės isa- 
spalvotą albumą ten kartu kad ja V vyriausybė 
praleistoms dienoms prisi* į nepripažįsta Baltijos valsty. 
minti, Jūratė Statkutė de kty inkorporacijos.
Rosales, Stasys Jankauskas,
gyd. Povilas Dambrava ir Raštas atsiųstas ryšium 
Juozas Menkeliūnas. su kun. A.Stasio ALTos

’• vardu pasiųstu protestu, kad 
Savo .paskutiniame žody* j ja V informacijos apyskai. 

je dr. V. Dambrava pareis* i tiniame leidiny buvo Įdėtas
kė, kad jam visi Venecue-

m j ! los lietuviai buvo labaiTa proga draugija gavo , , „ . .7J brangus, lyg seimos nariai.sveikinimų ir iš Lietuvos 
(Gimtojo Krašto red. V.
Eeimerio, V. Kazakevičiaus,; RudHui'T"b^afcžd  ̂
Lietuvos Draugystes ir kul- juo ^1^^, kad

žemėlapis, kur Baltijos vals
tybių teritorija įjungta i So
vietų Sąjungą, neatžymint

,. ... x • - a x .nei Baltijos valstybų ribų,
Čia viešint mz. Antanui nej vaidų, nei jų teisės i lais

vę.

— Sveikas, tėve!... Ko ty-1 
i ir neatsakai į pasisveiki- Į kiIi

nimą?

— Pala... 
šau...

pala...

- Ką užmiršai?

tūrinių nvi ių su užsienio ša
limis d-jos prezidiumo — 
R. Petrausko).

Tame numery plačiau ap. 
rašoma Punsko Lietuvių 
kultūros namų veikla, Lie
tuvių kultūros židinys Vroc

dr. Y. Dambrava EI Salva-... . . „
dore nebesuras lietuvių. Į L“*UV“# kalba umvers.tete

tai inž.. A. Rudis atsakė: j Svarstant lietuvių kalbos 
Nenusimink, ponia, jei ne- n nratGsimo rpivaia tik ras, tai jis ten sukurs lietu- *kurso Pra^sirno reika1^ 1111

vius“.

U tikrųjų tai tikslus dr. V.
lave, drasko viduriniosios Į Da^^os apibūdinimas'

i nois Circle universitete, Chi
cagoje, ALTos infcfmacijų 
tarayba pasiuntė raštą, mo
tyvuotai įrodanti lietuvių

atkreipė dėmesį, kad komu
nistai yra infilstravę serbų 
eiles JAV-se ir stengiasi pa
imti Jugoslavijos komunistų 
kontrolėn JAV serbų orto
doksų bažnyčias. Tą faktą 
atskleidė savo straipsnyje 
ir žurnaiistas Jack Ander- 
son.

Pavergėjų kongresas 

Chicagoje
JAV antibolševikinių tau

tų blokas — ABN — Chica
goje rugsėjo 10-11 d. šaukia 
savo kongresą. B i iželio 22 
d. Chicagoje įvyko pirmas 
to kongreso rengimo komi
teto posėdis ukrainiečių sa
lėje. Aptarta kongreso pro
grama ir kiti reikalai. Daly
vavo ukrainiečių, vokiečių, 
rumunų, estų, lietuvių at
stovai. Pirmininkavo ukrai
niečių veikėja U. Celevych. 
Lietuviams atstovavo kun. 
T. Prunsikis.

NEW HAVEN, CT.

Įvairios naujienos

• LB apylinkės valdyba 
birželio 19 d. surengė pir
mojo didžiojo lietuvių trė
mimo Į Sibirą sukakties mi
nėjimą, parašė atitinkamus^ 
laštus prez. Carteriui, vals
tybės sekretoriui. Connecti
cut senatoriams, kongresma- 
nams ir gubernatorei.

Minėjimą
laikraštis.

aprašė vietos

• Tautų festivalyje liepos 
2-3 dienomis LB valdybos 
rūpesčiu buvo suruošta tau
todailės ir spaudos paroda.'

• LB apy gaidos suvažia
vimas Įvyks liepos 8 d. 7 vai. 
vak. Nevv Haveno Šfc. Kazi
miero parapijos salėje.

STEPONO KAIRIO ATSI-
Į MINIMŲ PIRMASIS TO- 

Aukština pogrindžio spauda, MAS ”LIETUVA BUDO"
Mass. senatorius E. W.; JAU i§pARDUOTAS, BET 

Prooke kahhoJe senate; ANTROJO TOMO—"TAU,

— Žinau, tėve, čia yra to- mokyklos pirmieji metai ;nes Yisur ir visada pasi-'^a^s kursa reikalingumą, j spaudą, 

kursus ir siūlo žmones išmo-
ių sukčių, kurie atidarė net (dabar ir ji mini dvidešimt-Į jjjęg ištikimas Lietuvai ir lie-i Baste iškeltos ir tam reika-’

kyti kalbėti tokiais žodžiais, 
Užmir-' kad beraštis atrodytų kaip

meti). Yra ilgas Jono Pa- tu,yiams 
jaujo straipsnis, skirtas 
Kampuočiu kaimui, esan-

baigęs kolegiją. Matyt, tok- J čiam Punsko valse, ribose 
sai sukčius ii- tave dar su apie 1 km. i rytus nuo Tra-

iškėlė Lietuvos intelektualų 
ir pogrindžio laikraščių re
daktorių rvžtą. Jis skatino 
laisve mylinčius amerikie
čius kelti balsą prieš prie-

— P’ala... pala... Visas 
mano mokslas nuėjo ant šu- 
nio uodegos’.. Ir mano pen
ki doleriai...

— Kas gi tau atsitiko, 
kad negali prašnekti?

— Vot, Maiki, durnas bū. 
damas paklausiau durno 
Zacirkos, tai ir atsitiko...

O ką tau tas Zacirka

Zacirkos rekomendacija ap
gavo ir pinigus ištraukė iš 
pensininko kišenės. O, be

kiškių geležinkelio stoties. 
Taip pat ilgas straipsnis a 
pie Drezdeno • Cottbuso srl

to, kam gi tau tos vadina- tyse gyvenančius sonbus 
mos "moksliškos kalbos“! (vendus), vakarų slavų gru- 
taip prireikė? P€- p- Kartonas rašo apie,

— Matai, vaike, Zacirka 
man skaito laikraštį, o aš 
suprantu tik pusę. Sako, ga-

Duskininkus.

Žinoma, ir Lenkijos lietu
vių "’Aušros“ redaktoriai

zieta rašo, kad ruskiai suė- negalėjo išsisukti nepaminė
me amerikiečių pisorių už 
tai, kad jis norėjo iš Rusijos 
mokslinčiaus sužinoti ir iš

ję "Tiesos“ 60 metų sukak 
ties, todėl išspausdino jos 
pirmojo numerio pirmojo

patarė, kad dabar bijai net vežti Į Washingtooą slaptą 'PuslaPĮ° dalies fotonuotrau. 
•• «. i i i • i_-__ • ..... ka Joie vra Vaidilos Ainiomokslą, kuris vadinasi .psi-i*?.-. Joj? J™ Vai^?°s A1“0 

eilerastis Nevenkit prie ka-išsižioti ?
Į pirologija. O kas ta psipiro .. . , . ,>TV . ,

„z Tni po tr vedamojo Pne dar-__  vt a t a i ĄTjįilci ru1?*—1 Icgija via, as n nežinau, lai , ,aviaidi, didini, jis per- o . bo. draugai pradžia,
skaitė gazietoje, kad Bosto- ^cirka mane^^ suaudė g

porą valandų iš tavęs pada- uz "Keleivi“ mažesnių pus- 
ro tiligentą. Bet kas ta psi- laP^ laikraštis, kuriame ne-Ii 
pirologija. tai ir tas prope- maža iliustracijų, snausdin- 

' •į ta dviem spalvom (juoda ir 
i žalia). .

ne toks mokslinčius atidarė 
škūlę, kur per dieną išmoko 
net visai negramatną kaltJP* 
ti taip, kad atrodytum, lyg 
ėsi baigęs navarsitetą. Reiš
kia šnekėti tokiais žodžiais, 
kaip šneka propesoriai. Pa
lauk, palauk... Gal aš atsi
minsiu... Vot, "kaip tamsta 
vindividualiniai ir kliuzevy- 
viniai šią problemą traktą-

senus nežinojo.

i — Tu, tėve, tur būt, gir
dėjai apie Maskvoj suimtą 
The Los Angeles korespon
dentą Robert Toth, kuriam 
sovietu mokslininkas Vale

vuoji, turint galvoj norg°
x„xQ+';i kažkokias parapsichologijos

. i

VENECUELA

Atsisveikinome *u 

dr. V. Dambrava

Nutilus "Leiskit į tėvynę“ 
garsams, buvo užverstas Į- 
spūdingas Vytauto, ir mūsų 
kolonijos bendradarbiavimo 
istorijos lapas. Bet tų pėdsa< 
kų joks laikas neįšdildys. 

Aleksandra Vaisiūnienė

lui geros prof. J. Reklaitie- 
nės kvalifikacijos.

Pabaltiečių komitetas 

Baltuosiuose rūmuose

SENIAI LAUKTA 
ISTORIJA

Jau galima gauti Prano 
Čepėno parašyty Naujųjų 

Bendras Amerikiečių pa-l Laikų Lietuvos istorijos I to- 
baltiečių komitetas birželio; mą, kieti viršeliai, 543 psl.,

Ką tik gavome

Naująją, laikų Lietuvo* 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Putina* mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės - Slavėnienės 
atsiminimai, 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

Miguel Manara, 6 pa
veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vir- 
kau, 94 psl., kaina $4.00.

2 d. turėjo pasimatymą su 
BSaltujų rūmų etniniams rei
kalams ryšininke Jan Peter- 
son. Pasitarime dalyvavo dr.
J. Genys, pavaduodamas dr.j
K. Bobelį, pirmininkaujan
tis tam komitetui. Dalyvavo

kaina $15.00.
RMi

LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAIN A $2 00.

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI

Keleivyje galima gauti 
Jono Valaičio parašytą apy
saka

JAUNAMARTĖ.
Turinyje: Suvalkijos kai

mas, ūkininko sodyba, jo 
buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA-
estų atstovas M. Kari, lat-; TA BUS gerjaus^ D0VANA. 
vių — G. Meierovics ir ry- j

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. . <

šiams su visuomene direkto
rius J. Bolsteins.

Tai buvo pirmas šio ko
miteto pasitarimas Baltuo
siuose rūmuose, kraštą per
ėmus valdyti naujai vyriau
sybei.

Ęuvo primintas reikalas 
iškelti Belgrado konferenci. 
joje žmogaus teisių varžy
mus Baltijos valstybėse.

"Niekada nepamiršim!»«

1977 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEVV YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 1

VIENOS S A VA1TĖ S :

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Rugsėjo IS — SS38.00

lietuvybės kantinuinktuteto 
principimpą...

— Kalbėk, tėve, žmoniš
kai ir paprastai lietuviškai, 
nes jau renti visišką kvaily
bę.

— Maiki, aš vakar sumo
kėjau tam propesoriui pen
kis dolerius, kad šiandien 
galėčiau su tavim pasikalbę, 
ti moksliškai, o dabar viską 
užmiršau... Gadeem, kas čia 
su mano bačkigalve pasida
rė? Tokie ekspensai, ir, ma
tai, jokios naudos. Ar tu tik
rai nieko nesupranti, ką aš 
dabar moksliškai pasakiau?

— Nieko, tėve. Tik dar 
aiškiau atrodo, kad tu gir
tas.

mokslo žinias?

— Vot, vot! O kastai per 
mokslas?

— Tai psichologijos moks
lo šaka, tyrinėjanti žmogaus

Dr. Vytautas Dambrava, 
kuris čia ėjo aukštas parei
gas JAV ambasadoje, iškel. 
ta.- Į EI Salvadorą. Šios ša
lies lietuviams dr. V. Ųamb- 
rava buvo labai didelis 
ramstis, ir todėl jo išvyki

Sauja skatikų, premijuo
tas romanas, parašė Kazys 
Almenas ,249 psl., kaina $ 
5.00,

Bastūno maistu, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.

asmenybėje pasireiškiančius; m< s. Jlems yra skaudus nuo- 
dvasinius reiškinius, kurių 
negalima išaiškinti žinomais j ~
mokslo metodais. I jos sritį T« savo gallestl Venecu- 
Įeina telepatija, aiškiaregys-
tė ir telekinėzijcs reiškiniai.
Mat, komunistai giriasi, kad 
jie jau tiesiai savo mintis su-: tų j Vilnių 
geba perduoti per didelį i 
erdvės atstumą kitam žmo-j — Nesąmonė, tėve! To- 
gui. Net Įsakymus astronau* į kią dalykų padaryti niekas 
tam, skraklantiem erdvėlai. negali. Tai tiek pat teisybės, 
'■yje.

GaAvės berniuko nuotykiai*
parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

etos lietuviai išreiškė dr. V. Į 13..ji laida, pasakojimų
pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto, 254 psl., 
kaina $4.00.

Ryšium su Baltijos vals
tybių okupacijos sukaktimi, j 
šen. Ch. H. Peroy padarė se- ’ 
nate pareiškimą, kuriame į 
priminė sovietinę okupaci 
ją, religijos persekiojimą, * 
kolektyvizaciją, deportaci
jas, kolonizaciją. Jis pasi
džiaugė Baltijos tautų at
sparumu ir pabrėžė, kad jos 
vertos nuolatinio nusistebė
jimo. "Mese jų niekada ne
pamiršime !“ — kalbėjo se
natorius.

Daug draugų Washingtone

Birželio
Liepoj
Liepos

15 — $1158.00 
13— $1195.00 
27— $1195.00

Rugpiūčio
Rugsėjo
Gruodžio

10 — $1195.00 
7 _ $1158.00

21 — S 999.00

u***********************

— Vaike, aš šiandien esu 
visiškai trezbas, tik maniau, 
kad tau atrodysiu mokytas. 
Kad mudu jau galėsime kal
bėtis, kaip lygus su lygiu. O 
matai, visą mokslą per nak
tį užmiršau, ir liežuvis susi
pynė į mazgą...

— Jeigu ruskis jau gali 
padaryti net šitokius cūdus, 
tai jau mums galas. Juk ta
da komunistai nuo Krem
liaus bokšto viraūnės gali 
įkalti mūsų veikėjams mislį, 
kad visus mūsų pondų mi
lijonus reikia atiduoti Bim
bai, ir įsakyti, kad Altos, 
Vliko ir vargonizuotos mū

sų susaidės prieksėdai grįž

ki ip Stalino laikais skelbta 
propaganda, kad kolūkie
čiai ant vieno rugio stiebo 
gali išauginti šešias varpas, 
tik reikia, kad Stalinas įsa
kytų.

— Sakai, neteisybė? A- 
čiū, Maiki, kad mane nura
minai! Dabar matau, kad 
ir be spešel skūlės tu pate 
gali iš manęs padaryti tRi- 
gentą. ,

Lietuvos Katabbų Bųžtty-
čimt Kronika, III tomas, 424 
psL, pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr, 16-22 
Kaina minkštais viršeliais 
$4, kietais — $6.

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Vidcaų, kaina 
$6.00,

Prof. Augustino Volde
maro raitai, 672 psh, kai 
na $15.00.

Ryšium su trėmimų su
kaktimi ir ryšium su kong
reso rezoliucija, kad Belgra. 
de būtų iškeltas Helsinkio 
susitarimų nesilaikymas ir 
žmogaus teisių laužymas 
Baltijos valstybėse, iki 1977 
m. birželio 16 d. JAV kon
grese kalbėjo 9 senatoriai ir 
37 kongresmanai, vis pa
remdami lietuvių ir kitų pa- 
baltiečių laisvės reikalavi
mus.

Komunistų infiltracija 

serbuose

Amerikos Lietūkiu Tary
bą aplankęs serbų atstovas

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu.

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We*t Broadw&y, P. O. Box 116

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

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS— 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

’RICES ARE NEW, based on double occupancy and are sub
ject to changes and/or Government approval.

dorintiems atsikviesti gimines 
iškvietimo dokumentus.

iš Lietuvos sutvarkome

looooooooooooooooooooooooaao*
WORCESTERIO LIETUVIŲ

R A DIJO VALANDA 
Trečiadioni&ib 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 

L Meilus
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
MaaaaaaaMaMaaooaoooooooooooooooaooonaaaaa
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Vietinės žinios
vooooooooooooooooooooooooooooa

Tragiškieji birželio įvykiai per radiją

Tragiškieji birželio įvy
kiai buvo plačiai paminėti 
ir per radiją. Laisvės Varpas 
skyrė tam reikalui dviejose

teises jau savaime prisideda 
prie apsisprendimo teisės 
įgyvendinimo“.

Birželio 10 d. jungtinė- T. . .. ., , . . ,JAV Adminia.-aciji.Kong.! m,neto itaxln«° lr 
’reso komisija Helsinkio, si-i užsienio poli-
tarimų vykdymui prižiūrėti | “H0? MpU nustatanco pa- 

Kur sukvietė arti 30 tiesioginiai :l’8un“ fa.-e.sa.mo gana
su ja bendradarbiavusių or- . ’ . * ..f.

k f vlsQ 8370 ^emesi vra lsskir-

DIENA SU HELSINKIO 

KOMISIJOS NARIAIS

nausko sukinta daina 
prapuolė tas kelelis“, kurią 
atliko sol. V. Jonuškaitė. Ši 
programos dalis kulminaci- 

programose po pusę valan- ni punktą pasiekė akt. H. 
das, o Vv'BET radijo stotis! Kačinsko atliekama ”Ode 
Brocktone perdavė anglų j herojams“, po kurios įjung- 
kalba LB Visuomeninių rei- ’ ta muz. J. Bertulio sukurta 
kalų tarybos gerai paruoš--daina „Pabuski, pasauli,“ į cent Fenwiek, štabo virši- 
tą pusės valandos progra-' kurią atliko ko-mp. J. Gai-, nįnkas Spencer Oliver ir kt.

delio vedamas Bostono lie- LB Krato valdybai atstovą, 
tuvių mišrus choras

ganizacijų atstovu . . ......-• . - , '• •• . i tinai nukreipusi tik i zmo-renciją, prieš komisijos at-: x ,
stovams Uvvkstant į Belgra-ifaus‘else?- tau
rią. Konferencijoje dalyva-’^ klausimoji Belgrado 

v o komisi jos pinu
Dante Fascell, kongr. Milli

va-,, . .. .
Vno-r ! konferencijoje 

kelti.
nesiruoc-ia

A Gč.
(LB Inf.)

mą, kurią stočiai Įpiršo LB 
Brocktono apylinkės valdy
ta. Tą programą tikriausiai 
būtų perdavusi taip pat kita 
radijo stotis Brocktone, bet 
i ją kažkodėl šiemet Brock
tone nesikreipta. Tai nesu
sipratimas ar nedovanotinis 
apsileidimas?

vo Aušra M. Zerr. Po įvadi- 
Maždaug ketvirtadalį šiųj njų komisijos narių pareiš- 

programų perdavimo išlaidų j kimų buvo leista statyti.
žadėjo padengti LB Bosto- i klausimus. Iš pareišikmu su- ’

I....................... - - - - "no apygarda.
Br-tis

KALENDORIŲ S

Laisvės Varpo birželio 12 
d. programoje P. Viščinis 
plačiai išryškino tris Tragiš- je. 
kūjų birželio įvykių ele
mentus (Lietuvos laisivės 
užgniaužimas, pirmieji ma
siniai trėmimai ir spontaniš
kas tautos sukilimas prieš 
okupantą), savo mintis pa
lydėdamas muz. J. Žilevi
čiaus sukurta daina „Lais
vės, laisvės“, kurią atliko 
Čiurlionio ansamblis su or
kestru. Vėliau dar kalbėjo 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkas J. Gaila, priminda
mas tuos mūsų uždavinius, 
kurie iškyla Tragiškųjų bir
želio įvykių sukakties fone. 
Programa baisia St. Šim
kaus daina „Oi, greičiau, 
greičiau“, kurią atliko solis. 
tas St. Baras. Visos progra
mos pagrindinė mintis —ne 
dejavimai ir rezignacija, bet 
ryžtas, kovos dvasia ir lai
mėjimo viltis.

Liepos 24 d. Lietuvių die 
na Putnamo seselių sodybo-

Rugpiūčio 14 d. Minkų 
vadovaujamo radijo metinė

sidarė įspūdis, kad JAV de-p.lcaI?.Fa

NETURTINGIAUSIAS

GUBERNATORIUS

The Boston Herald Ame- 
kad iš Naujosios

ne-
... j. . 'turtingiausias esąs Massa-rencjėje d.desn.0 agreą;vu- Du.

mo nerodys, nes nenorima
„užtrenkti durų“ ir sovietus'

legacija Belgrado konfe-‘ gubernatorių

erzinti. Bus keliami tie klau- 
i simai, kuliais iš sovietų bū- 
‘ tų galima tikėtis nuolaidų.

kuris tesąs 
tik $64,922.

'vertas4

Turtingiausias esąs Ver
iu onto gubernatorius, kurio

Jautėsi nuotaika, kad stip- į turtas — apie $2.5 miL

Skaitykite 
šias knygas

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė 
384 psl., kaina $8.C0.

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
R.mas Černius, 75 psl., kai
na $2.50.

Dulkės raudonam saulelei- j
Ty, Vinco Ramono romano! 
antra papildyta laida. 399 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Julius Janonis, poetas v
••evoliucionierius, pardšė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

Nykštukų mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie-i 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknienės piešiniais. GO 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

NORI SUSIPAŽINTI

į Noriu susipažinti su merginaĮ
j ar moterimi nuo 55 iki 70 metu 

amžiaus, be vaikų. Rašykite 

lietuviškai ar angliškai, {dėkite 

savo nuotrauka.

Adresas: G. Hill, 508 North 
Normandie Avė., Los Angeles 
Cal. 90001.

„GARSO BANGU“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

II

IEŠKO GY VENIMO DRAUGOi

Ieškau gyvenimo draugo, naš
lio. 55-70 metų amžiaus. Atsa
kysiu tik i rimtus laiškus. Pri
dėti trumpų gyveninio aprašy
mą. Laiškus siųsti Keleivio ad
ministracijai. pažymint ant vo
ko: "Onutei*4.

(20) l

i
DRAUDIMO AGENTŪRA > 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadvvay

So. Boston. Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

riai rūpinamasi laimėti Į
gegužine Romuvos parke | amerikiečių žurnalistų pri- 
Brocktone ! tarimą konferencijos atsie-

kimams, jiems išgaunant ne-
Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 

S. Bostono Liet. Piliečiu dr.
varžomą keliavimą ir žinių 
rinkimą sovietu bloko vals-

salėje LB rengiamoje Tau-i lybėse. JAV delegacija Bei
tos šventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

KADA IR KAM PADARĖT 

SAVO TESTAMENTĄ

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuviu radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo

Tuo reikalu jums gali pa-j 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
dėti teisininko Prano Šulo ’ Perduodama vėliausių, pa-

Maines gubernatoriaus 
turtas siekiąs apie $500,000. 
Neplona kišenė esanti ir 
Connecticut gubernatorės 
Grasso, nes jos turtas siekia 
$387,000 vertės.

grado konferencijos metu 
planuoja pasiūlyti svarstyti 
20 punktu. Deja, nei vienas 
iš komisijos pareigūnų kon
krečiai negalėjo tų punktų

ie Stepono Dariaus posto! išvardinti .ar bent atsakyti, , T f , 
moterų vieneto 40 metų su- • ar tautų laisvo apsisprendi-! . ocFe gubemato-
kakties banketas. ; mo. klausimas yra vienas iš*nus’ kuno turtas $91>oO<X

, . ! tu punktu.
Spalio 9 d. 3 vai. popiet į ‘

So. Bostono Lietuvių Pilie- Netrukus po apsilankymo

Rugsėjo 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė-

čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

Dainos ir giesmės broliam
lietuviam. — Tai vilniečio I peržiūrėta, 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kulbokienės 
pastangomis. Įgraviravimo 
darbą atliko Jonas Zdanius 
Kaina $6.00.Ne\v Hampshire guberna. 

torius turis turto apie $325, .
000 vertės. J Lietuva caro ir kaizerio na-

1 guose, Ant. Gintneris, 638
Prie „bėdžių“ priskirtinas

aOOUOOOCOCM&C -OOOOOCOOOO

teisėjo Alpbonse 
„Sūduvos4* išleis-

paruošta, 
peržiūrėt; 
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Valstybės departamente LB i 
atstovas turėjo progą asme
nį.'kai užklausti aukštą prez.

I Carterio administracijos pa- 
Lapkričio 27 d. So. Bos- į rejgQną, ar ”p0 to, kai ad- 

tono Lietuvių Piliečių drau- į ministraciia nasisakė už

JUK NETURITE?

psl., kaina $5.00.
Paguodą, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, par-Gsė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu- 

i v iškų knygų pasirinkimas.

Paguoda. Bronio Railos 
Amerikos Liptuvių Taryba, j išgarsėjusių akimirkų II da. 

30 metų Lietuvos laisvės ko.} lis. Be k'4ų dalykų, čia telpa1
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina

mas, kad tragiškųjų birže
lio įvykių nemini tik tie. ku
rie patys vienu ar kitu būdu 
prie jų prisidėjo, tie, kurie 
nori juos užmiršti, o taip pat 
tie, kurie yra tiek nutolę nuo

Ged žodynai
lietuviškų reikalų, kad jiems dynas, V. Baravykas, nauja
tai neįdomu, 
jungta komp. 
činsko daina 
tieji namai“, 
sol. S. Liepas.

Čia buvo į- 
Jercnimo Ka- 
„Tu:ti palik- 
kurią atliko 

Kun. J. Pruns

nimą, ypač Rytų Europoje 
ir pačioje Sovietų Sąjungo-
ie«9

Į Pareigūnas, kurio pavar- 
Anglų-iietuvių kalbų žo Į dė neminima, pagerbiant joj

Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl.. 
kaina 50 centų.

Kryžuočių valstybės san
tvarkos bruožai, prof. J. Pa
karklis, 176 psl., kaina $2.00.

idomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tj. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštai' 
viršeliais $5, kietais $5.50

Kokius dievus žmonės gar
bino senovėje, St. Michelso- 
nas, 271 psl., kaina $4.00.

Tos pačios motinos sūnūs,

iAVAU RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

fe

£
1

i

b!
H

kis savo kalboje išryškino 
Sovietų Sąjungos padarytą j na $8.00. 
Lietuvai skriaudą, lyginda
mas ją su Muravjolvo Kori
ko “laikais, o taip pat at- 
sklėisdamas išvežtųjų kan
čias to trėmimo aukų auten
tiškais pasakojimais, čia vėl 
n u o t a ik os pa vaizd a(v imui
įjungta muz. Aleksio Kaea-

laida, anie 3 ),00C žodžių 
590 ps’., kaina

L ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Kursą vi 
naitė ir šlapobersk:s. apie 
27 ooo žodžių 511 psl., kar

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės
Įima gauti Keleivyje. Jos
Orintaitės parašytas roma
nas Erelių kuorai, 384 psl., 
kaina $8.00.

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER) 
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 

• Mokėti pagal susitarimą
ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 

SPECIALISTAI
šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tek: 436-1204 Tek: 848-6000

loooooooeoooooaaooM

pageidavimą kalbėti atvi
rai. atsakė, kad administ
racija tautų apsisprendimo 
Įgyvendinimo „nelaiko at
skiru tikslu, ypač jo neišski
ria kuriame nors atskirai 
apibrėžtame rajone, nes pa
stangos užtikrinti žmogaus

Lietuvių išeivija Amerikoj, į 3 graudulingi esiai, 171 psl. 
parašė Stasys Michelsonas,! kaina $4.00. 
gausiai iliustruota, 500 psl.,! D .. £.. £..
kaina $4.00. ’ - 7! Pa,r?:

hicagot istorija, paraše

informuoja skaitytoju^ apie imsaulinius lr lietuviškuosius 
įvykius, deda aaug ir įdomių nuotrausų ir atvira: pasisakė ja 
apie visus mūsų visuomeniniu <• bei kultūrinius klausimus fe, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta fe 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem? 
svarbia problema.
‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška.-, mūsų Iš- fe 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idėjų. »► fe 

! suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikoma fe
j__ lietuvybės ir Lietuvos. fe

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. fe

Adresas:
7722 George Street. I^Salle. P.Q.

Aleksas Ambrozė, 664 psl.. 
gausiai iliustruota, kai-

psl., kaina $6.00.

Didieji dabarties klausi'

I ZL

IISP I( L CANADA

iUi jLP g_’. irt. mu g-ū iL.’'i A

na kietai'3 viršeliais $10, m*i> parašė Antanas Macei- 
minkštais — $8. na. 325 psl.. kaina $6.00.

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė j Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITES KELIONĖS Į LIETUVĄ:

j
1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktvs Vilniuje kartu su 1 dienos » 

* (
ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje

rugsėjo 18-26 d. — $858, spalio 9-17 d. — $826.

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 

rican ar kitais IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

arba
1-800—223-7420

’ (Prašyti ”Pat“)
Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą reiervuoti galimai anksčiau. i

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą carmu? ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau luup SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Sėtuvių fraternalinš organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nee.SUSIVIENLJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpmės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse miiono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudaa nuo $100.00 iki SiC.OOO.GC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — &l 

dowaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V ATKAKS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama. ~ • » i

SLA—AKC1DENTALE AFDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas. 1 ~

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lftbuanlan AlHaare of America 
107 W«mt 30th Street, Nevr York, N.Y.
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Kelia bylas už mokesčių Mykolas Drunga išvyko

Vietines žinios
STEPONUI JANELIŪNUI nevieną organizaciją ar ge-, 

1 rą darbą. Dosnus jis yra ir 
Keleiviui.

85 METAI

Liepos 4 d. Steponui Ja- 
neliūnui sukako 85 metai.

Sukaktuvininkas yra se
nas Bostono gyventojas, 
veiklus lietuvių visuomenės 
naiys. Lietuvių visuomeni
nėje veikloje jis dalyvauja 
nuo pat jaunystės dienų. Y- 
pač daug yra dirbęs Sanda
roj, Lietuvių darbininkų
draugijoj, Dariaus-Girėno 
poste ir So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-joje. Paskuti
niuoju metu dėl amžiaus ir 
parijusios sveikatos jau yra 
priverstas daugiau žiūrėti iš 
šalies, kaip kiti veikia, ir sa
vo senu patyrimu dalintis su 
jaunesniais darbuotojais.

Pabrėžtina, kad S. Jane- 
liūnas ir savo negausiais iš
tekliais nešykšti paremti

Linkime bičiuliui Stepo
nui dar daug ramių ir malo
nių dienų.

Ne tikroj vietoj pakliususios 

eilutės

Praeito numerio 6 psl. ži
nutės ”Dalius Vasys gavo 
bakalaurą“ gale išspausdin
tas šitoks sakinys:

”Šia proga savo bendra-: 
darbi ir malonią jo gyveni-i 
mo palydovę ir mes nuošir
džiai sveikiname“.

Tas sakinys turėjo būti į- 
dėtas po J. V. Sūduvo ra- 

Į šinio apie Šimėnų auksinį 
jubiliejų.

Atsiprašome.

sulaikymą

Yra įmonių, kurios iš sa
vo samdinių išskaito paja
mų mokestį, bet jo neįmoka 
mokesčių įstaigai. 200 tokių 
įmonių skolingos net $25 
milionus.

Mass. prokuroras Bellotti 
20-čiai tokių įmonių jau pa
siuntė įsakymus įnešti į mo
kesčių įstaigos Rasą priklau
sančius mokesčius. Nepa
klausius — bus keliama kri
minalinė byla.

j Kanadą

I Mykolas Drunga liepos 1 
■ d. išskrido į Kanadą. Jis yra 
• pakviestas skaityti paskaitų 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
S-gios stovykloje C&lgary,

I Alberta.

Jau išėjo Bridges nr. 3

Jau išėjo JAV LB leidžia
mas žiniaraštis Bridges nr.

Jis skirias tiems, kurie
jaučiasi esą lietuviai, bet 
lietuviškai nemoka.

* O.
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Nuoširdžiai sveikiname ,

STEPONĄ JANELICNĄ

85-tojo gimtadienio proga ir linkime jam švęsti dar 
daug tokią sukakčių.

Žmona Cassie, dukra Alena ir žentas 

Joseph Twombly, podukra Evelyn su 

vyru John Powell ir John Akroth su 

žmona

Autobusas j Putnamo 

pikniką

Autobusas j tradicinę lie
tuvių susitikimo šventę — 
pikniką — N. Pr. Marijos 
sodyboje Putname, Cdnn., 
išeis sekmadienį, liepos 24 
dieną, 8:30 vai. ryto nuo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos namo ir grįš iš pikniko 
7:00 vai. vakare.

Autobusas švarus, vėsina
mas ir puikiai įrengtas ke
leivių patogumui........................

Kelionė ten ir atgal kai
nuos $6.00.

Autobuse vietas užsisaky
kite iš anksto pas Stasį 
Griganavičių, tel. 268-5351 
arba S.B.L.P. d-jos bare, 
tel. 268-9058.

Malonėkite vietas tikrai 
užsisakyti iš anksto, nes jų 
skaičius ribotas ir gali pri
trūkti.

Bostone 12,800 narkomanų

Vaistų piktnaudojimo in-j 
stituto tyrimo duomenimis, 
heroino vartotojų visoj šaly 
yra apie pusė miliono, dau
giausia New Yorke.

Bostone 1975 m. ju buvo 
12,800.

Rinksime gražuolę i amžių ir adresą Valentinai 
i Minkienei, 502 E. Broad- 

Rugpiūčio 14 d. Romu'vos way, §o. Bostone, Mass. 021
parke, 71 Olaremont Avė.,
Montello - Brockton, seniau
sios N. Anglijoje lietuviui 
radijo programos 43 metų į 
sukaktuvinėje gegužinėje Nauji Keleivio skaitytojai 
bus renkama ”Miss Lithua
nia of N.E“. Keleivį metams užsipre-

T. , , , numeravo Antanas GailiušisJ. bus apdovanota gra- B Philade, hijos ir Roraas 
^tula, raudonų rožių ; Brid t

puokšte ir gintariniais $2o j ® ® ’
vertės auskarais, kuriuos pa-1 *
skyrė Ketvirčio brangeny
bių krautuvė So. Bostone.

Kviečiame netekėjusias 
lietuvaites nuo 16 metų am
žiaus dalyvauti varžybose. į

27.
Valentina ir Steponas 

Minkai

Sveikiname savo naujuo
sius skaitytojus.

PARDUODAMI NAMAI 

Brocktone parduodami dveji

Registruokitės tuoj, praneš-! nauj* namai arti lietuvių bažny- 
damos savo vardą, pavardę, ’ Skambinti tel. 584-2029.

SEKMADIENĮ, 1977 M. LIEPOS 24 DIENĄ,
N. Pr. Marijos seserų vienuolyno sodyboje Putnam, Ct., 

TRADICINĖ LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ 
PIKNIKAS

11:00 —šv. mišios, pamokslas, procesija 
12-'00—pietūs, programos
3:00 — Neringos mergaičių stovyklos programa

• Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti
• Pasikvieskite ir savo draugus

Rengėjai

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tok SW 8-2868

/ra vienintele oficiali ištai
ga Worce*tery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

Sa--*i>ka* N. J. ALEKNA 
«2S EAST BiiOAX»<VAT 
įOUTM SCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141 

Mcore Datai 
r-opieron Siannma

Stiklai Langam* 
Via^kle reikmenys namai 

Reikmenys pijicberiams 
Visokia ira'etias daiktai

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPfi DINIS
OPTOM E r RIS TAIS 

Valandos:
nuo 9 tai- ryto fkl 5 vai. vak 

Ti-ečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Seuth Boston, Mass

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 VVest Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —-

Aldona Adomonienė
' h*#4

< I< I
< I

::

į
********************************

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater & Bailėm

*9 Choreli Street 
*. MUten,

r -

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

atiteku visu*  ------- -—.----------
te ir proJektarhno darbo* U teo- 
ko ir viduj*, gyvenamą namo tr 
Mmio paštetą, pagal J0*ą relk*- 
lavim*. Saukit* visada* Od • va
landų vakare.

Telefonas 698-8675 
emmmnaeoaaaeseao

10000000000000000000000000000009000000

B The Apothecary
1

UETUVISKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, iipiidome gydytojų ra 

eeptus ir tarime visus gatavus vaistus.
Jai reik vaistų — eikit { lietuviškų vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-60M

Nes * vaL ryto iki 8 vrl v„ išskyros iventadienios tr sekau 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooa

o***************!****************

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTfi)

OPTOMBTRISTB
Valandos:

nuo 10 ryto fld 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždaro

445 BRCADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 

jjjrrrrrrrrf-f r--*-—'* • -■■■■■■*»—

N & T OIL CO., Ine.
Į

j*********************************'
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine.
) 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
riTffjjjjj

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

"SAULĖS ŠERMENYS“

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

Skambink ito

268 - 4662
KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

i $6. Paštu nesiunčiame.

^Aįgssšz!

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

_ “ALWAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadvay 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues . Wed. S Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE 

Keleivio administracijoje

i «-

t11
• RAYMOND E. PELECKAS į 

J GENERAL VONTRACTOR 5

f a • ii } Dengia stogus, deda vandens ♦
galima gauti Lietuvos ope-:-
ros solistės Elzbietos Karde-

i
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaino $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

{ nutekamuosius vamzdžius, at-} 
! lieka namų vidaus ir lauko vi- J 
I sų rūšių dailydės darbus. } 

' Įkainojimas veltui. Turi leidi t 

j } mą ir draudimą, šauktis va- { 
{ karais tel. 364-4610.

DĖMESIO!

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos užkandinė 

dėl darbininkų atostogų bus uždaryta nuo birželio 27 d. 

iki rugsėjo 9 d.
Valdyba

THE APOTHECARY 

W. BROADVVAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

receptų skyrius gali atleisti vaistus pagal bet kokį gydytojo re
ceptą- todėl tegu jūsų gydytojas savo receptą nukreipia į mūsų 
vaistinę. Mes priimame ir "trečiosios šalies“ receptus, kaip. pa

vyzdžiui, VVelfare. Medicaid ir kt. Neužmirškite, kad pagal recep
tus išleistos sumos nurašomos nuo mokesčių. "Receptų specia

listai“. Valandos: pirmadieniais - šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. 

vakaro.

«*•*.'*♦******#*******#♦***»***#***♦***♦*•*#****♦♦♦#♦*»♦•♦****♦***♦♦***

Laisves Varpas
. LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Į ►
::

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

s*********************************************************************

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worceste'rio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save { svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas it 
gara lituotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vak ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
nuo 8 rak ryto iki 2 yal. p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

i Tok 268-0068




