
L . 0.. PUBLIC LI35ARY
CJPLEY SQUARE
LoL.OL 17.UASS. 02116

:":c lito ’

''Keleivio** telefonas: 268.3071

KELEIVBa 
Prenumerata . 

Amerikoje ir 
metams — 1 year
pusei metų — 6 j

EEL

1

THE TRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1977 METŲ LIEPOS ■
Seeond-class postage paid

VĖL PABĖGO SOVIETŲ LĖKTUVAS,

UŽGROBTAS SU 72 KELEIVIAIS

Jis nusileido Helsinkyje, paleido dalį keleivių ir so

vietinę įgulų. Pabėgėlių tikslas — Švedija, kur tikisi gauti 

politinį prieglobstį. .Sovietai jau grasina Švedijai.

Praeitą savaitgalį vėl pa
gausėjo lėktuvų pagrobimai, 
įdomiausia, kad ši kartą 
vėl pabėgo sovietų lėktuvas. 
Tai vidaus susisiekimui var. 
tojamas vidutinio- dydžio 
Tuipolev-134, kuris su 72 ke
leiviais pagrobikų buvo at
sivarytas į Helsinkio aerod
romą praeitą sekmadienį.

Lėktuvas buvo apsuptas 
suomių policijos ir su grobi
kais vestos deiybos. Pagro
bėjai kalba rusiškai, tai pra
džioje sunku buvo nustatyti 
jų tautybę.

Po ilgesnių derybų lėktu
vo grobėjai paleido dalį ke
leivių, jų tarpe buvusius vai
kus ir sovietinę įgulą. Jie 
pareikalavo, kad suomiai

Elta prašo žinių apie 
L. Paulavičių

i Vilniaus universiteto stu
dentas Leonas Paulavičius 
1976 m. lapkričio 8 d. buvo 
suimtas, apkaltintas už so
vietų vėliavos sunaikinimą 
h- nuteistas kalėti pusantrų 
metų.

Giminės ir pažįstami, tu
rintieji daugiau informaci
jų, prašomi rašyti šiuo adre
su: Elta, 29 West 57th St., 
New York, N.Y. 10019.

Sugedo Aliaskos
naftos vamzdis

Praeitą savaitę sprogo 
vamzdis, kuriuo birželio 20

JULY 12
at Boston. Massacmi setts

Viešnia iš Australijos Antanina Gučiuvienė tarp Stasės Daugėlienės (kairėj) ir Paulinos Kalvai- 
tienės( dešinėj) pas S. ir K. Daugėtus Bedforde, N. H. Plačiau 3-čiame puslapyje.
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NAUJAS JAV GINKLAV1MASIS 
ERZINA KONGRESĄ IR SOVIETUS’

Prez. Carterio {atsisakymas statyti moderniausius 

B-l bombonešius ir apsisprendimas už "eruise missile“

: nerado nei kongrese, nei Pentagone visuotinio pritarimo, 

nes gal tai dar neišbandyta naujovė. Dėl to gali prakasti 

darbų ir daug aviacijos specialistų. Bet minima raketa 
tuštins ir sovietų kišenę.

. vainzuis, nuiiuo onzeiio
duotų savo lakūnus, kurie id nafta buvo pradėjUsi te 
lėktuvą nugamentų į Stock-Įkėtj Aliaskos šiaurės į 
holmą, Švedijoje. Mat, ten į Valdez uostą prie Aliaskos 
tikimasi gauti politinį prie-, įlankos. Žuvo vienas techni- 
globstį, o .jeigu tie oro pi-! kas j rsužeisti penki danbi- 
ratai ‘ ir butų nubausti, tai, pinkai. Spėjama, kad šią sa.

1; vaitę vamzdis bus sutaisy-švedai bent
Sovietų Sąjungą.

negrąžins JŲ
į tas ir nafta vėl galės tekėti.

Dr. Br. Nemiekui
\dar reikia žinių

Prof. dr. Bronius Nemic
kas, Vliko vicepirmininkas 
dėkoja atsiuntusiems žinių, 
kaip ir kam sovietai nedavė

Vamzdžio ilgis yra 800 
žės mėnesį tokiu pat būdu nutierimas iki
rusas pabėgėlis iš Latvijos! a .z uosto atsiėjo 8 bil. 
irgi nusivarė sovietų lėktų- J flclenŲ-
vą į Švediją. Nors jis ten > v. 
buvo nuteistas kalėjimo i fl ZZtflZl/ltl 
bausme, bet nepažintas so- mokesįius 
vietams, kaip to reikalavo
Sovietu S-gos vyriausybė. Finansų sekretorius Blu- 

mentalis, kalbėdamas stu
dentų grupei, pasakė, kad 
prez. Carteris- -ruošiasi su- 

ar jos; mažinti mokesčius neturin-
satelitiniu kraštu lėktuvai į tiems per metus

Prisimintina, kad gegu-

Tas įvykis, matyt, pažadino 
ir kitus bėgti į Švediją. 

Sovietų Sąjungos
per metus pajamų 

pagrobiami labai retai. Šis Į daugiau kaip $25,000 ir pri- 
įvykis yra tik penktas Rytų' mokėti iš iždo tiems, kurie 
bloke. Pirmieji sėkmingai į neuždirba pragyvenimui rei- 
sovietinį lėktuvą pagrobė kalingo minimumo.
P. ir A. Bražinskai, bet per Tas sumanymas netrukus’ 
susišaudymą žuvo stuarde- būsiąs įneštas i kongresą, ir 
sa, ir šie mūsų tautiečiai iki tikimasi, kad jis bus priim- 
šiol neranda pasaulyje sau- tas.
gios prieglaudos.

Kalifornijo j e mirė j Brežnevas moko
S

gen. Jonas Černius ambasadorius
, Liepos 3 d. Kalifornijoje i JAV nepriklausomybės 
mirė vienas iš dar buvusių! šventės proga ambasadorius 
4 gyvų nepriklausomos Lie- Toon turėjo pasakyti per 
tuvos generolų Jonas čer- Maskvos televiziją kalbą, 
nius, gimęs 1898 m. sausio bet ji buvo uždrausta, nesi leidimų: 1) įvažiuoti iš o- 
6 d. Kupiškyje. i ambasadorius nesutiko iš į kupuotos Lietuvos ai ba tre

jos išbraukti šiuos žodžius: j mimo vietos pas kitus šei- 
Velionis buvo Lietuvos .... 1 mos narius, -gyvenančius

kariuomenės savanoris - kū. "Mes pripažįstame net Į laisvuose Vakaruose ir 2)
rėjas, baigęs Lietuvos karo daugiau už tuos. kurie mus Į aplankyti savo artimųjų 
mokyklos pirmąją laidą, iš-1 stebi iš tolo, kad nesame to-į laisvuose Vakaruose ar neį
ėjęs aukštąjį inžinerijos ! buli. Mes taip pat pripažįs

tame, kad žmogus negali 
gyventi pagal savo idealus, 
jeigu jis jucs ignoruoja. A- 
merikiečiai ir toliau viešai 

Lietuvos kariuomenėje jis Į reikš savo Įsitikinimus dėl 
ėjo įvairias pareigas. 1937Į žmogaus teisių ir nenustos!
,m. buvo pakeltas į brigados
generolo laipsnį.

mokslą 1929 m. Briuselyje 
ir 1932 m. baigęs Paryžiuje 
karo akademiją.

sileido iš tenai.

Dr. B. Nemickas ruošia 
pranešimą valstybės sekre
toriaus pavaduotojui John 
A. Armitage. Jam yra paža
dėjęs tokių duomenų, kai

vilčių, kad tų teisių pažeidi- j birželio 2-3 dienomis kaip
Iriu- nn VIGUS (Tf’imi VCfcTAfAC T'tJIltlImai, kur jie 

dieną liausis.“

Bii želio 30 d. beveik ne- 
l ikėtai -prez. Carteris paskel- 
! bė, kad jis sustabdąs rengia- 
. mą naujausio ir moderniau- 
jsio bomhonėfio B-l gamy
bą, o įsakąs vietoj jo ga
minti rak ii ą, vadinamąją 
"eruise misV.le“. Kadangif iki šiol JAV gynyba didele 
dalimi buvo grindžiama la- 

ikūnų vairuojamais tolimojo 
į skridimo bombonešiais, ga- 
inčiais nugabenti ar ir iš, 
olo paleisti vairuojamas ra-1 
etas, prezidento sprendi- | 
įas atsisakyti paties sudė- 
ingiausio, modernausio ir 
eiksmingiausio bombone- 
io B-l gamybos gerokai su- 
rzino kongiesą ir nustebi- 
o Pentagoną.

Atrodo, kad nuo šiol A- 
nerikos strateginių ginklų 
randuolį turės sudaryti to- 
i "eruise missile“ — visiš- 
ai naujas išradimas.

Prezidento sprendimą nu
ėmė politiniai ir ekonomi
jai argumentai. Mat. per 
inkimus jis buvo pažadėjęs 
įažinti (ar bent nedidinti) 
arinį biudžetą, bet tuo pat 
netu gerinti ir JAV saugu- 
ną, nesusilpninti .Amerikos 
arinio pajėgumo. Paaiškė- 
us, kad vienas B-l bombo- 
ešis atsieis apie 100 milio- 
ų dolerių, o toji priešui ne- 
aprastai pavojinga raketa, 
alima paleisti iš bet kurio 
ito tipo bombonešio, — tik

Paveigtųjų Europos Tautų 
seimo vicepirmininkas ir 
Lietuvos Laisvės komiteto pie 1 milioną dol., prezi-

Sovietai į Helsinkį nusi-l 
variusius lėktuvą vadina už
kietėjusiais kriminalistais ir 
griežtai reikalauja juos iš-į 
duoti. Bet. kaip žinome, vi
sus disidentus jie dabar va
dina kriminalistais, tuo bū
du "mažindami“ politinių 
kalinių skaičių.

Turkiją vėl valdo
konservatoriai

Turkijos parlamento rin
kimuose daugiausia balsų 
gavo EceVito socialistų par
tija (214 iš 450), bet, netu-j 
rėdama daugumos, socialis
tų vyriausybė teišsilaikė vos1 
porą savaičių.

Dabar ji 'pavesta sudalyti

1937-39 m. velionis vado
vavo ministrų kabinetui. Bet Sovietų S-gos gvven- 
Grįžęs į kariuomenę, buvoi tojai visą kalbą girdėjo, jei 
paskirtas I divizijos vadu. *klausėsi Laisvės radijo, 

i
Komunistams antrą kartą) Liepos 5 <i. Brežnevas pri- nių suteikęs, pra-omas ir- ‘J n-r niu

įsiveržus į Lietuvą, gen. J. į ėmė JAV ambasadorių Too-| formaciją siųsti šiuo adresu- 1 aur UIS
Černius pasitraukė į \ okie- j ną. Tai buvo pii-mas Jo su-' Vlikas, 29 West 57th St.
tiją, po karo 1947 m. išvyko ! sitikimas su Brežnevu. Šis New York, N.Y. 10019. 

savo kalboje pabrėžė amba-{
sadoriui, kad prez. Carterio j Į)aUg kongresmanu 
politikoje "daugelis veiks-J 
mų nesuderinami su sovie- ėmę ” dovanas 
tų - amerikiečių santvkių' 
konstruktvviu vystymusi“.

į Angliją, o kitais metais at 
vyko į JAV. Prieš išeidamas 
į pensiją, dirbo inžinierium 
Flinto General Motors bend
rovėje. Jis tada reiškėsi ir 
Detroito lietuvių visuome
ninėje veikloje.

narys su pavergtųjų tautų 
delegacija lankėsi valstybės 
departamente.

Kas dar nėra prašytų ži-1

dento mintis nukrypo rake
tos naudai.

brangsta
labai i 
knv '

ii

šiuos žodžius ra-ant gau
tomis paskutinėmis žinio- į vėl prieš rinkimus buvusiam į 
mis, Švedija atsisakė dabar į premjerui Demireliui.
pabėgusį sovietų lėktuvą Atrodo, kad ilgai neišsi- 
priimti, dar penki keleiviai iaikys ir jig be pačių deši- 
is jo pabėgę, o tolimesnis njųįu pagalbos, kurie labai 
kitų likimas nežinomas. • tmkdo ,pastangas taikiai iš-

„ , _ . spręsti Kipro klausima ir iš-
Pabėgusius sovietų lėktų- j lveiinti Mntykius su Graiki- 

vus dabar priimtų gal tik Či. ’ ; t .y • 
lė. Izraelis ir Taivanas. j1 Dė, Kipm

Praeitą penktadieni ara- j nę Turkijos ir Graikijos san- 
bų teroristai buvo pagrobę tykiai labai silpnina ir Nato 
Kutvait Boeing 707 lėktų- • organizaciją, nes abu šie be. 
vą, kuris ]>o 44 valandų ke- sipykstantieji kraštai yra 
lionių buvo paleistas Sirijoj «jos nariai

Pirmas svečias 
iš Punsko

Brežnevas mokė ir visus 
ambasadorius, kurie liepos 
8 d. susirinko jo pasveikin
ti. išrinkus ji Sovietų S-gos 
prezidentu, kad jie savo vy-

Praeitą savaitę mūsų įstai
gą aplankė Antanas Valin
čius iš Suvalkų trikampio j taip, kaip jam patiktų.

Svečias yra mokytojas, ’ 
dabar pensininkas, mokyto, 
javęs a;tuonklasėje mokyk
loje, kur dėstomoji lietuvių naujienos 
kalba. Tokių mokyklų ten)
esančios kelios. " > Darbo departamento duo-

•Jau buvo ra lyta, kad P. 
Korėjos biznierius dalino 
"dovanas“ JAV kengresma- 
nams. tuo būdu siekdamas 
Korėjai palankių sprendi
mų.

Atstovu rūmai sudarė eti-riausvbes infoi-muotų "ob
jektyviai“, kitaip sakant, i kos komitetą, kuris iš iš at- 

i sakytų anketų jau patyrė, 
! kad ne mažiau kai]) 115

Geros ir blogos
! kongresmanu (ar jais buvu. 
! siu) yra gavę tokių "dova
nų“. Jų tarpe esą ir labai į- 
takingų kongreso narių.

Nuo liepos 6 d. vėl 
pakelti pašto tarifai 
gom, laikraščiam ir kitoms 
2, 3 ir 4 klasių siuntom. Pa-' 
žymėtina, kad per paskuti-, 
niuosius 6 metus laikraščių: 
ir knygų siuntų tarifai padi. i 
dėjo net 6 kartus.

Pa tų administracija yra 
sumaniusi pakelti iki 16 
centų ir paprastų laiškų ta- į 
rifą, bet tik įmonėms ir į-j 
staigoms, o pavieniai asme
nys galės laišką pasiusti 
kaip ir dabar už 13 centų.

Sekmadienį reikės 
sėdėti namie

Numatytų 244 bombone
šių gamyba būtų atsiėjusi 
24.8 bilionus dolerių, o ko
ne šimtą kartų pigesnių ra
ketų būsią galima pagamin. 
ti žymiai daugiau.

Kongreso įespublikonai ir 
dalis demokratų tokiu prez. 
Carterio sprendimu nepa
tenkinti ir ekonominiais su
metimais, nors tos raketos 

Sakoma, kad
B-l gamybą sustabdžius, a- 
pie 3.000 firmų 47 valstijo
se bus priverstos sumažinti 
darbą ir atleisti apie 10,000 
specialistų. Gamybai įsibė
gėjus, būtų gavę darbo dar 
apie 75,000 žmonių. Dabar 
iš prezidento sprendimo tu
rės naudos tik senųjų B-2 ir 
Boe’>g747 lėktr u gaminto
jai, nes to tiipo lėktuvai bū
sią naudojami minėtai rake
tai paleisti.

žinoma, kongresas dar 
gali paskirti pinigus ir B-l 
gamybai, bet vargiai jam 
pavyktų nugalėti preziden
to veto.

Kokia gi vra toji "eruise 
missile“. išsikovojusi pirme
nybę prieš bombonešius?

Tai raketa, galinti skristi 
nepaprastai žemai — tiktai 
250 pėdu nuo žemės — ir 
labai taikli.

-Ii pati "skaito“ žemėlapį, 
pasitaiso nuklydimus ir tiks
liai atranda taikinį.

Tokia raketa gali būti pa
leidžiama iš bet kurio kito 
didesnio bombonešio ar iš 
povandeninio laivo.

Ji neša paprastą ar ato
minį užtaisą.

Be to, ji dar tobulinama, 
kad galėtų skristi nepaste
bima radai’o dar žemiau ir 
apie 2,000 mylių atstumo.

Tokio ginklo išradimas ir 
jo įjungimas į JAV ginklą- 
vim si sistemą labai supyk
dė so ietus. Ju snauda ra:o, 
kad tai būsianti didžiulė 
klūtis ginklavimosi apribo
jimo susitarimams.

Žinoma, sovietai bus pri
versti išleisti bilionus rublių, 
ieškodami prieš šią raketą 
apsigynimo priemonių, bet 
Carteris iu padėtį pasunkin. 
t i ir norėjo.

Carterio sprendimas su
nervino ir kai kuriuos Pen- 
tagono atstovus, nelinkusius 
į da:- neibandytas naujoves.

memmis, didmenų kainos) Į Šveicarijoj 115,D00 pilie-
r...i k;. manoji* nuVvUrt o« JAV administracija susi-{ čiu įteikė prašymą uždrausti 

kad sovietai seka - 12 sekmadienių per metus
skraidyti lėktuvais, važinėti

I JAV A. Valinčius atvy-1 birželio mėnesi nukrito 0.6 
S. Tai būtų geras ženklas. 
Bet bedarbių skaičius tą pa- 

i tį mėnesį paikilo iki 7.1' <.

ko giminių aplankyti. Pas 
mus jį atlydėjo Leonas 
lyendraitis.

rūpino, 
jos telefoninius pasikalbėji
mus su specialiais įtaisais. automobiliais ir plaukioti.

M
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AR NEREIKĖTŲ MUMS 

„NAUJŲ IDĖJŲ FONDO“?
rv . .

Tur būt, nenuneigsite, kad, laikui bėgant, pasensta 
mūsų veikėjai, pasensta jų „šlovintos“ idėjos, pasensta 
veiklos metodai ir — pasensta ir net miršta buvusios la
bai reikšmingos organizacijos, palikdamos keliems dar i
gyviems nariams išsidalinti pluoštą senų dolerių ir isto-;nomis Kingswood Hali, Coo-j Vos kelis menesius PriesqOCTjja. Vytautas 
rikams didžiulį pundą senu susirinkimu protokolu. ‘P61- Lane, Egham, Surrey,' savo mirtį iškvietė Čiurlionio j Kaune i Vokietija

iU. K. ruošiama 24-ji Iietuviš-.chorą, apie 80 asmenų, kari- ’ J.;
Tai nenuostabu, kad, stebint ir dabartinę mūsų lietu- kūjų studijų savaitė. Joje pa- ninku klube išsirūpino jiems

viškąją veiklą, jau galima Įžiūrėti kai kurių senėjimo žy- skaitąs skaitys dr. J. K. Ce- nakvynę, gavo jam palydovą 
mių, — žalių maurų ant džiūstančio ežerėlio paviršiaus, ginskas — „Dr. Jonas Basa- 

Štai, mūsų „kovingo ryžto“ demonstravimai, minėji- navičius ir lietuvių tautinis 
mai ir tarpusavio patriotiniai pasigraudenimai yra visa- atgimimas“, dr. A. Gerutis

LIETUVIAI KITUR

ANGLQA

Lietuviškųjų studijų 

savaitė

Liepos 31-rugpiūčio 7 die-i

I Iki liepos 31 d. turi būti 
j sudaryti rinkimų sąrašai ir

gražūs. Velionis Jurgis mo-iatsil!sti rinkimu. Emisijai, 
kėjo surasti lietuvių draugų! Gimna2i« 4 mokiniai

ATOŠVAISTĖJ IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

ir aukštų valdžios pareigūnų 
tarpe. Nesigailėjo ir savo lė
šų visuomeniams reikalams.

Šį pavasari Vasario lo-tos 
gimnaziją baigė 4 mokiniai: 
Justina Dirgėlaitė, gim. Vo
kietijoje, žada studijuoti filo- 

Grudzins-

KAS YRA LIBERALIZMAS? (1)

Jei paklaustume eilinį įtariečių, vienas jiems prijau
čiantis ir vienas ateitininkas 
kolektyvinių straipsnių rin
kinyje, užvardintame „Lietu
viškasis liberalizmas“, išėju-

„Keleivio“ skaitytoją (ne po
litinių mokslų specialistą):
Kas tai yra komunizmas?, 
arba: Kas tai yra fašizmas?,

juoti""elektrotechnika” Al'ber-Į ar^a: Kas tei -vra socializ- šiame 1959 m. Atskirt, straip- 
tas Harneris, gim. Sibire i |mas ~ ui tur būt susilauk- snių ta tema pasitaikydavo 
Vokietiją atvykęs 1959 m itume kur kas geresniM, P«- dažn.au ir periodinėje spau- 
žada studijuot'i teatro mena:;nesnili a‘aa*y"»t nesu i d°>. ypač pirmajame, kiek 
Ronaldas Lipšys, gim. Vokie- klausin,«: 0 kas tai >’ra libe- mažiau ir antrajame mūsų is- 

ralizmas? Ne tik „Keleivio“ .eivystės gyvenimo dešimt- 
skaitytojai, bet lietuviai ap- rnetyje. Pastaruoju metu do- 
skritai turėjo ir turi progų mėjimasis liberalizmu beveik 
pažinti, pvz., komunizmą ir ‘ visiškai išnyko iš mūsų spau-

o__o _ ne vien praktiškai (pergyve- ' dos puslapių, jei nekaitysime
— „Politinė sąmonė Lietuvo-’chorui surengė Caracay ^’zįjoje buvo 62 mokiniai, tarp nant pirmąjį bolševikmetį ar trumpų užuominų (mestų, 
je ir atsispindinčios joje kraš-.nuomenės vadovybė savo,jų n - JAV, 3 - Kanados irinuvažiuojant į Lietuvą šian- lyg liberalizmo sąvoka būtų 
to ateities vizijos“, V. Natke-1 Pudęiuose troPik4 soduose. - Venecuelos. įdien), bet ir teoretiškai, nes savaime suprantamybė) ar
vičius — „Meilė M. Pečkaus-i Vis tai velionio Jurgio pas-i - apie jį labai daug rašoma, nesibaigiančių (ir, rodos, vis
kaitės- Šatrijos Raganos kū-'^angų vaisius. Jis pats į iškil-Į Kitais metais bus 8 abitu-

lietuvi karininka.

Choras pasirodė įspūdin-
da ir beveik visi kai tie patys. Invokacija, seno veterano— "Lietuva kaip tarptauti-l^31- Koncertavo keliose vie-

tijoje, žada pirma atlikti ka-prakalba seneliams, choras ir solistas, tautinių šokių mi- nės valstybių bendruomenės tose- Ypac pažymėtinas 1°!- ’prjevoje ir tada stU(įį. 
kitos, bendra vakarienė su karštais ar šaltais užkandžiais, narys", dr. kun. S. Matulai- koncertas Venecuelos nepri-Į 
viena ar kita senus atsiminimus atgaivinanti „burnelė“, tis“ — Lietuviai išeiviai D.įklausomybėsšventėje liepos j

lietuvybės išlaikymo bei Lietuves vadavimo pareiga Britanijoje“, dr. A. Štromas!5 d- Atsisveikinimo pokylį Mokslo metų galeir
jau atlikta... Ačiū.

„Užsienio“ politinėje veikloje — irgi tas pats seniai 
. išbandytas ir nekintantis šablonas. Tai pavergtosios 
Lietuvos klausimais vienų ar kitų mūsų veiksnių pasikal
bėjimai su JAV senatoriais ir kongresmanais, retkartinis 
apsilankymas Baltuosiuose Rūmuose, po kurio gaunamas 
pakankamai „baltas“ prezidento ar jo ra-itinko pareiški
mas, o paskui — vėl tie patys veiksmai iš pradžios.

Nesakome, kad visa tai yra nieko neverta. Gerai ir 
būtina, reikšminga ir vykdytina.

Bet kas jums garantavo, kad Lietuvos politinėms 
problemoms kitataučių tarpe ryškinti jau nebėra dar ir 
kokių nors kitų „papildomų“ būdų? Naujų idėjų ir veiks
mų bent Lietuvos klausimo reklamos srityje? Visiškai 
naujos ir neįprastos iniciatyvos? šiek tiek išradingumo?

(Amerikos visuomenė ir spauda yra Įpratusi Į sensa
cijas, jos akys daugiau krypsta i nekasdieninius Įvykius. 
Simo Kudirkos spygliuotas kelias Į laisvę išgarsino Lie
tuvos vardą ir jos problemas daug daugiau, nei preziden
to kasmetiniai pareiškimai, kad JAV ir toliau nepripa
žįsta Lietuvos sovietinės aneksijos. Romo Kalantos tra
gedijos liepsna Vakarų pasauly buvo plačiau regima, 
negu mūsų piketų plakatai prie Moisiejevo ansamblio 
koncerto durų. Ričardo Daunoro pabėgimas, Jurašų, dail. 
Žiliaus ir poeto Tc-mo Venclovos atvykimas amerikiečių 
spaudą sudomino daug daugiau, negu ir mums labai pa
lanki vieno ar kito senatoriaus kalba mūsų vai ėse.

ryboje“, dr. J. Girnius mes dėl labai pašlijusios svei- 
Kur šiandien stovi Iietuviš- . katos buvo nuvežtas rate- 
koji išeivijos bendruomenė, i huose. Visi jautėme ir matė- 
virtusi jubiliatine?“, A. Ru me, kad jo dienos jau suskai-

gimna-

Amerikietiškasis pasaulis mėgsta sensaciją 
jos nėra. tai ar negalima ją padalyti? Surežisuoti?

bikas — „Darvino santykis 
su Apsireiškimu“ (Šventas 
Raštas ir evoliucija). Tomas

čiuotos: Čiurlionio chorui iš-

vaziavo ir Jurgis su savo 
Venclova — „Disidentų sąjū- zmona i Salcburgo ligoninę, 
džio perspektyvos Sov. Są-, iš ^kurios nebegrįžo. Ten jis, 
jungoje ir Lietuvoje“, V. žiūrėdamas pro langą į snie-

Apie fašizmą galėjo susida-tų pačių) Viliaus Bražėno 
i ryti pilnesnį vaizdą ir tie, (bei jo bendraminčių) straip- 
mūsiškių, kuriems nepriklau- nių, kuriuose kiekvieną kar- 
somybės metais teko mokv- tą ir bent po kelissyk libera

lės rugpjūčio 22 d. Reikia (tis ar dirbti Italijoj ar Vo- lai „pašlovinami“ ružavais 
linkėti, kad gimnazijos mo-. kietijoj. Na, o „Keleivio“ pasaulio velniais, maždaug

rientai.

Nauji mokslo metai prasi-

važiavus, po poros dienų iš- kinių skaičius padidėtų ir iš į skaitytojai, ypač tie, kurie jį kaip Žebriūno filmo Pinčiu-

Bartusevičius — „Jaunimo 
kongreso tikslų beieškant“, ) 
dr. S. Kuzmickas — „Žvilgs
nis į Lietuvos ateities proble
mas“ ir dr. J. Grinius — 
„Donžuanas ir meilė Oskaro 
Milašiaus kūryboje“.

guotų kalnų viršūnes, savo 
; žmonos globoje atsisveikino 
•su šiuo pasauliu.

Nuvažiuojame ir dabar Į 
Maracay miestą, bet jau nebe 
tas. Visur tyla. Jurgio nėra.
bet mintyse jis visuomet pa
siliks gyvas ir skatins mus 

Rugpiūčio 4 d. bus litera- kilniems darbams Lietuvos
tūros vakaras, kuriame da
lyvaus rašytojai: R. Spalis, 
K. Barėnas, E. Cinzas, I. 
Joerg-Naudžiūnaitė, E. Juod
valkytė, V. Šlaitas ir T. Venc-j 
lova, ir koncertas, kurio pro
gramą atliks Nerija Linkevi
čiūtė ir Ričardas Daunoras, 
jiems akomponuos Raminta

Žinoma, mes nesiūlome nei Altos, nei Vliko pirmi 
ninkus Vasario 16 proga viešai apsvilinti šiaudų kūlyje 
prieš Sovietų atstovybę ar Baltuosius Rūmus. Bet trėmi- 
mų Į Sibirą ar Pavergtųjų savaitės proga ar negalėtume 

* vaizdingesniam pavyzdžiui suorganizuoti sunkvežimių 
‘ vilkstinės su enkavedistais, seneliais ir verkiančiais val

akais, judančios per kuri didmiesti? Ar neįmanoma būtų 
“ surengti anglų kalba gerai išreklamuoto Sadūnaitės ir 

kitų disidentų sovietinio teismo pakartojimo?_ _ Ir . dar 
daugiau panašių sensacingų Įvykių, i kuriuos nukryptų 
amerikiečių visuomenės ir spaudos akys? Tai tik paski
ros užuominos, o galimybės neišsemiamos. Gal galėtume 
net buvusi tikrą politinį kalinį pastatyti narve kur nors 
aikštėje, kuris praeiviams aiškintų savo ir savo okupuo- 
tos tėvynės kančias. Tai daug Įspūdingiau, negu piketo 

'plakato šūkis: „Velniop sovietiniai okupantai!“

; Deja, reikia, kad kas nors apie tai specialiai galvo
tų ir tuos originalius sumanymus Įvykdytų. Mums reikia 
„Naujų idėjų fondo“, kuris galėtų būti nemažiau vertin- 

’gas už bet kuri kitą žaliųjų dolerių fondą.
Taigi, reikia...

. T
Bet atleiskite. Dabar einame pasiklausyti paskaitos,

•kaip mūsų pirmininko senolis anticarinės revoliucijos 
■ metu sudaužė Kalvarijoje snapso monopolį... Tai labai 
svarbu dabartinei Lietuvos laisvės bylai!..

Lamsaitytė.

Rugpiūčio 5 d. vakare šoks 
Los Angeles tautinių šokių 
sambūris, o rugpiūčio 6 d. 
atsisveikinimo vakarienėje 
dainuos estrados dainininkė 
Violeta Rakauskaitė.

Numatytos ekskursijos į 
Londoną, Windsorą, Oxfordą 
ir Lietuvių sodybą.

Savaitės rengimo komisija: 
Alina Grinienė, dr. A. Geru
tis, M. Landas, V. Natkevi
čius ir A. Vilčinskas.

VENECUELA

J. Bieliūnui prisiminti

Rugpiūčio 5 d. sukaks 6 
metai nuo Jurgio Bieliūno 
mirties. Jo mirtis buvo dide-

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ 

ŽMOGAUS TEISES

Tą demonstraciją, kaip jau 
buvo rašyta, ruošia lietuvių, 
•latvių ir estų jaunimas rug
sėjo 24 d. Washintone prie 
•Lincolno paminklo. Komite
tas, kurio priešaky yra stud. 
Viktoras Nakas, uoliai 
ruošiasi.

po 100 iš Michigano, Ohio. 
Mass. — Connecticuto, Penn- 

Įsylvanijos — Mary lando ir 
Kanados.

Latvių
1,000.

ir estu laukiama

• Tikimasi, kad demonstra
cijoje lietuvių dalyvaus po 
300 iš Illinois ir New Yorko,

Vietos komitetai rūpinasi 
savųjų dalyvių susisiekimo 
priemonėmis ir nakvyne.

; Demonstracijos tikslas at
kreipti pasaulio dėmesį į
žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

JAV-bių. ! skaito jau iš seno, dešimtme- kas.
i čių dešimtmečiais, praeityje'

0 beveik su kiekvienu jo nu-; Priešingai, amerikiečių
įmeriu gaudavo progą a psi- • spaudoj bei viešojoj sąmonėj 
j šviesti dažnai linksniuoto fa- liberalizmo sąvoka anksčiau 
išizmo, o taip pat, žinoma, irUr šiandien tebėra gyva. Ap- 
1 savosios ideologijos — sočia-!lamai paėmus, „liberalizmas“ 

Komunistai, 1940 metais j pzmo — klausimais. Todėl-^r konservatizmas" ameri- 
užpuolę Estiją, jos preziden-jneSįebgį.įna^ kad Į prašymą i čių politinėj galvosenoj su 

1 aptarti komunizmą, fašizmą,
ar socializmą paprastai atsi-

_ i liepiama gana drąsiai.Neseniai vakarus pasiekei

GRAUDŪS ESTIJOS 

PREZIDENTO LAIŠKAI

tą Paetsą suėmė ir išvežė 
Sibirą, kur jis mirė 1956 m.

labui.

Aleksandra Vaisiūnienė

VOKIETIJA
Nauja valdyba ir gimnazijos 

kuratorija

Po Vasario 16 gimnazijoje 
kilusių nesusipratimų likvi
davimo, naujos kuratorijos 
ir LB valdybos išrinkimo, 
atrodo, įtampa atslūgo.

daro priešingybių porelę, 
turinčią toj galvosenoj la
bai svarbią vietą. Politikie- 

, riai ir jų pasiūlymai rutiniš- 
3 jo laiškai. Pirmieji du ra-1 q panašus prašymas api-;kai rūšiuojami i liberalinius 
šyti 1940 m. Pirmajame jis budinti liberalizmą iššauktų,! ir konservatyvius, ir susidaro 
sveikina savo tautiečius, ir Į tikriausiai, mikčiojimą ar! įspūdis, kad masės supranta, 
Lietuvos bei Estijos rezisten-įpg^įgjg trūkčiojimą. Gal briką tai reiškia (žinoma, tiek, 
cijos herojus ir pabėgėlius, j atsirastų ant liežuvio galo! kiek masės iš viso sugeba tą 
linkėdamas jiems drąsos, j vjenas kitas žodis, bet be už-
tvirtybės teisingoje kovoje. • sitikrinimo. kad jis taiklus.

, ,jKas tas liberalizmas? —Antrajame skundžiasi, kad „ ,. ...J ii- Bedievyste? Tikėjimo ir tra-

ar kitą suprasti).

Iš kur tas skirtumas tarp 
mūsų ir amerikiečiu — ido-

be teismo ir apkaltinimo 
esąs suimtas, ir kalinamas, 
neleidžiama net vadintis ti
kruoju vardu, esąs tik nr 12,

.Lietuvių Bendruomenės 
yaldybą dabar sudaro šie as
menys:

Picna..*inž, Juozas Sabas, 
gimęs 1928 m., vicepirm. Ar
minas Lipšis, gim. 1937 m., 
sekr. mokytojas Vytautas

dicijų neigimas? Pasileidi- mus klausimas, bet ir sunkus
mas ar palaidumas? Kažkoks 
kairumas — bet koks? Ke
lias į komunizmą? Nuosaikus

atsakyti. Gal čia turi šiek tiek 
reikšmės mūsų tarpe paste
bėtas politinio ir pašaulėžiū-

maistas blogas, neleidziama sociaiizmas? Laisvės gerbi-lrinio intereso nusilpimas ap- 
susižinoti su namiškiais irį . i ----
gauti iš jų pagalbos, žodžiu,)

mas? Frazių daug, nuovokos J skrisi. Šiandien mus jaudi- 
' na, mūsų dėmesį užgožia 
'vienas komunizmas, ypač jo

i— maža.jis negaunąs net tos pačios!
pagalbos, kuri kituose kraš- Sistemingiau i liberalizmo 
tuose teikiama gyvuliams nuo į klausimą išeivijoje bandė at- 
žiauraus elgesio apsaugoti. jsakytį grupė šviesiečių-san- 

Jis pakartotinai pabrėžia,
kad esąs Estijos prezidentas.l 
Gal tuo jis nori paneigti ko-

Svilas, gim. 1925 m., komu-J munistų paskleistą melą, kad
nistų kalintas 15 m., ižd. Ri- 

ičardas Tendzegolskis, gim. 
i 1924 m., komunistų kalintas 
! 10 m., narys jaunimo reika
lams Manfredas Šiušelis, 
gim. 1951 m.

Vadinasi, visi jauni vyrai.
Gimnazijos kuratorija su

daro 13 asmenų. Jos dabar
tinėj valdyboj yra pirm. tėv.

lis nuostolis tos šalies lietu-'Alfonsas Bernatonis, iždin. gyventojams, kurie dėl žiau 
viams. To negalime užmiršti j Juozas Sabas ir visepirmin. raus rusų okupanto elgesio 

J_1 gimnazijos „ ’ " ’ ’T —
Natkevičius.

jis iš prezidento pareigų at
sisakė savanoriškai.

Trečiasis laiškas, spėjama, 
rašytas 1954 m., adresuotas 
Jungtinėms Tautoms:

„Kreipiuosi i Jungtines 
Tautas ir visą civilizuotą pa
sauli, prašydamas padėti Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos

praktika, nes jis yra mūsų 
švenčiausių tautinių aspira
cijų didysis priešas. O šalia 
to baisaus komunizmo — 
viskas kita — gerai, pilka ir...

(neįdomu. Visos tos ideologi- 
Tebūnie Estija, Latvija irjos, dėl kurių ne taip dar se- 

Lietuva laisvos ir nepriklau-J niai virė širdys, degė akys ir 
popierių lakstė plunksnos — 
krikščioniu demokratu, so-t t?

somos valstybės“.
Iki šiol Jungtinės Tautos

panašiems skundams tebėra'cialdemokratų: eserų- liaudi’
, fninlrn foirt ininlzn narrirmo.(ninku, tautininkų, naciona- 

|listų, — mūsų daugumai da- 
(bar jau nei šilta, nei šalta. 
iNuo tokio politinės sąmonės 
susitraukimo nukentėjo, be 
abejo, ir domesys liberaliz
mu. kuriuo ir šiaip mūsuose 

!afišavosi bei sielojosi daugiau 
Fraternal Monitor paskel- ’ tik neplatus i ntelektualų

kurčios.

o

DAUGIAUSIA NARIŲ 

GAVO S.L.A.

ir dabar. direktorius V. gali žūti.

Nors lietuvių bendruome
nės centras buvo Caracase, 
bet Jurgiui gyvam esant, vi
sa veikla vyko Maracay mies
te, kur jis gyveno. Visi reika
lai, nauji sumanymai, jų 
sprendimai sukosi aplink j j.

Tai buvo taurus lietuvis, 
visada pasiruošęs padaryti 
ką nors, kas teigiamai išgar
sintų lietuvio vardą.

Jo pastangomis buvo iš
kviesta iš JAV krepšininkų 
komanda. Vasario 16 minė

jimai taip pat būdavo labai 2100 Hamburg 90.

f.
Pareiškiu, kad

'bė, kad pernai iš lietuvių [sluoksniai.
(draudimo susivienijimų dau-j

Baltijos;giausia naujų narių gavo Kaip ten bebūtų, nors apie
Rinks naują valdybą , valstybių pri jungimas 1940 i SLA, būtent —270, kurie ap

motais brutaliai pažeidžia Jsidraudė $344,300. 
tarptautinius Įstatymus irVokietijos LB tarybos rin

kimai paskirti lapkričio 19 d , , .
T. , i j • i ;falsifikuoja gyventojų laisvaJie bus vykdomi korespon-! j =>- j n

valia.dencimu budu.

liberalizmą pasmus šiuo me
tu tylu, jis nėra nei žodžiu, 
nei tikrove dingęs iš Vakarų 

Antroj vietoj yra Lietuvių pasaulio politinės arenos. Li- 
darbininkų susivienijimas, ■beralizmas šiandienine pras-

Vyriausiąją rinkimų komi
siją sudaro: pirm. Arvydas 
Lingė, vicepirm. M. Lipšys, 
sekr. Jonas Valaitis ir nariai 
— Albinas Gedvilą ir Izido
rius Sragauskas.

Komisijos adresas: J. Va
laitis, Luehmannstr. 10 e,

me (paplitusia ypač ameri
kiečių vartosenoj) yra ko ge
ro net Vakarų viešajame gy
venime dominuojančioji po
litinės minties sistema. Apie 
ją tad verta pakalbėti. Per

. , ^ateinančias kelias savaites
rą, kurios priežiūroje (du zo- SLA narių apdrauda sieke' . ......
džiai neišskaitomi) tų kraštų'$4,961,929, Romos katalikų^ an ^simc ’sr>s’inti pagrin- 

darbininku d’n*us šiuolaikinio liberaliz-

Gelbėkite tuos žmones nuo
kuris gavo 80 narių, apsi
draudusių $98,000 ir trečioj

visiško sunaikinimo ir padė-j_ Romos katalikų, tegavęs 
kitę jiems laisvai pasirinkti J18 narių, apsidraudusių 
jų pačių likimą. Suorganizuo-!$23,000.
kitę Baltijos valstybėse Jung-i
tinių Tautų oficialią agentu-į Praeitų metų gale

zmones
suoti.

galėtų laisvai bal-’— $3,571,694 ir
— $1,733,353. mo bruožus.

da%25c5%25ben.au
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KAIMO BĖDOS

Lietuvos Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo instituto 
direktorius agron. Antanas 
Būdvytis retkarčiais paskel
bia spaudoje įdomių minčių 
apie žemės ūkio ateitį,
ištrauka iš jo straipsnio 
"Žmogus ir gamta“, kurį iš
spausdino "Literatūra ir me- 
nas :

maitinasi iš tų pačių aruodų, i 
tebelaikomi dideliu gamybos; 
rezervu, kol kas kaimo krau
tuvės maisto produktais ap
rūpinamos paskiausiai. Ra
ginimų mylėti gimtąjį sodžių 
netrūko ir iki šiol. Grįžti į jį 

Štai įr dainos paragina, bet negir
dėjau dainos, kuri prašytų 
miestelį neišeiti į kaimą. Iš
ties, kodėl vienus reikia agi- 

jtuoti, o kiti ir patys susiranda
"Ruošiu pranešimą apie 

kaimo rytojų. Dar kartą per
žiūriu tai, kas' jau pateikta. 
Skaičiai, faktai tikrai įspū
dingi. Net per pusę sumaži
nus, senas emigrantas jais 
sunkiai patikėtų. Bet kuo to
liau einame, tuo didesni už
daviniai iškyla.

Ta pati statistika mus pa-' 
gąsdina, kad vidutinis žem
dirbio amžius jau pasiekė 50 
metų. Tačiau, kai pasižval-

kur gyventi?
Gamybos specializacija, jos 

visuomeninis pobūdis vis la
biau tolina žemdirbį nuo ga
lutinio rezultato. Tiesa, ir fa
briko darbininkas nebemato 
konvejerio galo, tačiau čia vis 
dėlto paprasčiau: nuo konve- 

jjerio nuimtas gaminys tuoj 
apžiūrimas, ir — į sandėlį. 
Pagaliau ir pats sandėlis ap
tvertas.

Ką daryti, kad ir kaimietis
gom ten, kur burzgia trakto- vienodai dirbtų — ir vienas
riai, mašinos, — perdėm jau
ni vyrai. Aišku, kad tą vidu
tinį žemdirbį "pasendino“ 
pensininkai, kurie dar dirba 
įvairius rankų darbus. Praeis 
šis, gal dar vienas penkmetis, 
ir eilinių laukininkų nebe
liks. Vidutinis žemdirbys vėl 
"pajaunės“. Tačiau naujoji 
karta ateina i kaimą per

su norma, ir būry be nor
mos?“

Reikia patrauklaus ateities 

vaizdo

"Vis dėlto reikėtų entu
ziasto, kuris ryžtųsi sukurti! 
tegul ir utopinį, bet tikrai, 
patrauklų ateities kaimo 

miestą. Besimokydamas jau-;va^z^- Gal tai priverstų su-j 
nimas pripranta prie pato- jsimąstyti tuos, kurie pašauk-į 
gumų. todėl ir kaime jų ilgė- jkaimą planuoti, 
sis. Jis norės ir po kurortus! Ar dar maža, kad daugiau 
pavažinėti, ir savaitgalį drau- į kaip trečdalis pokario metais 
gus aplankyti, o namuose į perkeltų vienkiemių jau at- 
paršelis žviegs. Būtent apie sidūrė neperspektyviose vie
tai reikia vis dažniau pagal-; tose, ar pakanka, jog-žinom, 
voti tiems, kas planuoja atei
ties kaimą. Deja. kol kas ko
lūkiečių gyvuliai, nors ir

ką reikia kirsti, bet vis nesu
tariant, kas, kur ir ką turi 
sodinti?“

I Ne visi ir rusų bajorai buvo caro ramsčiai. Jau po 
Napoleono karų dalis rusų aristokratiškos karinkininkijos.

Jakubėną, kuris plačiau rašė 
apie instrumentalistus ir A.

i prisižiūrėjusi Vakarų Europos santvarkos, norėjo panai- Binkevičiūtę-Gučiuvienę ap- 
kinti Rusijoje baudžiavą, nuversti ar apriboti caro valdžią.
Tas blogai organizuotas karininkų politinis sąjūdis baigėsi 
nepavykusiu dekabristų sukilimu, kuriame buvo ir lietuvių 
karininkų. Caras Nikalojus I-sis pakorė penkis dekabristus 
ir apie 120 nuteisė kalėti. Kiti buvo ištremti į Sibirą arba 
iškelti į pavojingas vietas kariauti su kaukaziečiais ir kt.

tarusią vokalistus.

Pasitraukusi į Vokietiją su 
savo vyru režisoriumi Juozu 
Gučiu, ji apsistojo Britų zo
noje. Ten, į latvių muzikos 
patrijarko Vittolds suorgani
zuotą Baltic D. P. konserva
toriją ji buvo pakviesta dės
tyti dainavimą.

Nuo to laiko geresnioji ir labiau išlavinta bajorija ne
rėmė caro. Jį rėmė biurokratai ir karjeristai. Rusų didieji 
rašyt. Puškinas ir Lermontovas buvo kurį laiką ištremti iš 
savo gyvenamųjų vietų, Dostojevskis — Sibire, o Tolstojus, j^uro

A. Gučiuvienė 
pasitraukė į pensiją. Ten, pe
dagoginį darbą pakeitusi į 

Rodos, būtų buvę natūralu, kad Sirutavičius prisidėtų žurnalistinį,gausiai^praturti- 
prie jų ir krešytų už tėvo mirtį, tačiau jis į tai nelinko. Jis
pasirinko socialdemokratus, kurie tvirtino, kad tariamas 
"ėjimas į liaudį" yra bergždžias jaunimo jėgų aikvojimas, 
nes tamsūs rusų mužikai už kelis rublius parduoda žanda
rams revoliucionierius. Jie tvirtino, kad terorizmas neat-

i nuomenė ėjo į liaudį, organizavo revoliuciją ir nusivylusi! 
nukrypo į politinį terorizmą.

Iš Europos persikėlusi į

tina Australijos ir Amerikos 
spaudą savo išsamiais straip
sniais, o prof. 2ilevičiaus 
tvarkomą Muzikologijos ar
chyvą Chicagoje — kruopš-

siekia tikslo, nes vietoje užmušto biurokrato paskiria kitą’čim surinktomis žiniomis apie
ir duoda jam progos stiprinti reakciją, kovojant su teroriz
mu. Socialdemokratai tvirtino, kad reikia organizuoti ir 
šviesti pramonės darbininkus, kurie sudarys branduolį ko
vai su carizmu.

(Nukelta į 4 psl.)

^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoe

muzikinę lietuvių veiklą to
limame kontinente.

Atvykusi į Bostoną, A. Gu- 
čiuvienė apsistojo pas P. Kal- 
vaitienę. Porą savaičių ji 
džiugino bostoniečius savo 
pasakojimais, aptarimais ir 
komentarais sutikusi visus 
tuos, kuriems lietuviškos mu
zikos, teatro ir meno temos 
buvo ir paliks aktualios. O 
tokių klausytojų Bostone ne-

A. GUČIUVIENE BOSTONEkykloje. Jos žinios ir kruopš
tus paruošiamasis darbas iš- 

Birželio mėn. Bostono ir kėlė daugelį jos mokinių i
apylinkių lietuvius aplankė koncertinių solistų eiles.
Antanina Binkevičiūtė-Gu- 
ėiuvienė - viešnia iš tolimos Neturėdama pasaulinių vo- itrūko. Senos pažintys iš Lie-
Australiios. A. Gučiuv,enėkallnlu- kompozicijų su lietu- tuvos, o taipogi ir naujos, bu- 
vyresnės kartos lietuviams™1™ tekstu- Pati Pas*rei^‘ ™ atgaivintos su Santvarais, 
yra gerai pažįstama. Nepri-kė kaiP Puiki vertSJa- suderi- Kačinskai^ Va-
"somvbės metais baigusi Pa-nusi žodžių su syliunais, Vizgirdais, Gaide-
ryžiaus konservatorijos dai-dainu°jama me!odija- Ruo5’
navimo skyrių (Aleksandrodama moklnius. ji Pa’> ak»m- 
Glazunavo klasę), ji grižoPanuodavo’ užtat’ koncertll 
Lietuvon ir įsijungė į muzi-metu tokie Profesionalai kaip 
kinę veikla Kaune. Pati ba.f>varionas ar. Jakubėnas su
, malonumu palvdėdavo jaudama soliste, ji atsižadėjo , j J

operos debiuto, pasirinkdama nus sol,stus ‘r * ank-
dainavimo pedagogės karje-ato_:^z,nd‘^u,s s“ 
rą. Lietuvoje jį. turėjo savo

liais, Liepų ir kitais, o taipogi 
ir su Stase Daugėliene — jos 
žodžiais — "mano mylimiau
sia mokine“...

Antroje liepos mėn. savai
tėje A. Gučiuvienė grįžo-,į 
Australiją, pažadėjusi plačiai 
spaudoje nupasakoti savo '2 
mėnesių kelionės įspūdžius, 

dainavimo klases Kauno vai- A. Gučiuvienė buvo taipo- Lauksime, žinodami, kad ji 
yra ne tik energinga, bet ir 
darbšti.

K. Da.

panimentu pamokų metu.
&

stvbinėje konservatorijoje,gi gera recenzente. Lietuvos 
Kauno liaudies konservatori-Aidas turėjo du pagrindinius 

joje ir Vilniaus muzikos mo- muzikinio meno recenzentus:
Viršuje Irena ir Vladas Sirutavičiai su Steponu Kairiu, viduryje 
V. Sirutavičius žaidžia šachmatus su Jonu Januškiu, apačioje 

•oocooooBGOOOoooccoofsoooooooaoiBCCaoeooooooooooGeocoK į v. Sirutavičius (kairėj) Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

■ paskelbimo sukakties nrnėjime 1959 metais Bostone, greta jo
t

VLADAS SIRUTAVIČIUS Steponas Kairys ir Jackus Sonda.

(1877. IV. 5 — 1967. VII. 12)

Kairėj V. Sirutavičius, Peterburgo technologijos instituto stu
dentas, dešinėj — vėlesniais laikais.

Liepos 12 d. sueina 10 metų, kai Bostone mirė Vladas; 
Sirutavičius. Velionis buvo bajoras, dvarelio savininkas, I 
mokėsi Peterburgo technologijos institute, kur įsigijo inži
nieriaus diplomą. Studentu būdamas įsijungė į Lietuvos 
Socialdemokratų partiją. Caro valdžiai išardžius tos partijos 
vadovybę, Sirutavičiui teko stoti į vadovaujančią vietą ir 
sudaryti naują centro komitetą. Jis vadovavo organizuojant 
Vilniaus darbininkus, skaitė jiems paskaitas slaptuose rate-į 
liuose, ruošė slaptus ir viešus susirinkimus, buvo patarėjas’ 
streikų komitetams, 1905 metais vadovavo revoliuciniam 
partijos darbui.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Sirutavičius įsteigė savo 
dvarelyje kartono fabriką, kurį karas suardė, o jis pats karo 
metu pasitraukė į Rusiją. Po karo grįžo į Lietuvą, kūrė 
savivaldybes, buvo išrinktas į Steigiamąjį seimą, aktyviai 
dalyvavo to seimo darbuose. Vėliau kibo i ūkio sritį, atkūrė 
kartono fabriką, išpirko is rusų kolonistų jų sklypus ir tuo 
budu padidino savo žemės ūki, sudarė tiek žemės ūkio. tiekį

l’
j fabriko darbininkams pavyzdingas darbo ir gyvenimo są-! 
lygas. Bolševikinei Rusijai užėmus Lietuvą, rusai negalėjo Į 
tikėti, kad tokiuose geruose butuose galėjo gyventi buržu-i 
jaus darbininkai.

Antrajam komunistų antplūdžiui artėjant, Sirutavi
čius pasitraukė Vokietijon, o vėliau atvyko Amerikon, kur 
apsigyveno Bostone. Dėl senyvo amžiaus negalėjo gauti j 
savo specialybės darbo, todėl turėjo dirbti fabrike paprastą j 
darbą Priklausė socialdemokratų sąjungai, Darbininkų 
d-jai. Lietuvių inžinierių sąjungai, reiškėsi spaudoje.

Tokie yra jo gyvenimo duomenys. Kuo jie mums ypa- ! 
tingi, svarbūs ir įdomūs?

Kiekvienas iš mūsų gyvenime turi įvairių pasirinkimų.1 
Vienį turime jų daugiau, kiti mažiau. Nuo tų pasirinkimų 
dažnai priklauso mūsų gyvenimo susiklostymas ir mūsų 
darbai. Kokias galimybes turėjo Sirutavičius ir kokius 
pasirinkimus jis išsirinko?

Visu pirma jis buvo bajoras. Dabar šis žodis mažai ką į 
reiškia, bet anais laikais bajorų buvo privilegijuotas luo
mas, kuriam buvo prieinami mokslas, valstybinės tarnybos, 
aukštos karjeros.

Tiesa, lietuvių ir lenkų bajorams ne viskas buvo priei- i 
narna. Po 1831 ir 1863 m. sukilimų jie buvo rusų įtariami' 
ir tik tie. kurie Įrodė ištikimybę carui, tebuvo toleruojami.

Paties Vlado Sirutavičiaus tėvas dėl įtarimų buvo su- • 
imtas ir kazokų varomas tardyti. Du kazokai įspraudė jį , 
tarp savo arklių, ir jis turėjo bėgti, kai kazokai jojo. At-; 
varius jį tokiu būdu į miestelį, jis gavo širdies smūgį ir 
ten pat mirė.

Toks suimtųjų varymas kazokams buvo įprastas, ir 
rusų rašytojų aprašytas apysakose. Todėl suprantama, kan 
jaunasis Sirutavičius jau iš namų buvo nusiteikęs prieš caro 
valdžią, todėl jis nesirinko lengvai prieinamos valdines 
karjeros, bet dėjosi prie studentiško i , i,,,i..ir,. nes. 

kiančius orios caro ^aidžia

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

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 APDRAUSVAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias 

kelias suteikti jiems džiaugsmo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

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

CENTRINĖS JSTAGOS NEVV YORKE:

NEVV 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

BALT ĮMURĘ, Md, 21224, 3206 Eastern Avė.
BROOKLV N, N.Y. 11222, 72 Naussau Avė.
CHICAGO, III. 60622, 2242 VV. Chicago Avė.
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė.
C LEVELAND, 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 BRITAIN, CONN. 06052. 97 Shuttle Meadow Avė 
NEVV YORK. N.Y. 10003. 101 First Avenue 
PHILADELPHIA. Pa. 19123. 1013 N. Marshall St.
ROČHESTER. N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO. Calif. 94122. 12.36 Ninth Avė.
SEATTLE. VVtish. 98125. 11551 6th I’lace 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. I>andis Avė.
VYORCHESTER Mass. 01601. 82 Harrison St.
VVHEAT RIDGE. Colo. 8003.3. 43.30 pUav St.

REIKALAUKITE MCSŲNAUJO MUITŲ S

(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
(213) 413-0177 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930 
(215) 925-8878 
(716) 514-2151 

(415) 564-7981
(206) E M3-5556 

(201) 257-2113 
(.315) 476-6958 

696-9796 
798-3.347 
422 4.3.30

(609) 
(617) 
(30.3)

ĄRAšO.

Atidaryta kasdien nuo 9 »al. ivto iki 5 al. vakaro. 
>est.oliimau liepi* n rūginusio iiien. iiidartia.

J
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Pasikalbamas ' 
Maikio su Tėvu

VLADAS SIRUTAVIČIUS
(Atkelta iš 3 pai.)

MCW YORK N. Y. i
i

Iškilmės prie Dariaus-Girėno (
paminklo i

KOMUNIJĄ ATIDUOS 

I RANKAS

JAV vyskupai nutarė
Darbininkų padėtis tada buvo labai bloga. Valstiečių į . prašyti popiežių leisti komu*

masės plūdo j miestus darbo ieškodami, nebuvo socialinio j Dariaus-Girėno minėjimas niją atiduoti į ją priimančo 
aprūpinimo, nebuvo butų gyventi, todėl jie pripildė lušny-; įvyks šį šeštadienį, liepos 16 rankas, kad jis pats jų galė-
nus, didžiųjų namų rusius. Profesinės sąjungos (unijos) 
buvo draudžiamos, streikai neleistini.

Sirutavičius ir nuėjo darbininkų šviesti slaptuose ra
teliuose, bet jis neprisidėjo nei prie rusų, nei prie lenkų, j 
Jis dirbo lietuvių socialdemokratų eilėse. Ten jo nuopelnai 
dar turės būti kada nors išsamiai aurašyti.

Kaip jau buvo minėta, Sirutavičius nepriklausomoj 
Lietuvoj neilgai tedirbo politinį darbą ir nuėjo į ūkio sritį,

dieną, 3 vai. popiet prie mi
nėtų didvyrių paminklo Li- 
tuanica Sųuare, Brooklyne.

tų įsidėti į.burną.
1969 m. popiežius Paulius 

VI buvo leidęs įvesti naują
Pagrindinis kalbėtojas bus!|vaik^’ jei Pla~ys to ai kito

BATUNO pirmininkas Kęs
tutis Miklas, invokaciją skai
tys kun. J. Čekavičius.

Dariaus ir Girėno komite-'

krašto vyskupų konferenci 
ja. Gavus leidimą, kiekvie
nas vyskupas sprendžia tą 
reikalą savo nuožiūra.

Jau bene 50 valstybių vys-
' I "revoliucijos“ kelti. Jis gerai suprato, kad pramonė pakeisi^8 “L .L^tUV1\ darbminkli kupai prašė ir gavo popie- 

f,Vi Hari™ tnrfsi ii« m* tik atkūrė ir d'JOS 7'J1 kuopa kviecia new‘ žiaus sutikimą. Reikia ma-, krašto ūkį, duos darbo žmonėms, todėl jis ne tik atkūrė ir w ’J* “c". žiaus sutikimą.
! išplėtė kartono fabriką,bet steigė ir kitokias įmones — ”linejime Sausiai nyti, kad popiežius paten
tinę, stogams dengti plokščių, Šiauliuose vykdė visuome- . auS1J4 a s vus.kins n JAV vyskupų prasy-
ninių namų (teatro, kino ir kt.) statybą. tsu vėliavomis, mokyklų jau-j mą.

, į mmą, tautiniais drabužiais i Primintina> kad pęr g
I Ir visiems šitiems darbams sėkmingai plečiantis, Siru- [pasipuošusias lietuves ir t.t. šimtmečius komunija buvo
tavičius turėjo juos nutraukti... ir senatvėje be nieko at-j 
sidurti tolimame svetimame krašte. Jis visa tai vyriškai pa- ‘ 
kėlė. Niekas negirdėjo jo skundžiantis. Jis paliko nepriklau
somas ir išdidus savo žmogiškoje savigarboje.

Dabar, kai tarptautinėje arenoje yra keliamas žmogiš
kųjų teisių klausimas, kada socialinis aprūpinimas yra vi
suotinai pripažįstamas, kada daugelyje kultūringų kraštų 
didžiuma gyventojų dirba ne žemės ūkyje, bet pramonėje, 

i kada mašinų pritaikymas žemės ūkyje susmulkintą ūkį 
j daro nepelningą, kada darbininkų unijos yra galingos ir 
turi didelę įtaką kraštą tvarkant, galima paklausti, ar ne

ST. CATHERINES, ONT. 

Buvo gražios Joninės

atiduodama į rankas ir tik
•Rcueno bažnytiniame surva- 
įžiavime ta tvarka buvo pa- 
i keista.

Povilo Lukšio Šaulių kuo- NELAIMINGOS MOTERŲ 
pa, A. Šetiko vadovaujama,“ 
birželio 25 d. U. A. W. centre, NOSYS

— Na, tėive, šiandien tu se planetose, gal būt, vėl at- 
atrodai labai giliai susimus- siras, bujos ir vėl išnyks bet 
tęs, nes netgi kepurę atbu-įkokia gyvybė. Žinoma, vi

sa tai vra tik daugiau arlai užsimaukšlinęs.

per anksti Sirutavičius gyveno? Tačiau negalima sakyti, 
kad jo pasirinkimai nebuvo teisingi.

Iš antros pusės reikia atsižvelgti į vietą ir sąlygas, ku

— Tavo teisybė, Maiki. 
Aš šiandien noriu su tavim 
yasišnekėti pilozopiškai.

— O ką tai reiškia, pagal 
tave, filosofiškai?

— Tai znočijas, Maiki, 
taip, kaip kiaulė su žąsinu: 
vienas girksi, o kitas kliuk
si, abu kalba tą patį, bet

riose žmogus gyvena ir veikia. Socialdemokratų ilgas krašto 
tvarkymas Švedijoje ir Danijoje iškėlė žmonių gerovę. Daug 
padėjo socialdemokratai ir V. Vokietijai prisikelti. Anglijoj 
darbiečiai Įvedė tame krašte iki tol negirdėtas reformas ir 

me.Dėl to’tik religijos žmo(nepaisant sunkių sąlygų dėl imperijos suirime, sėkmingai 
gui nuraminti apie pasaulio tvarko kraštą.

mažiau mokslu paremti spė
liojimai, o tikrą atsakymą į 
tą amžinąjį žmonijos klau
simą nežinia ar kada i-asi

pradžią ir pabaigą teikia i 
vairiausius savo tvirtinimus, Lietuvoje klerikalinis monopolizmas privedė prie dik-
kuriu čia nenagrinėsime ir tatūr°s įvedimo, kas iš dalies prisidėjo ir prie nepriklauso-
dėl jų nesiginčysime.

— Dabar matau, Maiki,

mybės praradimo. Gi suomiai buvo vieningi, ir išliko ne
priklausomi.

vienas kito nesupranta. Ši- j ka(j jr įu pats nieko nežinai,! Gyvenimo teisingi pasirinkimai yra susiję su ateities 
taip mudu vakar kalbėjomės neg čia man piHzipiškai šne- i problemų numatymu. Sirutavičius numatė tas problemas,_ . . f . . • « I •• . «« X—» l~V « .. . _ . . V. . . . . . * k. . _ _ _ _ _ * — « - Asu Zacirka, ir abu net susi- 
pykome, kol gale išsiaiški
nome, kad abudu tą patį 
misliname.

Tai kokios jau taip gi-sko(io taip jr Zacir' 
lios mmtys judviejų piotąkai- ištlumcčinau, ir jis tu

rėjo su mano mislimis sutik. 
! ti.

Maiki. (paragavus tiki

kėjai, nekėjai, o nieko aiš-! kurios stojo prieš jį. Ar mes numatome jas dabar? 
kaus nepasakei. Tada aš tau!
atvožnai pasakysiu, kadi Kaip Lietuva galės atgauti nepriklausomybę? Kokia 
svieto pabaiga ne tiktai bus, ateitis Rytų Europos? Kokios federacijos įmanomos? Kas ir 

Į jau yra čia pat. Tai aš gale į ir kaip pakeis kolchozus pačių žmonių tvarkomais? Kas ir

sumai" ė?

po trečią Seagrams Severai, 
mums kilo pats gruntau- 
niausias kveščenas: ar bus 
šio svieto pabaiga ir kada?
Zacirka mano, kad nebus,
nes ant šio svieto niekas vi-j — Nu, Maiki, argi tu pats! 
siškai nepasibaigia. Vieni nematai mūsų svieto pabai-

— Tai tu, tėve, esi vienin
telis šiandien toksai "moks
linčius“, ir telieka tau pa
skirti tik Nobelio premiją!..

kaip pakeis bolševikų kapitalistiškai suvalstybintą pramonę 
Į visuomeniškai tvarkomą? Šitos problemos ir daug kitų 
yra svarstytinos. Reikia manyti, kad Lietuvoj ir svetur yra 
jaunų žmonių, kurie svarsto šias problemas ir daro savo 
numatymus. Tai bus nauji Sirutavičiai, kurie darys savo 
laiku savus pasirinkimus.

Dr. Pr. Š.

KELEIVIUI AUKOJO

žmonės numiršta, o naujų 
dar daugiau atsiranda, vie
ną gyvatinės keisą išgeriam, 
o mudšaim’ninkai i 
padaro du. Šis svietas, girdi, 
yra kaip sliekas, kurio, pu
siau pergnybto, abi pusės 
ir toliau gyvos raitosi, arba 
kaip driežo uodega, kurios 
galą nukirtus, ji vėl atauga. 
Tai kaip tu mislini, vaike?

— Tėve, tavo su Zacirka 
mąstymai labai primityvūs 
ir jie prie jokios tiesos ne
priartina. Pasaulio pradžios

ženklų? Va, sako, Lie' 
tuveje žmonės jau taip nuo
gO;

ruskos gyvatinės n u šlube, 
to vietą > kad devyni kolchozininkai 

vieną gaidį piauna. kaip yra
Mikaldos pranašystėje pa
rašyta. O kai čia iš Lietuvos 
atskridęs vienas gaidys už
gieda, tai devynios mūsų 
parapijos tarp savęs plau
nasi. Ar tai ne prieš svieto 
gala? Nu, o ar nebando pa
ti viešpatauti ant savo vyro, 
vaikai ant tėvu, ir brolis jo
ja ant brolio tiesiai į nekla, 
zckoninkai šoka su kačer-

ir pabaigos klausimą žmo- gom prieš zokoninkus. o be- 
nija sprendžia -nuo giliau-i doviai skelbia tikėjimą... 
sios senovės, bet ir šviesiau.' Viskas, kaip pekliškose knv-
si protai iki šiol jokio tikro 
atsakymo nerado. Jeigu kal
bi tik apie mūsų žemę ar tik 
apie mūsų saulės sistemą, 
tai kai kurie mokslininkai 
mano, kad ateis laikas, kai 
mūsų saulė atšals, susi
trauks, nustos šildvti plane
tas. o tada ir visa žemės gv- 
vvbė i nyks. Taigi ir bus šio 
mūsų vadinamojo pasaulio 
pabaida. Bet tai nereiškia, 
kad dėl to ir visi kiti žvaigž
dynai išnyks. Jie ir toliau, 
mūsų žemei seniai mirus, 
keliaus nežinomais begali
nių erdvių takais, o jų kito-

gose buvo surašyta. Sakvk, 
ar tai nėra svieto pabaidos 
rūdai, apie kuriuos dar ma
no tėvas kalbėdavo? Maiki, 
ko tu mokiesi ir nieko man 
neatsakai?...

Po $25.00

A. Mačionis, Northport N. Y 
S. L. A. 2-ji apskritis, Boston, 

Mass.
A. Kalnius, Australijoje, — 

$16.00.
B. Šilas, Elizabeth, N J. — 

$12.00
Po $10.00

A. Griauzdė, Avon Ma. ir P. 
Martinkus, Crozet, Va......

Po $0.00
J. Bartkevičius, Bankstown, 
N. S. W., Australija, A. Jan

uta įskas, Bass Hill, N. S. W., 
Australija ir C. Liutikas, 
Sydney, Australija.

Po $5.00

V. Kazakaitis, Brockton, Ma,
L. Waingortin, Milton, Ma., 
A. Šležas, Dorchester, Ma., 
A. Žemaitis, Hot Springs, 
Ark. ir M. Petrauskienė, 
Hartford, Ct.

Pe $3.00

M. Karsokas, Saugus Ma

ST. PETE&SBU&G, FLA.

Įvairios žinios

1941 m. birželio išvežimus 
vietos kolonija paminėjo bir
želio 19 d. Dr. H. Lukoševi
čius skaitė paskaitą, L. Jur- 
gėlaitė padeklamavo eilėraš
tį, dail. A. Rūkštelė paskaitė 
savo eilėraštį "Birželio au
koms“, o Lietuvių klubo cho
ras, kuriam vadovauja muz. 
P. Armonas, padainavo.

— x —

1975 m. išrinktoji Lietuvių 
klubo komisija paruošė klu
bo įstatų pakeitimus, kuriuos 
susirinkimas patvirtino, ir 
juos įregistravo.

STEPONO KAIRIO ATS1 
MINIMŲ PIRMASIS TO- 
MAS "LIETUVA BUDO“
JAU IŠPARDUOTAS, BET S. Egounis, Rawley, Ma. 

ANTROJO TOMO—"TAU,
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.
KAINA $2.00.

ir

Po $2.00
Dedulionis, Cleveland, Ohio, 
M. Biga, Easton, Pa., A. Bar-

tašienė, De Kalb, BL, A. Luc- 
kus, W. Hartford, Ct., I. Kaz
lauskas, North Boy, Ont., P. 
Ziroiienė, Walpole, Ma., P. 
Zumbakis, Chicago, III. ir A. 
Jankauskas, Chicago, III.

$!.«•
A. Meškus, Lauderdale, Fla. 

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija

Ką tik gavome
Naujųjų laikų Lietuvos 

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

Putinas 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. Milą:ius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vil
kau, 94 psl., kaina $4.00.

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

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
195 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.

Gatvės berniuko nuotykiai,
parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.124 Bunting Rd. suruošė tra

dicinę Joninų šventę. Oras
nasitaikė bloeas Lietus nėr- mente gydytoJa Naslm Jehan _ . . .
F?8 « u • j i t- pareiškė, kad savo gyvenime į pynė jaunimu: (10 pasako
kūnas, žaibai, audra paliete f . ’ _ iiimn) nara<ė Tuntas Tnlin.WeUand ir Port Calborne kaip chirur§e J1 yra daugiau-1 e. Ju,°.zas loAlu

1975 m. Pakistano parla-
13-ji laida, pasakojimų

šia tvarkiusi — lipdžiusį mo
terų nukapotas nosis.

miestus. Ten gyvenantieji 
lietuviai bijojo vykti iš namų 
ir todėl Joninių šventėje iš Mat, tame krašte ištekėju- 
ten teatvyko tik dideli entu- sios moterys, ypač kaimuo- 
ziastai. se, nelabai paiso ištikimybės.

Vyrai, pagavę savo moteris 
Tačiau iš Toronto, Hamil- svetimoteriaujant ar tik ita- 

tono, Buffalo ir vietos lietu- rę kad jos neištikimos, nu- 
vių susirinko gražus būrys., kapoja joms nosis 
Jie buvo patenkinti vėsinama

! šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto, 254 psl., 
kaina $4.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4. kietais — $6.

Tokios poros paprastai iš
siskiria, bet ir tų benosių j njka 
meilužiai nebepakenčia ši-

sale ir programa. Ją atliko 
Toronto jaunimo meno an
samblis, kurio šokių grupei 
vadovauja Regina Krasaus-! fa^P sužalotų moterų, todėl
kaitė, dainų — Giedrė Rim- 
kūnaitė-Paulionienė, orkes
trui — Žiba Šilininkaitė,:dyti-
akordeonistas — Algis Ka-i___„
minskas, pranešėja — Birutė 
Nakrošiūtė.

tos, kurios gali, stengiasi chi
rurgo pagalba nosį prisibp-

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel- 

292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

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

Prieš pradedant programą 
kuopos pirm. A. Šetikas pa
sveikino svečius, Jonės ir Jo
nus. Jonės ir Jonai buvo iš
kviesti prie scenos, kur Vai
dilutė ir Deiva Šetikaitės 
jiems prisegė po gražią rožę. į

Meninė programa pradėta! 
Kepurinio šokiu, po jo sekė 
dainos, vėl šokiai ir užbaigta 
Aštuonyčio šokiu. Programa} 
buvo tinkamai paruošta ir 
puikiai atlikta, todėl jos at
likėjai ir vadovai susilaukė!
audringų plojimų.

Noriu pastebėti, kad jei ne 
svečiai iš kitų miestų, tai ma
ža St. Catherines lietuvių ko
lonija negalėtų suruošti to
kių šaunių Joninių, nors šau
lių kuopai vadovauja toks 
energingas asmuo kaip A. Še
tikas. Jam talkininkavo šau
liai P. Šidlauskas, K. Galdi
kas su žmonomis ir visas bū
rys šauliams nepriklausančių.

Pirm. A. Šetikas pranešė, 
kad Joninės bus rengiamos ir 
kitais metais.

J. Šarapniekas

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės
Rma gauti Keleivyje. Jos
Orintaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 384 psl., 

kaina $8.00.

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

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

VIENOS SAVAITĖS:

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio
Liepos
Liepos

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

Rugsėjo 18 — $838.00

Rugpiūčio 10 — $1195.00 
Rugsėjo 7—$1158.00 
Gruodžio 21 — $ 999.00

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

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 Weit Broedway, P. O. Box 116 

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

Savininke Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS—
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

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

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

mooooooooeoooooooooooeouMC
WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrearsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vietinės žinios
BOSTONO LB RŪPESČIAI

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

Žvilgsnis atgal, Bronius
jkyti mišias nelotynų kalba■ Milašius> 171 psL> kaina $2.00

! VYSKUPAS NEKLAUSO 

POPIEŽIAUS

Prancūzijos arkivyskupas-
Marcei Lefebre atsisako lai-:

i

Skaitykite 
šias knygas

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė

NORI SUSIPAŽINTI "GARSO BANGU“ 

PROGRAMAi Noriu susipažinti su mergina 

i ar moterimi nuo 55 iki 70 metų 
i amžiaus, be vaikų. Rašykite 

lietuviškai ar angliškai. Įdėkite 

savo nuotrauka.

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 

stoties WBUR S0.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

!Popiežiusjįjaunekartąįspė-|Mykolo Vaitktus atsimini- 
jo, bet arkivyskupas, ne-;maį.
kreipdamas dėmesio Į popie-į Su Minija į Baltiją, 210 psl.

gomis paremti S25.00 — Iri.ZiaUS !sPėjimu^j^ventino 14įpsl, kaina minkšt. virš. $1.50,Į R.mas Černius, 75 psl., kai- 
t«aiian ”K.Livnn“ „ž vi- kunjgų ir tose iškilmėse pa-(kietais - $2.00. |na $2.50.

reiske, kad popiežius veda’ Baltijos gražuolė, (Liepo-' 
mus nuo katalikų tikėjimo“,'ja)> 332 psl, kaina minkšt 
kad "parsidavėliai, vilkai ir' virg $300

Dažnai girdimi nusiskundi-'— Laisvės Varpui tragiškojo 
birželio minėjimui oro ban-mai, kad Lietuviu Bendruo- 

menė nieko nenuveikianti — 
neparemia lituanistinės mo
kyklos nei kitų svarbiųjų lie
tuviškų institucijų. Šie prie
kaištai iš dalies teisingi.

pagaliau "Keleiviui 
sus bendruomenės

uz vi- 
laiškus

bei skelbimus $25.00. Tai yra
labai kuklios sumos, bet ir... ... _ ' vagys įsiveržė i Bažnyčia.Trumpai pasvarstykim, ko- jos sunkta, pakeliamos musų^.

dėl tokia padėtis yra susida- neturtinga, kasai. įžiavimas paskelbė plačią at-
riusi.

Solidarumo mokesčiui su
žinoma, čia tuoj bus pasiū-inauj^n^mo programą. Mes ne

lyta Bendruomenei surengti ištiesime jiems rankos, mes

t virs.
Šiaurės žvaigždė, 297 psl., 

kaina minkšt. virš. $3.00, 
i Per giedrą ir audrą, 272
psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

384 .psl., kaina $8.00.

Namų ir artimiausio* ap-
linko* žodynėli*, patuose Norn,and,e A'e., Los Angeles, 

Cal. 90004.

Dulkės raudonam saulelei- Į
dy, Vinco Ramono romano! 
antra papildyta laida. 399 
usl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Julius Janonis, poetas ir
VT ... , _ ' revoliucionierius, parašė —

“„„T !e Jo,TTis Jašinskas, 265 psl.,
rinkti kasmet yra išsiunčia- kokį šaunų renginį, ir bus su-!nebendradarbiausime su Baž-ų 1918-1940) I dalis, 296 psl., 
ma apie 200 laiškų, nes nėra^elkta nemažai pelno. Su ren-}nycios grovikais“. )kaina minkšt. virš. $2.50, U _
geresniu priemonių juos su-:giniais nėra taip lengva. Bos-! štai kokia kalba kalba ar",‘dalis — 278 psl., kaina mink , Nykstukųmokykla, Ade- 
rinkti. Siu laiškų paskatinti,1 tone jų turima labai daug irjkivyskupas Marcei Lefebre.ptais virš. $2.50, III dalis — "

kaina $5.00.

Adresas: G. Hill. 508 North

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

II
!I *
I!

nepilna šimtinė šeimų bei j9 pelnai labai riboti. Toki 
pavienių asmenų (didelė da-P°Pubari organizacija kaip: 
lis iš jų pensininkai) prisiun-'BALFas jau nustojo rengusiį 
čia solidarumo mokestį. Siun-i banketus, nes nepadarydavo i 

reikiamo pelno. Mažiausiai*

KELIUOSE NEJVES 

METRINĖS SISTEMOS

Galima sakyti, visas pa-

į264 psl., kaina minkšt. virs. 
$2.50, kiet. — $3.25.

Milžinų rungtynės, Myko 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas, 203 psl., kaina —

čiamujų laiškų skaičius gali peiningi yra Bendruomenės! sau}is v*sk3 skaičiuoja pa- J minkštais viršeliais $3.00.
------------------ -  ..j— : - Igai metrinę sistemą. Gjjvenr: kietais $3.50.

mas verčia ją Įvesti ir JAV, Neramios dienos, buvusio
atrodyti per mažas, nes adre
sų turima daug daugiau. Bet įtragiškojO birželio minėjimą 
kai Į pakartotinai pasiųstus į tautos šventę. žmonėms 
laiškus neatsiliepiama, tada j patraukįį tautos šventės mi-

įrenginiai. Jai tenka suruošti

taupumo sumetimais, tokiem* 
nebesiunčia-laiškai 

mi.
daugiau

nėjimai buvo paversti dau-

bet tai sunkiai vyksta.

Jau buvo sumainyta ke
liuose atstumą ir automobi
lių judėjimo greiti skaičiuo-Igiau koncertais. Vis tiek da-i „ v__ *___ o__ r______

Taigi pajamos iš • iyVįų skaįčius būna labai ku-į ti ne myliomis, o kilomet-
rumo mokesčio yra gana ku-Įklus ir pajamos vos padengia rais. Kelių administracija 
klios. Jos dar labiau suma- ■ išlaidas.
žėja, kai atsiskaitoma su cen
tro vdlayba. Šiandien kiek-’ Šia proga norime pareikšti 
vienas supranta, kad neturint 'nuoširdži^ Padėk3 visiems , naująją sistemą.

; uoliesiems solidarumo mo- , . ,
Gaivusi tokius atsakymus, 

be to. apskaičiavus, kad

atsiklausė publikos ir, sako, 
gavo 5,000\atsakymų, iš ku
rių tik 4% tepasisakė už

kasoje
veiksi.

pinigų, daug nenu-

Šių metų Bostono LB apy
linkės metiniame susirinki
me dalyvavo tik 14 asmenų, 
kuriu vos pakako sudarvti • ve^k^a- 
valdybai ir rev. komisijai. Į 
Toks menkas dalyvių skai
čius rodo. koks yra visuome
nės domėjimąsi bendruome-į 
nine veikla. Taip sunkiai su-i 
daryta valdyba nesijaučia i 
turinti užnugari bet kokiam ! 
didesniam užsimojimui.

mo
kesčio mokėtojams, kurie 
taip sąžiningai kas metai šią 
tautinę pareigą atlieka. Gar
bė jiems, nes tik jais ir re
miasi visa Bendruomenės

toksai naujos sistemos įve
dimas atsieitų apie 100 mi- 
lionų, administracija nutarė 
to plano dabar nevykdyti.

Bostono LB apylinkės i KINlOAI SITAIP PAŠ,E-

I
valdyba

Geri žodynai ’

PIA SOVIETUS

Kiniečiai, norėdami pašiep 
ti Maskvos komunistus 
kūrė šitoki anekdotą:

finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, Įriš
ta, kaina $15.00.

GYVENIMG VINGIAIS 
dr. F. Kalvaitytės-Karvelie
nė*. 360 psl., kaina . .$3.50

To paties autoriaus tomai 
VI kietais viršeliais $3.75 
minkštais $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J 
Augustaitis, 154 psl.. kai
na $1.50.

WE WILL CONQUER 
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas. 217 psl.. kaina 
da, 270 psl., kaina $4.50.

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai

su- na $5.00. Galima gauti pa? 
isus lietuviškos spaudo?

Paskutiniam valdybos po
sėdy lituanistinei mokyklai 
paskirta $50, — Centro val
dybai prašant paremti Ha
miltono mergaičių chorą, 
vykstantį pas Pietų Ameri
kon lietuvius, paskirta $25.00 na $8.00.

< Anglų-lietuvių kalbų žo 
dynas, V. Baravykas, nauj: 
laida, apie 3 ,\C'G(; žodžių 
•590 ps‘.. kaina $e.0o.

lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Kursą vi 
naitė ir Šlaoobersk;s, apie 
27.0010 žodžių 511 psl., kai

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Sovietai sukergė žirafą 
paukštas, ilgu kaklu gyvulys) 
įsu karve ir tikisi išauginti 
Į karvę su žirafos kaklu, kad 
ji galėtų šieną ėsti Lenkijos 
pusėje, o pieną atiduoti So
vietų Sąjungoje.

Žmogaus kraujo indų il
gis — apie 100,000 kilomet
rų.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

IR

^^coooaoooooooooooooooooooooeoooooooouoouoooooooaooi

VELTUI

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

Tel.: 436-1204 Tel.: 848-6000

uuuorinriniii

lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknienės piešiniais. 60 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

Dainos ir giesmės broliam

Jau galima gauti Prano j 

Čepėno parašytą Naujųjų 

laikų Lietuvos istorijos I to

mą, kieti viršeliai, 543 psl., 

kaina $15.00.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alpbonse

lietuviam. — Tai vilniečio į peržiūrėta. Sūduvos“ isleis- 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
r.iaus kūrybos 15 dainų ir 39
giesmes, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kulbokienės 
pastangomis. Įgraviravimo 
darbą atliko Jonas Zdanius 
Kaina $6.00.

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, Ant. Gintneris, 638 
psl., kaina $5.00.

Paguoda, akimirkų kro- Į 
nikos 4, I dalis, parašė Bro- Į 
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.50.

Paguoda. Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k'*ų dalykų, čia telpa* 
idomios studijos apie poetu? 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I d?lies — minkštai- 
viršeliais $5, kietais $5.50.

plat.ntojus ir taip patKelei- Kokius dievus žmonės gar- 

bino senovėje, St. Michelso-
SAKAIS.271 PS‘ ’ kaina W00 

mūs 1940-1945 m. atsimini- Tos pačios motinos sūnūs, 
mai. 176 psl. kaina $2.00 ,3 graudulingi esiai, 171 psl.,

TAU, LIETUVA, Stepo- !kaina $4.00.

no Kairio, 480 psl., kai i „ .. .... ,..
na 00 i Religijos filosofija, para-

DIENOJANT, Kipro B>o Idr- Antanas Maceina. 335 

dnio. 464 psl.. kaina....$2.0<

ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

UKAUuiMO AGENTŪRA 
AtHeka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvay 

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

i
5

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji yra 268-0489 Ten gaunamas 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Keleivis ir yra didelis lietu-
; viškų knygų pasirinkimas.

i s: >31 T? SS ®<2 :•>
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SAVAITRAŠTIS
Nepriklausoma
LIETUVA

KI£ Va;
§1 
H
i

informuota saauyiojus apie uasautiniiis tr tietuviškuosius 
§ įvykius, deda daug ir įdomių nuot^auKų ir atvirai pasisuks ęaį

apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta 
Bie abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems '--į 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų ĮA įj 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idė’u. vk y 
suomet atviras kiekvieno nuomonei kuris dirba už išiaiky ma g 
— lietuvybės ir Lietuvos. $

Metinė prenumerata JAV-sc $10.00.

Adresas:
7722 George Street, I.aSalle. P.Q. HSP IC4, CANADA

jai

8

PENKTIEJI METAI, Kų>
to Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ............ $2.00

psl., kaina $6.00.
Didieji dabarties klausi

mai, parašė Antanas Macei
na, 325 psl., kaina $6.00. SLA

1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė j Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

BALTIC
TOURS

I
i

. ' 1 . S

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS į LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje, fi dienos ir 5 naktys 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 j 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 rezervuoti galimai anksčiau.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metę tanMcja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau Kaip SEPTINIS MlLIONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fratemalini organizacija — 

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašr.'pą. kun yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško p*!no, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiausiaa 

apdraodas nuo $100.00 iki $IC.Q00.9C
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda — Ra. 

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

SLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigi* TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 moKea- 
čio metame. * «

SLA—ARCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų Bariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitėe 
kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiSkins apie

Susivienijimo darbas. » **
Gausite spausdintas informacijas jeigu 
parašysite:
Lttkuanian ARiaarc ef America
W7 Wert 3<Kh Street, Nev >ork. N.Y. IW*1
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Vietines žinios
Buv. bostonietis — jūrų 

daktaras

A. Danasaitės mergvakaris

Birželio 24 d. Vidos Mar-'i5 dieną, 
gaitienės namuose buvo su-į 

Mikui Paukščiui, 1962 me-;ruoštas gražus mergvakaris! 
tais Northeasetern uni versi J Astai Danasaitei, kuri yra su-j 

sižiedavusi su Šarūnu Nor-I

A. Čaplikas karo invalidų 

konvencijoje

Inž. Aleksandras Čaplikas 
išvyko dalyvauti JAV karo 
invalidų konvencijoje, kuri 
pradėjo posėdžiauti liepos 9 

|d. Las Vegas ir baigsis liepos

tete gavusiam inžinerijos ma
-- ;vaiša-Giriniu iš Montrealio. gistro laipsni, s. m. gegužes!

Dr. J. Daugirdas išsikėlė 

į Chicagą

Bostonietės Vandos Mačiu-

A. Mačionis tikrino sveikatą

Inž. Antanas Mačionis iš 
New Yorko buvo atvykęs sa
vo sveikatos patikrinti Lahey 
klinikoje.

Č. Kiliulis grįžo namo

Česlovas Kiliulis, kelias sa
vaites išgulėjęs ligoninėje, 
grįžo namo.

Kongr. J. Moakley apie 
Lietuvą

Lietuvos okupacijos sukak

Rugpiūčio 14 d. Minkų 
vadovaujamo radijo metinė 
gegužinė Romuvos parke 
Brocktone.

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 
Į S. Bostono Liet. Piliečių dr. 
salėje LB rengiamoje Tau
tos i Ventėje bus dr. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

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

i je Stepono Dariaus posto 
Į moterų vieneto 40 metų su- 
į kakties banketas.

ai
Jie išrinks gražuolę

29 d. Rhode Islando valstijos; v pienės vaikaitis dr. Jonas
ifrJDr- J G,rn,us vyks } Europą i Daugirdas, atlikęs privaloma ‘ties proga kongr’ Joe Moak'

universitetas suteikė jurų. us rugpiū. j praktiką Montrealio ligoni-!1^ PasakS JAV kongrese
inžinerijos daktaro laipsni. 4d Lie^višk^ų išsikėlė į Chicag, ir dir-kuria baigė

į čio
Dr. M. Paukštys dabar dir-i savaitėje D- Britanijoje skai įba Veteranų ligoninėje. Jis 

. _ paskaitą "Kur šiandien j Yra Keleivio skaitytojas.

šiais žodžiais:

”Šia proga mes turime pa-

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

Į Seniausių N. Anglijoje lie
tuviškų radijo programų 43 
metų sukaktuvinis piknikas 
:bus rugpiūčio 14 d. gražiame 
Ramuvos parke, 71 Clare- 
mount Avė. Brocktone Mon- 

jtelloj.
I

Ten ”Miss Lithuania of N. 
į E.“ rinks komisija, kurią su- 
Jdaro: Ona Ivaškienė, Laima 
(Kontautienė, dr. Petras Bi- 
izinkauskas, Mykolas Drungą 
iir Edmundas Ketvirtis.

jnaitėmis dalyvauti gražuolės 
rinkimuose, tuoj užsiregis
truokite pas Valentiną Min- 
kienę, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127, praneš
damos savo vardą, pavardę, 
amžių ir adresą.

i Tarkitės susitikti su gerais 
šokėjais ir dalyvauti šokių 
varžybose, grojant Mickey 
Haberek orkestrui. Šokių lai
mėtojai gaus dovanų.

Lis ar snigs, susitiksime
Ramuvos parke rugpiūčio 14 
d. radijo gegužinėje.

Todėl, lietuvaitės, tarkitės Visus kviečia 
su savo draugėmis ir gimi- Steponas ir Valentina Minkai

SEKMADIENĮ, 1977 M. LIEPOS 24 DIENĄ,

N. Pr. Marijos seserų vienuolyno sodyboje Putnam, Ct., 

TRADICINĖ LIETUVIU 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

Spalio 15 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jcs salė't N' Sba General Dynamics ben-, y , ......• stovi lietuviškoji bendruome-l

drevėje ir vadovauja techno-|ng> vlrtusj jubiliatine?.. 
logijos vystymo skyriaus pro-j 
jektams.

dokaitė-Lekienė, o birželio vis° Pasaulio laisvę my-Sandaros moterų kiu- 
28 d. palaidota Gethsemane i Ančios tautos tikslas . bo banketas ir našlių kara

lienės rinkimai.
Velionė paliko liūdinčias; — ~ — - Lapkričio 27 d. So. Bos-

, , . . . * j , n- , : tono Lietuvių Piliečiu drau-v J , dukteris: Adelą Pinkulienę,! Liepos 24 d. Lietuviu die- gijos III aukHo salėje Lie-
bosejis vadovaus juros mok-į vaišės So. Bostono Lietuvių'Palmirą Seabergienę ir Ma-|na Putnamo seselių sodybo- tuvos kariuomenės atkūri- 
slo ir hidraulikos sekcijai, 'piliečių d-jos salėje. tildą Apsitienę su šeimomis.: je. ~ ma sukakties minėjimas

Mirė Ieva Lekienė
rodyti savo stiprią paramą 
Lietuvai ir kitoms tautoms, 
kovojančioms dėl laisvės ir

jee Lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto vakaras.

Birželio 24 d. mirė senaį^*^““™“0 “ Lapkričio 6 d. So. Bosto-
i Bus nauja lietuviška šeima Keleivio skaitytoja Ieva 2al- i . ausom>bes. Tai tunnQ Ljeįuvjų Piliečių d-jos

Liepos 30 d. Rima Patašių- 
tė išteka už Alfredo Knašo. J

Jis yra veiklus ir lietuvių
tarpe. S. m. lapkričio 24-27,- B,.,M.k„ino he.'kapinėse W. Roxbury.
dieną Chicagoje būsiančiose^
mokslo ir kūrybos svarsty'• 5Us sutuoktuvės, o 5 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, -patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Senas
tas.

parvirsta ar negu*-

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitą 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Elood Square 
Uardivare Co,
Sa-iuaka* S. J. ALEKNA 
»» EAST DRO.ADWA? 
tliUTO BOSTON. MAS8. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Batja-nia Mcore Dažai 
V'opJeroa Sianoma 

Keikia* Langams 
Vla^klc reikmenys namai 

Reikmenys piure bariams 
viaoirta dtalfctaf

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos, J, bonovan 
Dr. J, Pašakarnio

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
'! Vedėja -

Aldona Adomonienė
4*******#***********#**#*********«

7jS (RIBINIS 
OPTOM E T RISTAS

Valandos:
j nuo & s ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maas

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

įPOOUUUILIM'm*^

PETER MAKSVYTIS
Caraeater A Bailder

<9 Church StreeC 
C. Mlltoa, Mase.

AttMra visos setatoraie, resesa 
to ir projekta-imo darbas ii — 
ko ir viduje, gyvenamą namų ir 
biznio pastatą, pagal JSeą reika
lavimo. Saukite visados Od • va
landa vska-n.

Telefonas 698-8675

vei*************** ****************

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją n 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į Hetuvišką vaistteą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-4029

Noe 8 vaL ryto Iki 8 vėl v„ išskyrus iventadieniua Ir sekas, 

■oooooooooooooaooooonoonoooooooooooooooooooooooooseft

TEL. AN 8-2124

Dr, Amelia E. Rodd
(RUDOKIUT*)

OP TO M E T RI ST*
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.
rarrrrr r--r r r - - *■*■■«»«■»»—’

rn***»****e**» *******************"

m iižgaSBi

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

j 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
****************************»o**»

M & T OIL' CO., Ine.
m '

841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

O Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
rara^a^ą-ar;

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleista*

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V izgirdos. Didelio for- f 
mato, drobiniai viršeliai, la-1 
bai tiriKa Kalėdų davanorr.® 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

86. Paštu nesiunčiame.

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 j 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

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

Mes savo svarbiausia tarnyba laikome receptų skyrių, kuriame 

dirba specialistai. Jeigu jūs pasitikėsite mumis, jūs nebūsite 

mums tik naujas pirkėjas, ir mes į jūsų reikalą atkreipsime ypa

tingą dėmesį. Priimame Medicaid, VVelfare ir kt. receptus. ’’Re- 
ceptų specialistai“. Valandos: pirmadieniais - šeštadieniais nuo 

9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Laisvės Varpas
; LIETUVIŲ RADUO

VALANDA t

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

—————*—***—*—**—***********^*****—F

■*
**

**
**

**
**

**
**

**
*«

**
**

**
*<

South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 WmI Broadway 
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., VVed. S Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ
PLOKŠTELĖ

' r-
į RAYMOND E. PELECKASi

j ♦ GENERAL CONTRACTOR I
Keleivio administracijoje j}.. . . , , .įi { Dengia stogus, deda vandens t 

ilima gauti Lietuvos ope- į { nutekamuosius vamzdžius, at-{
. Elvbi^o. Karde- ' ! ,ieka nan”* vidaus ir ,auko vi*l

B- ♦ .
j sų rūsių dailydės darbus.

idi !lienės įdainuotų dainų ir ari- » Įkainojimas veltui. Turi leidi

jų plokštelę. Kaina $6.00. 
Paštu nesiunčiame.

J mą ir draudimą, šauktis va-i 
karais tel. 364-461C.1

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio 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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kiaaita. Vedėjas A. Schyrinski į

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas ’

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 yaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 ' 

TeL 268-0068




