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to administracijos nepasi
rengimą sutikti blogiausius 
ir pavojingiausius įvykius, 
bet atskleidė ir pūliuojančią 
visuomenės žaizdą — kri
minalinio elemento gausu-

transformatorių, kuris su-j mą ir agresyvumą. Primin- 
sprogo, dėl to perdegė Įvai- tina, kad prieš savaitę ir

JUODOJI NAKTIS NEW YORKE 

IŠRYŠKINO IR JUODĄJĄ ŠMĖKLĄ

Žaibui įtrenkus į transformatorių, visas New Yorko 

miestas užtemo, sustojo požeminiai traukiniai ir kiti elekt

ra varomi įrengimai. Prasidėjo masiniai plėšimai, gaisrai 

ir policijos grumtynės su kriminaliniu elementu. Daug 

policininkų sužeistų ir apie 3,400 krautuvių grobikų su

imta. Skaudi pamoka ateičiai.

Kongr. Blanchardo 
pagalbu jaunimui

SOVIETAMS LABAI NEPATINKA 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

rių linijų sergėtuvai, ir — 
9 milijonų gyventojų New 
Yorko didmiestis atsidūrė 
akloje tamsoje.

Tai įvykis, kuris lygiai 
gali 'pasikartoti staigaus 
priešo puolimo arba organi. 
zuotc- sabotažo atveju.

Žinoma, tamsa dar nebū
tų didžiausia nelaimė, bet, 
nutrūkus elektros srovei, su
stojo požeminiai traukiniai,

Bostono Roxlbury priemies 
tyje apie 400 plėšikų "išva
lė“ kelių gatvių parduotu
ves, kai miesto majoras, 
Mass. gubernatorius ir kiti 
mūsų rinktiniai pareigūnai, 
tur būt, užkandžiavo ar 
svarstė, kiek dar pakelti 
savo tarnautojams algas ir 
gyventojams mokesčius.

Vargiai bus galima įveik, 
ti kriminalistus tokiame "to- 

. , lerantiškame“ krašte, kur
liftai, vandens pompos, ap- i nusikaltėliai paleidžiami iš 
mirė aerodromai, sutriko te- kalėjimo dėl to, kad tenai 
lefono susisiekimas, televi-1 jjem per anksta celėse... 
zija, radijas ir kiti įrengi- • *
mai, elektros gaivinami. Be, m • • j -
to, tūkstančiai žmonių istri-; ai/ie indėnai įįttUS 
go miesto centre ar jo ir Žemės
kraičiuose, negalėdami par
vykti namo, ir buvo privers-' Jau kuris laikas, kai in- 
ti nakvoti net galvėse. dėnai pradėjo teismuose by.

I Pabaltiečių žygio už žmo- 
j gau.- teises komitetas liepos 
i 9 u. posėdžiavo su kengres- 
įmanu demokratu iš Michi-įtaut9 Zenkevičių ienom paiakom įrodinėti, kokia dabar
Įgano valstijos J. J. Blan- j Lietuva yra "laisva“ ir "laiminga“, priglausta prie matui- 

! chaidu. '
Kongresmanas buvo nu- j k°» Ru»ijo» krūtinės, ir kokia nesąmonė minėti Paverg- 

stebintas žygio pavyzdinga i

Jų ambasada VVashingtone išstūmė "ministrų“ Vy-

"Lietuvis gali gyventi, 

kur tik nori ir turi visišką

įucša ir pats 'pasisiūlė būti 
komiteto ryšininku su pre- 

; zidentūra. Jis taiip pat pa- 
1 žadėjo suruošti ketvirtadie- 

Liepos 15 d. sukako 44 metai, kai kap. Steponas Darius ir Įeit. nį prieš demonstraciją pri-
Stasys Girėnas leidosi į labai rizikingą, bet ir garbingą kelionę — ėmimą komitetui, pabaltie- 
iš Nevv Yorko nuskristi į Lietuvą. Mažu lėktuvu Lituanica be tin- 1 Čių vadams ir ypatingai nu- 

42 valandas nuskrido 1 ^Pelniusiems demonstraci- 
jes ruošėjams. Į priėmimą

o ... ... ... , būsią pakviesti senatoriai,nukrito Soldini miške, Vokietijoje ir abu žuvo. Jie savo zvgi tęs- , ........
’ , .. kongresmanai ir kiti įzvmus

tamentu skyrė Jaunajai Lietuvai — nepriklausomos Lietuvos gar-! so^jngg žmonės 
bei ir jos jaunimo drąsiem polėkiams pažadinti, šiandien perskris- i davė vertingų pasiū
ti per Atlantą yra paprastas dalykas, bet anais laikais net didieji Jymų ry'ių SU spauda reika- 
Lietuvos kaimynai ir kitu Europos tautų atstovai tam nebuvo į Įu jr kt.
ryžęsi. S. Dariaus ir S. Girėno istorinis žygis ir šiandien žavi lie.
tuvių tautą ir gaivina jos jaunimo dvasią. , 1 Daužvardžio fondas

karnų radijo susisiekimo prietaisų jie per 
apie 4,500 mylių ir. tik 400 mylių nepasiekę Kauno, lipos £17 d.

ooooeoooeesoeoooeo*

Spaudos klube dingo 
kanclerio laikrodis

Gubernatorius ^rieš
mirties bausmę

New Yorko gubernatoriusVakarų Vokietijos kanc
leris Schmidtas, kalbėdamas I vetavo valstijos seimo pri- 

š žurnalistų klube Washing- imtą įstatymą, kuris graži- 
i tone, pasidėjo laikrodį ant na mirties bausmę už ypa- 
sakyklos ir pamiršo jį pasi- tingai žiaurius nusikaltimus.
imti, baigęs kalbą. Kai vė- į 
liau atsiminė, niekas nebe-Į Savo nutarimą 
galėjo to laikrodžio surasti.' torius remia principiniu nu- 

' sistatymu ^neš visokią prie 
Laikrodis buvęs $500 ver-į vartą, o mirties bausmė e- 

tės. santi prievarta.

las dėl iš jų neteisėtai atim- 
, tų žemių ir jas laimi.

Tokią bylą 1972 m. iškėlė 
ir Mainės valstijos indėnai, 
reikalaudami sumokėti net 
už 32 mil. akrų žemės $25

Tas įvykis tamsoku šešė-1 
liu palietė žurnalistus, bet 
šia proga prisimenama, kad

tųjų Tautų Savaitę“.

Liepos 17-25 dienos JAV 
ir ;iemet buvo paskelbtos 
Pavergtųjų Tautų Savaite.
Kadangi čia turima galvoje'judėjimo laisvę. Jo namai 

yra neliečiami, ir niekas ne
gali pasikėsinti į jo turtą... 
Respublika turi savą įstaty-

ir minimos tiktai komunis
tinių diktatūrų 'pavergtos 
tautos, tai toji Savaitė ypač 
bado akis So'.ietų Sąjungai;1™ leidimo instituciją irsti. 
— pačiai didžiausiai vergų vyriausybę. Piliečiams yra 

garantuota kalbos ir sąžinės 
laisvė, susirinkimų ir de- 

didysis j monstracijų laisvė ir visos 
tautų pavergėjas šiemet su-, kitos politinės laisvės ir so- 
galvojo gintis vergų laiky- dalinės teisės, sužymėtos 
toje vaido ir tam reikalui Jungtinių Tautų Organiza-

laiky tojai.

Įdomu, kad šis

iškišo vadinamąjį "LTSR 
užsienio reikalų ministrą“ 
Vytautą Zenkevičių su "lais- 

Lietuvių žurnalistų s-gos vos laimingos tarybinės
pasiliks Chicagoje

centro valdyba Dr. Dauž- 
vardžio fondą jauniems 
spaudos ir radijo darbuoto
jams ugdyti nutarė atskirti 
nuo Žurnalistų s-gos centro 
valdybos ir paveikti jį sava
rankiška institucija. Jeigu 
žurnalistu valdyba būtų su
daryta iš kitur gyvenančių

Lietuvos“ pavyzdžiu.

Taigi Sovietų ambasada

To įvykio materialiniai 
nuostoliai milžiniški. Skai
čiuojama, kad 5,000 ekstra 
pašauktų tarnybon polici
ninkų ir ugniagesių teks mo
kėti už antvalandžius, teat
rai prarado apie $500,000, Į bilionus. 
taksistai apie $150,000, oi
lėktuvų bendrovės, įmonės! Prezidentas Carteris pa- 
ir kitoks biznis — kelerio-Į skyrė į pensiją išėjusį teisė

ją Gunterį tarpininku susi
tarti be teismo. Šis jau pa- 

šioje ruošė pasiūlymą: duoti $25 
tamsoje nepaprastai atgijo j mil. pinigais ir 100,000 akrųj 
ir juodoji šio krašto šmėkla ’ žemės.
— kriminalinis elementas.!
Brooklyne, Bronxe ir kituo-1 Tą pasiūlymą turėtų pri- 
se priemiesčiuose nusikal-'imti prezidentas, Mainės 
tėliu minios šoko daužyti valstija ir indėnai. Jeigu jie 
krautuvių langus, neatgina- nesutiks, bylą spręs teismas, 
mai įplėšti prekes ir padegi- *r» žinoma, ji dar ilgai už- 
nėti namus, kad toje pani- į truks.

koje galėtų dar daugiau 
"pasipelnyti“. Kai kur. ypač 
Harleme, buvo išplotos 
mylių ilgumo gatvės, ir va
gys išsinešiojo televizijas,! _ ..
drabužius, gėrimus ir visa i . Prieitą savaitę patinimo- 
kita, ka tik rado veriinge?-i'1an.tls amerikiečių helikop- 
nio ir pakeliame, Iterls ^klydęs ar kūnais ne-

1 žinomais sumetimais įskri-
Tramdant vagis, įvyko su

šaudymų, kovų plytgaliais,

pai daugiau.

Bet, svarbiausia,

S. Korėja grąžino 
pašautus karius

cijos Žmogaus Teisių Dekla- 
t arijoje.“

Jeigu jau tiek tenai tų 
laisvių ir teisių, tai gal V. 
Zenkevičius paaiškintų: ko. 
dėl KGB agentai gali lais-

Washingtone šiomis dienu-'vai įsiveržti į kiekvieno pi- 
mis išsiuntinėjo amerikiečių liečio butą, gali nuklausyti 
ir net lietuvių spaudai Vyt. jo telefoninius pasikalbėji- 
Zenkevičiaus straipsnį, ku- mus kodėl sunkiai baudžia
mame senomis komunistinio ma už kiekvieną žodinę ar 

rašytinę komunistinio reži
mo kritiką, už ne valdžios 
surengtas demonstracijas, 

. . už religijos mokymą, už bet
Lietuvoje ir kad Amerikoje į kokių nekomunistinių orga- 
skelbiama Paveiktųjų Tau-Į njzaejju kūrimą ir panašius 
tų Savaitė turėtų būti pasku-! piliečiu siekimus? 

įtinę, nes ji esanti tik šaltojo
karo liekana. Reiškia, šių teisių ir lais

vių tikrovėje nėra. Niekis ir 
tas jo minimas 271 svaras 
mėsos, pagaminamas kiek
vienam gyventojui, nes di
desnę pusę tos mėsos suval
go Maskva, o lietuviui lieka 
kremzlės ir kaulai...

melo pasakomis stengiama-
rubema-!„ariu, fondas pasiliktų Chi-rt.'"t“' .k?kia daba.r

- - - r litine laisve ir materialine
bei kultūrinė gerovė klesti

Gubernatoriaus kritikai 
sako, kad šis pareigūnas pa
miršo iš anksto pasikalbėti 

kaltais čia ir svetimų kraštų su kriminalistais ir juos sa-

cagoje, ir jį administruotų 
speciali komisija.

Ir toliau bus rengiami pa
garsėję spaudos baliai, ku
rių visas pelnas eis Dr.. 
Daužvardžio fondui.

S. Kudirka parašė
diplomatai apsivogdavo. Y-Įvo gražiais žodžiais įtikinti, kfiiinn 
pač tokių nemalonumų sa-į kad ir jie nevartotų prievar-' “““

vo- valdžiai yra padarę kai 
kurie sovietų "diplomati
niai turistai“, apsivogę San 
Francisęe ir kitur.

tos prieš taikius tos valsti

j Aplamai, minimas straips- 
į nis yra tikrai "linksminan- 
i tis dūšią“ ir gali įtikinti tik

o. t- j- i , • - !nepažįstantį komunistinės
Simas Kudirka baigė ra-' bimbininką

jos gyventojus. Atrodo, kad syti knygą iš savo išgyveni- ar visiĮkai nai; amerikieti
_ _ _ 1___' i________  * nn-iA+ii I n Gvv * *■mų sovietų lageriuose ku- „ ?kaitvtojam5 verta

nėr & SonsHeMykla! ” •‘(kre'P'i dėmesį nors ir į to. į Taigi. V. Zenkevičiaus ir 
oc^ooooooeeoooooeoooeoeooeooooeoeoooooooooeeoooeeeeoi kius visiškai nuogo melo j j0 ambasados nemalonumui

Kaip jau buvo rašyta, yra posmelius:
baigtas sukti filmas "The
Defection of Simas Kudir- ’ ’TeĮsės. kuriomis Lietu- p,--;eį tikrovę.

*ka“, kuris bus rodomas atei- vos piliečiai, tariamai pa- —j
nantį rudenį. ! vergti4, šiandien džiaugiasi, | Lietuva yra vis tiek pa-

» Tai vis svarbios priemo-'.Vra politinės, socialinės į vergta. nors ir kažin kaip 
'nės Lietuvos bylai garsinti, ekonominės teisės, kuriųi ne- Į iaįtytų Kremliaus samdiniai

plė'ikai ir galvažudžiai turi 
skirtingą prievartos sąivoką.

1944 m. jau visiems buvo aišku, kad Hitleris karą pralaimėjo. 
Vargu ir pats Hitleris betikėjo, kad j, išgelbės mobilizuoti kreivi 
i* šleivi seniai ir dar kasami gilūs apsigynimo apkasai. Tokie 
prieštankiniai, ir pėatininkę apkasai buvo kasami ir Austrijoje. 
Darbams buvo panaudoti iš Sovietijos ištremtieji ir vietos įstaigąt
tarnautojai. Aišku,- buvo siunčiami tie, kurie viršininką buvo 
mažiau mėgiami — kitataučiai, nepartiniai, šioj nuotraukoj yra 
St. Poelteno apygardos ligonią kasos (netoli Wienos) tamauto-

Rinks žurnalistų 
valdybą

,nebuvo 
I moję“.

'turime pasakyti, kad 
1 propaganda visiškai 
bliūkšta prieš

buržuazinėje siste- e

1 JU
su-

do į Šiaurės Korėjos oro 
erdįvę ir (buvo komunistų 

ir rezultate liko apie 300 po. pašautas. Trys amerikiečių 
licininkų sužeistų, keletas j kariai žuvo, o vienas išliko 
pašautų kriminalistų, o apie Į gyvas.
3,400 grobikų iki šiol buvoj
suįmta : Del to buvo laukta didelio

politinio įtempimo ir karstų! >•* paėsti tą apkasu kasti į Vengrijos pasienį. Kasė nuo spa- 
ginčų, bet šiaurės korėjie-l ’’° d- 1944 m. iki sausio pradžios. Vėl’au paaiškėjo, kad tais 
Čiai Žuvusiųjų lavonus ir be- ! apl<asa*s nepasinaudojo nė vienas kareivis. Pirmoj eilėj iš kairės

vėžes, bet ana "baisioji nak-. laisvį palyginamai greitai Į antras -Jackus Sonda, trečias Virginingas, buhalterijoje dirbę 
tis dar ilgai riebus užmiršta, grąžino, ir visas incidentas; lietuviai. Antroje eilėje vidury du prancūzai, dantą technikai. 
Ji išryškino ne tik Šio kraš-ifuo baigėsi. ‘ mobilizuoti ir atsiąsti dirbti ligoniu kasoj.

Dabar New Yorke gyveni
mas vėl ęrižo i normalias

Šie amžiaus ketvirtojo 
dešimtmečio gale (nuo 1930, 

Šiemet pasibaigė Lietu-Į metų I, pagal jį. iš Lietuvos, 
j vių žurnalistų s-gos centro-esą, emigravo pusė miliono ^5-^ 
valdybos kadencija. Jau su-Į žmonių, o "šiandien Lietu-! - i 
daryta komisija rinkimams( voje nėra nė vienintelio be 
vykdyti. Į ją įeina šie asme-! derbio ir užsienin vyksta-1 
nys: D-^igo- vyr. red. Pr. tiktai turistai“.

į Garšva, Margučio į-adijo ve 
Į dejas P. Petrutis ir rašyt, J 
' Toliuris.

J Iš tikrųjų nuo 1923 m. iki 
1940 m. išemigravo tiktai

j 80,000 žmonių.

Na. mes žinome, kad ten 
sunkiai dirba net Sibiran iš
tremtieji, kol kas nedirba 
tik kalėjime sėdintieji ir 
dar tebetardomi, o užsienin 
išvyksta tik valdžios išsijoti 
turistai, palikę namie gyvą 

v užstatą, nes kitiems emig-
fteluzkąi. jtune sovietų Neleidžiama,
tuvą skraidino į Švediją, bet i
jis nusileido Helsinkio ae-! Bet dar linksmiau darosi, 
rodrome. 'kai skaitome:

I

Suomiai sugrąžino
lėktuvo grobikus

Pagal veikiančią sutartį 
Suomija grąžino Sovietų Są. 
jungai abu jaunuolius (19 
metų Zagimiaką ir 21 metų

avo melo liežuvi!

Istorikas Pranas Čepėnas, ku
rio Naujuju laiku Lietuvos is
torijom I tomas ką tik pasirodė 
knygą rinkoje. Autorius gyvena 
\Vorcester>. Ma.. ir ruošia ant
rąjį tomą. Pirmąjį tomą galite 
gauti ir Keleivyje, kaina $15.00.
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i visai į kitus dalykus, kurie 
j mano straipsnyje nebuvo 
nė iš to-lo liečiami, ir mane 

j dėl jų puola.

Aš, jei skaičiusieji mano 
straipsnį atsimena, rašiau, 
kad kaltinti Bridges redak

ciją (žinoma, ir leidėją — 
— Visos mūsų pastangos tebūnie skirtos jaunosios: JAV LB-nę), "tilto statymu

— Didžioji mūsų tremties prasmė — Lietuvos lais
vės kova ir lietuvybės išlaikymas 1

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

KAS YRA LIBERALIZMAS? (II)

1964 m. pasirodžiusioje marksistinis socializmas) ir 
savo knygoje Suicide of the ypač kra'tutinioji dešinė 
We»t sociologas ir politinių (fašizmas).
mokslų specialistas James
Burnham liberalistinę pa- j
saulėžvalgą suveda į 19-kos
teigimų eilę. Kai kas dėl to’ Dėstydamas liberalizmo 
gali ir nustebti, kadangi pa- tezes, Burnhamas pradeda 
prastai liberalizmas laiko- nu0 J° pažiūros į žmogų, 
mas ne labai "dogmatine“ Tad> pirmiausia,

VLIKAS IR JAUNIMAS
VLIKo valdybos narys jaunimo reikalam Antanas 
Sabalis atsako į klausimus informacijos reikalam 
nario Broniaus Bieliuko, norinčio supažindinti 
visuomenę su VLIKo ir lietuvių išeivių jaunimo san 
tykiais.

B. Kokie yra VLIKo santykiai su išeivijos jaunimu?i Maskvą“, arba, kitais žo
džiais tariant, bendradar-L ,7T ............................ V , .. .

— Kaip tėvų kraujas paveldėjimu perteikiamas vai- j biavimu §u okupantu, kola- S‘ ^LIKO santykis su išeivijos jaunimu yra dalims, o ne 
kams, taip ir mūsų protėvių dvasia, bylojanti lietuvišku, boravimu su komunistais,

.žodžiu, nenutrūkstamai Įsikūnys iš genties į gentį, užtik-’ka*P tai daro Naujienų vė
lindama mūsų tautos išeiviškosios atžalos amžinumą! i damasis, nėra nė mažiausio

lietuvybės gyvybei!

O dabar vedamo-
Palaukite!.. Palaukite!.. Leiskite atsikosėti! Štai, mesŲ0 auorius, jau pačiu savo 

tik perskaitėme JAV LB Švietimo tarybos šiemet išleistą i straipsnio pavadinimu "Til- 
Biuleteni Nr. 4, ir visa ši patriotinė giesmė aitriai užsprin-'ta® \ Bostono j Maskvą ir 

go gerklėje. Na, perskaitykime dar kartą: ‘

"Šį pavasari belankant lituanistines mokyklas, besi
kalbant su mokytojais, vedėjais, mokyklų tėvų komitetų 
nariais bei pavieniais tėvais, buvo iškeltas klausimas, ar 
galėtų būti sumažinti lituanistinės mokyklos lankymo 
metai?“

absoliutus. Jaunimas žiūri į politiką, kaip į vieną iš specia
lybių. VLIKui rūpi turėti tampriausius ryšius bent su ts 
lietuvių jaunimo dalimi, kuriai rūpi politiniai reikalai.
B. Kokia jaunimo dalis domisi politiniais klausimais?
S. Tikslios statistikos neturime. Kiek tenka susigaudyti — 
mažiau puses. VLIKui rūpi ne iš viso politiniai klausimai, 
be to, pirmoj eilėj tie, kurie yra susiję su Lietuva. Tuo būdu 
tas procentas dar sumažėja. Reikia spėti, kad kas trečias ar 

suniekinimu apšmeižęs visą Į ketvirtas domisi politika.
Bridges laikraščio kolekty
vą, akiplėšiškai ginasi, kadi®. Kokio jaunimo norėtum? 
mano priekaištuose nesą į
"nei krislelio, nei lašelio“ S. Būtų idealu, kad kiekvienam išeivijos jaunuoliui rūpėtų 
teisybės, ne<; aš net nepaci- J Lietuvos laisvinimo reikalai. Reikia tąja kryptimi eiti. Tą 
tavęs jo žodžių. daro Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir kraštų jaunimo

sąjungos.

i uagrindo

Toliau pateikiami net 8 argumentai už sumažinimą 
prieš silpnai formuluotus 3. O tarpe tų lietuviškojo švie
timo ir auklėjimo sumažinimą paremiančių priežasčių 
esama ir tokių:

"Dvyliktus ir vienuoliktus metus einantieji mokiniai 
amerikiečių mokykloje ten šeštadieniais turi daug extra 
užsiėmimų, kurių atsisakyti negali, ir todėl atsisako litua
nistinės mokyklos lankymo.“

"Šeštadieninių mokyklų lankymo nuovargį labiausiai 
pajunta 17-18 metų amžiaus mokiniai ir meta lituanisti
nės mokyklos lankymą, neklausydami tėvų norų.“

"Sulaukę 16 metų mokiniai dažnai turi šeštadieni
nius darbus pinigams užsidirbti, ir todėl nebelieka laiko 
lankyti šeštadieninę lituanistinę mokyklą.“

Čia mes tenorėtume tik paaiškinti, kad tasai ameri
kietiškosios mokyklos šeštadieninis "extra užsiėmimas“ 
dažniausiai yra krepšinis ar beisbolas, kuris labai praple. 
čia ir pagilina jaunuolio intelektą, o netiesioginiai, žino
ma, labai sustiprina ir lietuviškosios dvasios sparnus...

Na, o tąjį 17-18 metų jaunuolio- "nuovargį“ mes irgi 
labai gerai suprantame. Juk, tur būt, ir tie apklausinėtieji 
tėvai, mokytojai, vedėjai ir net dabartiniai Švietimo tary
bos nariai su savo pirmininku jausdavosi taip pat nepake
liamai nuvargę, kai grįždavo iš kokio kiūminio- pasimaty
mo su savo Onute, Maryte ar Kunigunda, o ypač, jeigu 
dar už mažojo liežuvėlio gori atšildytas alus ar tauresnės 
rūšies vandenėlis... Tik kažkodėl dabartiniams tėvams vis 
dėlto reikėjo klausyti savo tėvų norų ir net nuvargusiam 

' baigti mokslus...

' Suprantame ir mūsų vaikų šeštadieninį uždarbiavimą 
lituanistinio mokslo metais. Juk sūneliui reikia ir senam 
automobiliui benzino, o dukrelei ir naujų "pentihozių“, 
tad iš kur gi tu visa tai vargšas badaujantis ir elgėtaūjan. 

. tis tėvas paimsi, kai pinigai užgniaužti banke iš didesnio
; procento ilgesniam terminui!

Teks lituanistinių mokyklų reformos klausimas bus 
S varstomas š. m. rugpiūčio 20 d. Mokytojų studijų savaitė
je Dainavoje.

Na, gal mes dar turėsime iškilmingą progą pasveikin
ti pergalingą vaikų laimėjimą prieš savo tėvus, senelius 
ir JAV LB Švietimo tarybą. O tuo tarpu tęskime toliau:

— Nors mes grįšime į svetimos žemės kapų velėną, 
bet mūsų jaunimas bus lietuviškosios kultūros reprezen
tantas šiame pasaulyje ir būsimos Lietuvos laisvės tvirta 
garantija!

Atleiskite! Vėl užspringau...

f NEMĖGSTU ČIGONIŠKO POKALBIO

Įmano straipsnį "Nema-i bolševikas. Atsimenu, kaip
•lenu, bet reikia rašyti“! anais pirmosios komunistų
(Kelevyje birželio 28 d.) i okupacijos metais į komu 
Naujienos liepos 6 d. atsi- f nalinį banką atsiųstas val- 
liepė vedamuoju. Atsiliepė dytojo pavaduotoju rusas 
taip, kaip ir galima buvo Į komunistas mane mokė: 
tikėtis: čigoniškai ar, jei no.J "Tu nelauk, kad tave pra- 
rite, — klasikiniai bolševi- ’ dėtų pulti, bet visada pulk 
kiškai. pats pirmas, nežiūrėdamas,

ar esi teisus ar ne“.
Čigonas, pagautas už

sprando pavogęs vištą, šoks Taip daro ir Naujienų re
daktorius. Jis ne tik neatre. 
mia mano priekaištų, bet

tau į akis rėkdamas, kad jis 
esąs nekaltas, nes pati višta 
įskridusi į tarbą. Taip pat ir

pažiūrų sistema. Tačiau nors 
pats Burnhamas ir nėra pa

liberalai 
tiki, kad žmogiškoji prigim
tis yra lanksti ir plastiška,

Jeigu Naujienų redakto* 
rius tikrai nori dar ir citatų, 
tai gal jis pasakytų, kas gi 
narašė jo straipsnyje kad ir 
šį absoliutinį melą apie 
Bridges:

"Pirmame vyriausio tilto 
statytojo pasirašytame pra
nešime sakoma, kad jis 
vadovausis Tarybinės Mo
ters, Valstiečių laikraščio, 
Tiesos, Kalba Vilnius, Kom-

lankus savo analizuojamam 511 neribota (ar bent didžiu- 
objektui, jo darbas, manoje) potencija vystytis gėrio 
nuomone, yra itin taiklus ir į Bei pažangos linkme. Kitaip 
vykęs. Jei vis tik liberaliz- į tariant, žmoguje nėra nieko 
mo teiginiai neatrodo dog-; P^gimto ar pastovaus, kuris 
momis, tam gali būti kele-, trukdytų jam šioje žemeje 
tas priežasčių. 1 įgyvendinti visapusiškai po-

i zityvią. taika, teisingumu, 
Pirmiausia, kai kurie Ii- • laisve ir gerove paženklintą 

beralizmo dėsniai jau seniai ■ visuomeninę santvarką (ar 
yra tapę Vakarų politinio;bent prie jos priartėti), 

neatplėšiama įmentaliteto
dalimi. Tai ___________

..... . prantamybės“, kuries į gavę • ^ra rac^ona^ būtybė.
S. Jaunimui yra labiau suprantama nediferencijuota Pob-Į neatkreipia dėmesio ir todėl Jam prieinamas protini

B. Kokias jaunimo pažiūras pastebi? savaime su-

nė veikla. Gal būt todėl, kad, palyginus su Lietuves proble- į nesiprašo dogmos eniteto. 
mos dydžiu, jam, jaunimui, ideologinis klausimas laisvinimo Ąntra liberalizmo dės- -protavimas ir 

rsiai no tiolr Vnnefatnn. Vieninteliai til

Antra, žmogus savo esme 
Todėl 

ir
pažinimas. Be to,mokslinis

mokslas yra
darbe yra antraeilis. Pavyzdžiui, kur būtų išmokstama poli- njaj yj-a ne tiek konstatuo- vieninteliai tikri tiesos ieš- 
tinės grupinės dinamikos, jeigu diferencijuotos veiklos visai jamojo ("yra“), kiek gei-i kojimo būdaidieviškasis 
nebūtų? VLIKo pagrindinis uždavinys yra atstovauti Lie-Į . Į apreiškimas, mistika, intui-
tuvių tautos politinei valiai turėti savo laisva ir nepriklau-i L, u 1.? cija, spekuliacija, papročiai,
šamą Lietuvos valstybę. VLIKas veikia pasauliniu mastu. Į v, VT3’- tradiciniai autoritetai (visi

'' jų tunir kiekybinį elemen-i proiui bei „^1^ nusi. 
tą — daugiau ar mažiau“,, jenktiJis nekalba bendrai išeivių, ar kurio krašto išeivių vardu. 

Tai PLB ir kraštų bendruomenių kompetencija. Lietuvių 
jaunimo tiesos, Mokslo ir' išeivių jaunimo politinę mintį reprezentuoja PLJS ir kraštų 
gyvenimo, Genio, Šluotos ir'
kitais per Maskvą Amerikon

— kas taip pat susilpnina j
griežto dogmiškumo- įspūdį. Trečia, jei pažangai ir

be tilto ateinančiais 
macijos šaltiniais.“

infor-

Iš tikrųjų Bridges laikraš
tyje visiškai nėra nei tokios 
minties, nei tokių žodžių.

Antrcjc- vedamojo 
Naujienų redaktorius
prideda, kad "Vanagas jau 
įstumtas į Bridges gynėjų, 
bet ne į kovotojų už Lietu*

jaunimo sąjungos. Iš kitos pusės Bendruomenė ir Jaunimo (Pagaliau, ne visi liberalai i žmogiškai tobulos visucme- 
sąjunga nekalbą Lietuvos vardu. Todėl nepaprastai svarbus lygiai priima visus 19-ka' ninės santva: kos igvvendi-
yra politinės veiklos koordinacijos klausimas. Tai yra vienas! teiginių: būti liberalu už- 
VLIKo uždavinių. i tenka stipriai sutikti tik su

į kuria nors jų dauguma. Ta
B. Neseniai įvyko VLIKo ir PLJS susitikimas seminaro į prasme liberalizmas, skir-

forma. Kaip vertinti tą įvykį?
i

i S. Tai buvo pirmasis politinis susipažinimas. Vieni kitus j doktrina, kiek tendenciją, 
i .išklausė, vyko gyvos diskusijos. Susitikimas buvo sėkmin-

. _ *V1 • - J 1-1 • •• 1 1 V- .gas. Asmeniškai pasigedau kai kurių susitarimų konkrečios

nimui vis tik pasitaiko kliū
čių, tai tos kliūtys kyla tik 
iš pašalinių (neprigimtinių) 
aplinkybių: iš žmogaus ne- 

i tingai nuo, pvz., marksiz-; apsišvietimo, ignorancijos ir 
Į mo-Ieninizmo, yra ne tiek Į iš netikusių visuomeninės 

santvarkos formų. Tačiau, 
ketvirta, šias kliūtis galima 
pašalinti, ir todėl kiekviena 
socialinė problema iš prin
cipo’ leidžiasi lengviau ar 
sunkiau išsprendžiama. Ka
dangi, kitais žodžiais, žmo
nijos pažangai trukdo tik 
išorinės anlinkybės, o ne 
permanentiški žmogaus bio
loginiai, psichologiniai, mo
raliniai, socialiniai ar meta
fiziniai ribotumai, tai ir 
žmogų patenkinančios san
tvarkos atsiekimas yra įma
nomas.

Penkta, kadangi tamsu-

kuri pavieniuose mąstyto
juose ar politikuose gali įsi-

veiklos atžvilgiu. Bet gal tai būtų per daug tikėtis iš pirmo , kūnyti nelygiu mastu. Žodis
susitikimo ir susipažinimo. Šiaip jis buvo labai naudingas

vos laisvę eiles“. Taigi tuo visiems. Jei mums pavyks išlaikyti su PLJS nuoširdų ryšį
norima pasakyti, kad, kas 
gina Bridges redaktorius ir 
leidėjus, tas jau nėra kovo
tojas už Lietuvos laisvę. 
Vadinasi, jis— "bendradar- 
biautojas su okupantu“, "iš
davikas“... To tik ir betrū
ko!

Prispirtas prie sienos, to 
straipsnio ^autorius ne tik 
juodu ant balto savo para
šytus žodžius paneigia, bet 
ima dar mane kaltinti, kad 
aš jo, Naujienų redakto
riaus, negynęs, kai, esą, vi
sokie "tiltų statytojai“ ne 
tik per kelis laikraščius JAV 
ir Kanadoje, bet ir specia
liame pamflete apie jį visko 
prirašę.

Bet mano aname straips
ny paliesti klausiniai juk 
nieko bendra neturi su tuo, 
ką kiti rašė arba rašo apie 
Naujienų redaktorių, — ar

ir toliau, tai sakysim, kad seminaras buvo nuoširdaus ryšio 
pradžia.

B. Ar VLIKas cenzūravo jaunimo mintis?

liberalas“ tuo panašus i žo 
dį "turtingas“ (nes ir šimto 
tūkstančių, ir pusės milijo
no, ir vieno, ir dešimties, ir 
šimto milijonų dolerių ver
tės piliečiai — visi "turtin
go“), o nepanašus į žodį 
gi“), o nepanašus į žodįS. Ne. Cenzūra nieko bendro neturi ne tik su demokratija,

bet ir su auklėjimu. VLIKo žmonės turi pakankamai inte-1 v.vras
lektualinės, dvasinės stiprybės savo įvairias pozicijas išaiš- . , . , ..,. .. . . , , . _ T. _TT ‘ ,.J : Aptariant liberalizmą, ne-kinti, nesignebdami cenzūros. Ji VLIKui nereikalinga. ka3

kas 19-tame amžiuje ir 20-jo 
pradžioje vadinosi 'libera-B. Norėčiau, kad pasakytum apie artimiausios ateities ir, 

anot l8f:*Vytauto Vyganto, vidurinės ateities santykius su 

jaunimu.

S. Ateity yra būtina turėti eilę pasitarimų su jaunimui 
vadovaujančiais, kad būtų išsiaiškinta — kuo mes vieni 
kitiem galim padėti? Jaunimas turi gabių žmonių, kurie 
gali ir veikia patys savo nuožiūra ir gali padėti laisvinimo 
darbe. VLIKas turi patirtį ir lėšas. ŠĮ derini išvysčius plačiu 
mastu, Lietuvos laisvinimo darbas Įgautų naujų gyvybės 
elementų.

B. Kada prasidėjo VLIKo — Lietuvių jaunimo santykiai?

S. Nuo Trečiojo jaunimo kongreso. Užaugo jaunoji karta, 
kuri laimingu būdu susidomėjo dviem pagrindiniais Įvy
kiais: Simo Kudirkos tragišku šuoliu į laisvę ir Romo Ka
lantos gyvybės auka.-Šiai kartai įsisąmoninus, kad jaunimas 
turi politinių uždavinių ir kad gali efektingai pasireikšti — 
prasidėjo politinės veiklos renesansas. Jis nėra visuotinis, 

iienos pasikvietė ir Lt. Ma- Pati PLJS ““ krašt4 jaunimo sąjungos jį gilina ir plečia 
nau, kad pats redaktorius Į8ana sėkmingai.
yra pakankamai narsus ap- _ .
siginti, kaip ir šiuo atveju *^a,p 2,“n * jaunimo pagalbą Lietuvos išlaisvinimui? 
mane pulti. Be to, aš ir nesu 

' pašauktas jo bylai ginti ad
vokatas.

Nors ir man tikrai gaila 
žmogaus— Naujienų redak 
toriaus...

jis kada molkėjo duoklę 
Moprui, ar nemokėjo; ar jis 
vežė ar nevežė į Maskvą Is
panijos auksą; kodėl jį Nau.

J. Vanagas

Gyvatė gelia skaudžiai, o 
pikto žmogaus liežuvis —

kalbą sąmoningai nusuka'dar skaudžiau.

S. Lietuvos išlaisvinimo problema yra labai didelė. Jai 
nugalėti reikia žmonių, kurie būtų didesni už problemą. 
Jeigu išeivijos jaunoji generacija išugdys tokių žmonių — 
problema bus nugalėta. Tikiu, kad jaunimas tą padarys.

(ELTA)

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIF 

TAI TIKL KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

ar "moteris“, "juo-

lizmu, nėra visais atžvilgiais . ... ... -
tas pate, kas juo .vadinasiI !”af.'r ."riikusms socialines 
šiandien, ypačiai JAVse. 'n^‘Jos P3’
Skirtumus tarp senojo ir da- i ’33 ■ 1,1 3Yit3 1 el‘
bartinio' liberalizmo rvškin-į tam tiM-u ne
šime vėliau. Kiekvienu at.įPfYY1^.3131™- bac. kuli nore 
veju, Humhamo analizės visuomeninio gyveni,
dėmesys skirtas tam moder- ™° forma ar institucija tun 
niajam liberalizmui. dgą prae.tj, jai nėra reko-

(mendacija. Priešingai, tai 
Šia proga dar pastebėti- j pagrindas jai įtarti. Apla- 

na, kad tasai amerikietiška- { mab liberalizmas linkęs 
sis liberalizmas didžiąja da-|£reitai siūMi griebtis drą- 
limi sutampa ir su tuo, kasimų, net drastiškų reformų, 
kitur vadinama "progresy- tik jos atrodo reikalin- 
vizmu“ ar "socialdemokra
tija“. Vakarų Vokietijos so
cialdemokratų partijos dau
guma ideologine prasme be
veik niekuo nesiskiria nuo 
liberalų partijos daugumos.

ges. Todėl jis ir 
tradicijos priešu.

laikomas

(Dė! to tanp jy tveria d^Į- »

koalicija.) Tačiau didelio 
liberalinio elemento turi ir 
opozicinė krikščionių demo
kratų partija. Anglijoje

Šešta, siekiant pašalinti 
vieną iš dviejų žmonijos 
progresą stabdančių kliūčių,

tereikia tik vieno dalyko — 
visuotinės ir racionaliaisiais 
mokslais pagrįstos švietimo 
sistemos. Antroji kliūtis, —

nuosaikieji leiboristai taip’“1*08 .sc<i,a,.™s i.nstitn“- 

pat yra moderniąja prasme 
liberalai. Aplamai paėmus,
visos nuosaikiai kairiosios 
partijos yra daugmaž libe
ralinės, o centro ir nuosai- 

1 kiai dešiniosios partijos tū
ri liberalizmo elementų per 
pusę ar daugiau. Aiški anti
tezė liberalizmui yra tik 

{kraštutinumai — kraštuti- 
’ nioji kairė (komunizmas,

, jos, — irgi leidžiasi pašali
nama, kaip teigia septintoji 
tezė, būtent, demokratijos 
plėtimu, demokratinėmis 
reformomis ekonominėje, 
socialinėje ir politinėje sri
tyje.

Visos ligi šiol išdėstytos 
septynios lioeralizmo tezės 

(Nukelta į 3 psl.)
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Mirė J. Tatoris

Birželio 26 d., eidamas 72 
metus, mirė žemės ūkio aka
demijos docentas, nusipelnęs 
Lietuvos agronomas Juozas 
Tatoris. Nuo 1951 m. buvo

Mini Zigmo Angariečio 

sukaktį

partijos narys, apdovanotas 
Garbės ženklo ordinu ir me
daliais.

Okupuotos Lietuvos spau
doje minima Lietuvos komu
nistų partijos garbinamos 

i trijulės nario Zigmo Anga-

K4 V. SIRUTAVIČIUS YRA 
PASAKOJĘS

Prieš 10 metų Bostone mirė inž. Vladas Sirutavičius
iTai buvo įdomus žmogus, labai žiningas, vertęs caro sostą. 
• kūręs taip reikalingą Lietuvai pramonę, daug atsiminęs iš 
savo ilgo ir audringo gyvenimo ir mokėjęs papasakoti. Ir 
kaip gaila, kad niekas jo atsiminimų nepasirūpino užrašyti. 
Kaltas jaučiuos ir aš pats to nepadaręs. O dabar atmintyje 
beužsiliko tik maži trupinėliai, kuriuos čia noriu surašyti.

J. Vanagas

spinduliavimas „išsikvepia“ 
per porą dienų, ir kariuome
nė gali tą numarintą vietovę 
užimti.

Šios bombos šalininkai 
įrodinėja, kad ji ypač tinka
ma Europos gynybai, nes, 
vykstant karo veiksmams, 
būtų išsaugoti nesugriauti 
pastatai ir Vakarų pramonė, 
o naudojant atominius už
taisus, visur beliktų tik pe- 

I lenai ir grumstai.
I

riečio (Aleksos) 95 m. gimi
mo sukaktis (Tikroji diena 
birželio 25 d.). Ta proga iš
keliami jo nuopelnai parti-

t,. v TT, • i • jai. bet nė vienas autorius,Biržų rajone Ubiskių kaime. J ’
Jis buvo gimęs 1905 m.

•aoueeoueese&^aeooeeeoeeeo

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

susiveda į pagrindini teigi
mą, kad žmogų bei visuo
menę reikia ir galima „tai
syti“ ir ikad tą „taisymą“ 
galijna atlikti per visuotinį 
švietimą ir visuotinę demo
kratiją. Nenustebkime, jei 
su šitaip formuluotu princi
pu sutiktų ir marksistai. Ta
čiau šičia liberalizmo ir 
marksizmo sutapimas bai
giasi •• nors abu nori žmogų 
„taisyti“ ir tiki jo pataisymo 
galimybės įgyvendinamumu 
(nes žmogus gimsta ne „blo
gas“, o- tik „neišmanantis“

KAIP JIE ĖJO Į PROSUS

Nebeatsimenu kuriais metais, bet dr. Stasys Matulaitis 
buvo grįžęs iš ištrėmimo, susitariau su juo kartu vykti Įl 
Tilžę. Man reikėjo Darbininkų Balso reikalus sutvarkyti,

net partijos istorikas Sar-jo jis vyko vrapininkų reikalais. (Dr. S. Matulaitis (1866- 
maitis, nedrįsta parašyti, kad; 1956), gydytojas, varpininkas, publicistas, į gyvenimo galą 
pati „neklaidingoji“ partija! nuėjęs pas komunistus, iš tremties grįžo 1902 m. Darbinin-
Angarietį nugalabino.

M. K. Čiurlionio paroda 

Alžyre

Alžyre Anabos universite-

kų Balsą socialdemokratai pradėjo leisti 1901 m. Tilžėje, 
jo pirmuosius 3 numerius paruošė V. Sirutavičius su S. 
Kairiu, todėl čia minima kelionė galėjo būti 1902 me- 
tais.(J. V.)

Sutartu laiku nuvykau pas jį į Pilviškius, o iš jo arkliu 
važiavome į pasienį prie Širvintos. Naktį pernakvojome pas

te jau ketvirtus metus che-j ūkininką daržinėj. Sutarėme, jei bus reikalinga, sakyti, kad i 
miją dėsto atsiųstas iš Kauno j daktaras (Matulaitis turėjo su savim ir daktaro pažymė- 
politechnikos instituto A. Ba-Įjįnią, o aš jokio dokumento) važiuoja pas ligonį, o aš esu 

jo felčeris. Pasieny sustojome pas Matulaičiui žinomą ūki
ninką, kuris turėjo pervesti per sieną.

i Neutrono bombos prieši
ninkai sako, kad jos panau
dojimas vis tiek įstumtų pa
saulį į atominį karą. Be to, 
esą, šis išradimas sutrukdy- 
siąs bet kokį ginklavimosi 
apribojimo susitarimą su so
vietais.

Nebojant visų ginčų, kon
gresas ir senatas liepos pra
džioje jau paskyrė neutrono 
bombai gaminti lėšas, o pre
zidentas Carteris yra taip 
pat šio ginklo šalininkas.

Vladas Sirutavičius su Kipru Bieliniu

Vinkleris suspėjo pasprukti į užsienį, o Maleckis buvo 
suimtas ir nuteistas.

APIE ZIGMĄ ANGARIETJ IR V. KAPSUKĄ

1905 metais V. Sirutavičius buvo vienas svarbiausių 
lietuvių socialdemokratų generalinio štabo narių. Revoliu
cijos įkarštyje į Vilnių atvykęs tada Varšuvos veterinarijos 
instituto studentas Zigmas Aleksa-Angarietis ir paprašęs 
„revoliucinio darbo“.

V. Sirutavičiui jis patikęs ir paskyręs jį vadovauti 
trikotažo darbininkių streikui. Vadovavęs sėkmingai.

Anuomet V. Sirutavičius nė iš tolo negalėjęs galvoti, 
kad toks simpatingas mėlynų akių, prasikalančios barzde
lės jaunuolis vėliau taps toks nesimpatingas. Po spalio 
revoliucijos Maskvoje viename susirinkime Z. Aleksa rei
kalavęs suimti net M. Šleževičių. V. Sirutavičius tada jam 
stačiai į akis drožęs, kad esi deržimorda, o ne socialistas.

Ką tik gavome
Radvila Juodasis, patrio-

i tas ir protestantas, parašė
Branonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

landis, o Z. Kemaitis mecha
niką. Seniau čia yra dėstę 
matematiką A. Urbonas iš 
Vilniaus pedagoginio institu- Naktį nuėjome prie sienos, kurią skyrė upė. Pamačius 
to ir J. Bendikas metalų tech-! netoli ateinantį sargybinį, nebebuvo kaip ieškoti seklios 
nologiją iš Vilniaus inžinie- į vietos, reikėjo per upę bristi kur papuolė. Mane turėjo 
rinio statybos instituto. ' pernešti vadovas, bet jis nežinojo, kad toj vietoj yra taip 

gilu, to dėl ir aš, jo nešamas, sušlapau, kaip peliūkštis į 
parūgas įkritęs. Matulaitis tuo tarpu pats perbrido seklioj 
vietoj ir iš manęs juokėsi.

t '

Nuėjome į Širvintos stotį. Traukinio reikėjo ilgai lauk
is. -Atėjo žandatas ir, pastebėjęs nematytus svečius, pa
klausė, kas mes ir ko čia laukiame. Pasisakėme kaip bu
vome susitarę,' bet jis nepatikėjo ir nusivedė mus pas bun
mistrą.

į 1 : •. *
Ir burmistras nepatikėjo mums ir pradėjo rašyti pro

tokolą. Ką jis būtų su mumis toliau daręs, nežinia, bet mus 
išgelbėjo įėjęs žydas.

Jis priėjo prie mūsų ir paklausė, kas čia vyksta, kodėl 
jums rašo protokolą. Pasisakėme. Jei turite 5 rublius, 
sakykite, kad važiuojate į Ameriką ir bus gerai, patarė jis. 
Aš turėjau ir jam daviau. Jis priėjo prie burmistro, kažką 
pašnybždėjo ir įspraudė jam duotus pinigus. Tas suplėšė:

- iKamaičio sumanymu uni
versiteto bibliotekoje suruoš- 

! ta M. K. Čiurlionio darbųbei prastų išorinių aplinky- j , T • a^, . r 1 (paroda. Joje esą 42 paveiks-
bių prislėgtas), jie siūlo f , ,° lų reprodukcijosskirtingas „taisymo“ prie
mones. Marksistai linkę 
laisvę aukoti tam, kad lais
vę būtų galima atsiekti; li
beralai — ne. Todėl jie ne

Parodos atidarymo metu 
Z. Kamaitis supažindinęs ne
mažą būrį universiteto stu-

vienodai suprastu septintą-; dentų ir dėstytojų su M. K. 
ją tezę. O penktąją tezę Ii-į Čiurlionio biografija ir kū- 
beflalai Nuprastų reformiš- Į ryba.
kai, marksistai gi — revo-
liuciškai.

Be to, ir taisymo teoreti
nės prielaidos skirtingos. 
Žmogaus prigimties bei jo 
visuomeninės evoliucijos 
klausimais marksizmas yra 
susidaręs itin sudėtingą, de
talizuotą, sistematingą ir

dabartinės Lietuvos „parla
mentas“. Darbotvarkėje bu
vo naujoji Sovietų Sąjungos 

vientisą pažiūrų sistemą, '• įr Lietuvos konstitucija. Pra- 
kurios atitikmens pas libe- nešimą padarė pirmasis sekr. 
ralizifflpnėra. Daugumą, jei petras Griškevičius. Pakal
ne visus, marksizmo-leniniz

Buvo susirinkęs 

„parlamentas“

Liepos 1 d. buvo sušaukta
Aukščiausioji taryba, atseit pradėtąjį protokolą ir liepė žandarui mus nuvežti į Eitkū-

nūs Į vykstančių į Ameriką kontorą.

Išsilavinimo Z. Aleksa buvęs aukštesnio, negu Vincas 
Kapsukas.

Vienos aistros istorija,
romanas, parašė Migelis

, - - , _ . _ . Unamuno, 158 psl., kaina
garbėtroška. Jis dėl to 1905 m. sukūręs ir Draugo organi- 
zaciją, nes socialdemokratų sąjūdyje jis negalėjęs patekti 
į viršūnes, kadangi ten buvo daug daugiau tinkamsenių 
vadu.

Anot V. Sirutavičiaus, V. Kapsukas buvęs didelis

Adomas Galdikas, 171 di
delio formato psl., dalis pa- 

i i veikslų spalvoti, Charlottes 
Jau prieš 1905 metus socialdemokratų eilėse pasižy- iilard ir Waldemaro Ge- 

mėjęs Augustinas Janulaitis (1878-1950), vėliau Įžymus! orge tekstas apie A. Galdi- 
teisininkas, profesorius labai nekentęs V. Kapsuko ir va-' ką ir jo kūrybą anglų kalba, 
dinęs jį vėjavaikiu, tamsuoliu, patriotėliu. . j Gera dovana kitataučiui.

Kaina $16.00.I
APIE KOMUNISTŲ PASIGYRIMUS į Naujųjų laikų Lietuvos 

i istorija, I tomas, parašė 
Sovietų „istorikai“ šiandien labai liaupsina anų laikų Pranas Čepėnas, kieti virše- 

rusų socialdemokratų veiklą Lietuvoje. Iš jų raštų išeina, liai, 543 psl., kaina $15.00. 
kad „Komitet Severo Zapadnogo kraja“ buvo svarbiausias1
ir 1905 metų revoliucinių įvykių Lietuvoje variklis. • Putinas mano atsimini- 

1 muose, poeto sesers M. M.
V. Sirutavičius iš to tik juokdavosi, nes, anot jo, tai Mykolaitytės - ^Slavėnienės 

tikros padėties nežinantiems pučiamas burbulas. Iš tikrųjų atiminimai, 447 psl., kaina 
rusų socialdemokratų organizacija net Vilniaus masėse ne-! .“*is ’
turėjo Įtakos, o ką jau bekalbėti apie kitas vietoves. min lb

mo tvirtinimų liberalai lai
ko pseudomoksline speku
liacija. Liberalai daug la
biau linkę vadovautis patir
timi, praktika (o marksistai 
apie ją tik be peistojo kal
bėti), savo pažiūras gristi 
eksperimentiniu metodu? 
Todėl ir antrajai bei šešta
jai tezei liberalai ir mark
sistai duotų ne tą patį turinį.

Sekančią savaitę žvilgte
rėsime į tolimesnes libera
lizmo tezes pagal Bumha- 
mą.

bėjo keli iš tnksto paskirti
atstovai. Išrinkta 54 nariu£
komisija (pirmininkas Pe
tras Griškevičius) Lietuvos 
TSR konstitucijos projektui 
paruošti.

Moksleivių dainų-šokių 

šventė

Birželio 25-26 dienomis 
Vilniuj buvo Lietuvos moks
leiviu dainų ir šokiu šventė, 
kurioje, kaip tenykštė spau
da rašo, buvę vien šokėjų

Važiuojant žandaras mus klausė, kodėl mes iš karto 
nepasisakėme teisybės, nebūtų reikėję be reikalo gaišti. Jis 
už kiekvieną atvežtą gaunąs po 2 ar 3 markes. Pakely 
žandaras sustodavo kiekvienoj smuklėj ir vis išgerdavo 
alaus, žinoma, mūsų sąskaiton.

Miguel Manara, 6 pa
veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių. 

Rodos, 1966 m. pokalbyje su V. Sirutavičium pasakiau,) kitis, iliustravo V. O. Vir- 
) kad Kaune Leninui statys paminklą. V. Sirutavičius į tai i ^au» Ps*-, kaina $4.00.

Eitkūnuose jis paliko mus tuščioj salėj. | ateiliePė šitokiu sakiniu: ”Tai bu* dar vienu ba,v°™ ,da“- Sauja .kalikų, premijuo-
Tada telegrafavome Zauniūtei, ji atvažiavo ir mus!giau' Juos- J®1 nc mums, tai musų vaikams reikės kada j romanas, parašė Kazys 

nusivežė į Tilžę.
(Bus daugiau)

APIE PAMINKLĄ LENINUI

Almenas ,249 psl., kaina $ 
! 5.00.

REVOLIUCIONIERIAI — ŽMOGŽUDŽIAI

Petrapily buvo du lenkai studentai: Maleckis ir Vink 
leris. Vinkleris buvo daug daugiau už visus kitus išsilavinęs.
Jie buvo socialistai, bet jų galvose sukosi keistos mintys.
Jie kalbėdavo, kad reikia kaip nors gauti didelę sumą pini
gų,, tada ir revoliucijos darbas bus sėkmingas. Reikia, sako.
Vilniuje įsteigti banką, gerai jį vesti, Įsigyti pasitikėjimą namosios
ir, kai bus surinkta gera pinigų suma, staiga bankrutuoti.

Neutrono bomba
Pastaruoju metu vis daž- ( bar, kai Pentagonas pasiū- 

niau girdime ir gal dar gir- ! lė ją masiniai gaminti, tuo 
dėsime neutrono, arba vadi- • išradimu papildyti JAV

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

„švariosios bom-
b°s“ vardą. Tai, sakytume.

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

ATSAKYMAI 

| SKIEMENINI 

GALVOSŪKĮ (Nr. 27)

1. Gyvsidabris, 2. Erotika, 
3. Regina, 4. Ironija, 5. Al
gebra, 6. Urugvajus, 7. Sa'

ginklų arsenalą ar sustiprin
ti Europoje bei P. Korėjoje į
išdėstytus Amerikos kariuo- j 13Ji ,aida pasakojimų 
menės dalinius, kad butųjpyng jaunimui (io pasako

jimų). parašė Juozas Toliu-

naujos rūšies atominė bom 
ba, kurios pagrindą sudaro 
neturinti elektrinio įlydžio 

Kartą pas mane atėjo Vinkleris susinervinęs, vaikš- ■ atomo branduolio dalelė ne

7,000. Iš viso dalyvių buvę|Jie kūrė ir dauSiau panašių sumanymų. (V. Sirutavičius

dutė, 8. Unisonas, 9. Peru-!sąrašų 
kas, 10. Rinkimai, 11. Ola-1 
vas, 12. Turauskas, 13. In
kilas, 14. Nuolaida, 15.Ge- 
lumbė, 16. Užtrauktukas,
17. Piramidė, 18. Aristote
lis, 19. Meitėlis, 20. Estija.

21,000.

Šventė skirta Spalio revo
liucijos 60-sioms metinėms.

Vis daugiau ordinų

Tiesa nebaigia spausdinti 
ilgų įvairiais ordinais ir me 
daliais apdovanotų asmenų

Petrapily studentavo nuo 1896 iki 1905 m. J. V.)

Priežodis: Geriau su pro
tingu pamesti, negu su k vai. 
Iu rasti

Bostoniškio J. Jašinsko 
parašytą knygą —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR 
REVOLIUCIONIERIUS 
kaina - 5 doleriai

galima lengviau atsispirti 
netikėtam priešo puolimui.

Karo strategai ją vadina 
„švariąja bomba“, nes nu- 
meesta į miestą ar kitą tai- 

Neutrcno b°mba yra nau-1 kinį ji nesugriauna pastatų, 
jas amerikiečių technologi- kaip jau žinoma atominė

utronas, esantis šalia proto 
no.

čiodamas po kambarį kartojo: „Schvveinerei“ ir paprašė 
jį pernakvidinti, nes jis įsimaišęs į nemalonią istoriją.
Maniau, kad jį persekioja policija už revoliucinę veiklą ir j 
pasiūliau pas save. Jis atsisakė, nes nesą saugu. Tada jam
suradau nakvynę pas kaž ką kitą. (J((s &adimas kun0 pasiek.

t, , . , . ... i j i ta po 15 metų intensyvaus irPo kurio laiko nuvvkęs i Vilnių, sužinojau, kad jis', , . , . , , * . .
, . lx . , . . . m , labai slepiamo laboratoriniobuvo .veltas i dvarininko Tamošausko užmušimo bylą. Sak((ma ka(, je tg

Jis su Maleckiu lose kortas pas Tamošauską, turtingą jSra(|i nieko nežinoję neį 
dvarininką, kuris buvęs ką tik gavęs 10.000 rublių. Ir jį
nužudę, išvirštę kažkokių labai pavojingų nuodų.

Lavoną sukišę į dėžę ir paprašę darbininką Daukšą 
ją pasiųsti į Minską. Buvęs šiltas laikas. Lavonas Minske 
pradėjęs dvokti. Dėžę atidarę ir iš batuose rastos firmos 
nustatę lavono tapatybę. (Tainosauskaa dėvėjęs gerus ba 
iu.t, kulių deVctoju nebuvę daug, todėl tir . a lei.gv ai galėję 
pasakyti. kas juos pirko'

kongresui a na i, nei senato- 
riai, nes laboratoriniams 
bandymams lėšos buvo ima
mos iš Energijos Tyrimo ad
ministracijos biudžeto, kad

bomba, o tik trumpai tran
kančia radiacija ribotame 
plote sunaikina visą gyvybę.

Neutrono bomba, sakoma, 
labai pravarti fronto linijo
se, kautynių lauke, nes ji

sis, 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.

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel-gali būti paleista tik apie 50

ar 70 mylių atstumo skren-. nikas, 292 psl., aplankas 
dančia raketa arba išrauta Į dail. Y. O. Virkau, kaina 
iš pabūklo. Kai atominės Į $6.00.

tam reikalui nereikėtų pra-j bombos paliestoje teritori 1
syti kongreso specialaus i:U-1 joje gyvybei pavijinga ra- Prof. Augustino Volde- 
tarimo. Ir toji neutronu | diacija tęsiasi ilgus mene mero rastai. 672 psl, kri- 
bnmbn iškilo švieson tik da sius ar metus* tai neutrono Tia $15 00,
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Pasikalbėjimas
Maikio sa Tęva

Bičių darbymečiui 
besibaigiant

"SĖJA“ VĖL PASĖJO 

BRANDŽIOS SĖKLOS

Varpininkų leidinių fondo

GEDULO DIENA MŪSŲ 

ISTORIJOJE

Vakarų Vokietijos dienraš-

✓

— Maiki, ar tu pažįsti 
Vincą Kudirka?

rė, ba dabar čionykščiai 
mūsų erštai gazietose supik- į 
lįavotų ne tik ji ipati, bet ir

Didysis medonesis daugu
moje vietovių jau baigėsi. 

! Vienur kitur dar pražydės 
krūmai ar kitoki augalėliai. 
Bitelės juos smalsčiai lankys 
ir papildys bitininko ištuštin
tas aviliuose atsargas. Kryž
kelė: vasara baigiasi, ruduo 

i prasideda. Bitelės nerimauja 
ir linksmai nebedūzgia.

Bitininkas mėgėjas, išim
damas iš avilio medų, turi 
nuspręsti, kiek išimti, kad 
nenuskriaustų hitelių. Palie
kama medaus tiek, kad joms 
užtektų per žiemą maitintis. 
Jo kiekis priklauso nuo bičių 
stiprumo — gausumo. Stip
rių bičių šeimai reikia palikti 
apie 40 svarų. Aš stengiuos 
laikyti stiprias šeimas per 

1 dvi dėžes. Stiprios šeimos 
nuo visko yra atsparesnės: 
nuo ligų ir plėšikų.

Bitininkas, išimdamas me
ldų, gali manyti, kad jos žie
mai dar prisineš, o rudens
kartais blogas oras viltis su
ardo. Taigi bičių mėgėjai vi
sų pirma turi bites pamilti, 
jų nenuskriausti. Jei paruo-— Asmenišlkai aš jo ne-. jo skripką, o mūsų valdžia 

pažinojau, tėve, nes jis mi- i išleistų dekretą, kuriuo už- 
rė 1899 metais, tačiau su jo! draustų giedoti ir jo himną, 
raštais ir veikla lietuvių tau- •
tos labui esu pakankamai j _ N , tavo tei M 
susipažinęs. Jis buvo vienas, n(,; aandjen kai /urie 
didžiausių Lietuvos laisves• mQsu veikėJai jau tiek
kovotojų ir carines valdžios jf t kad - k grižusį! gobšios ir, ypač nujausdamos 
griebėjų. Jis skelbe lietuvių Vincą Kudirk apšaulltų ko; Imaža atsargą, neša koks pa. 
vienybės i eikalmgumą, sa-, niunistu agentu, nrisikėlusi1 sitaiko. Kartais prineša ne

šiant bites žiemai yra abejo
nių dėl maisto kiekio, reikia 
joms spalio mėnesį duoti si-

leidžiamas žurnalas "Sėja“ i tis ”Oldenburgische- Volks-
Atidarant avilius po me- ,‘šįų metų pirmajame numery 

donešio, reikia gausiai var- I vėl pabėrė įdomios skaitybos, 
toti dūmų ne tiek į avilį, ,j0 sutrumpintą vedamąjį ra- 
kiek į aplinką, kad apgintu- [site kitame Keleivio numery. Įjoję 
me nuo svetimų bičių ir ne- • Labai įdomus yra dr. Sruo-1 pabaltiečiu trėmimus 1941 

gįenės straipsnis apie tai, metais, kai į Sovietų S-gos 
kaip išaugo didžiulė Mask- platybes išvežta 10,157 iš Es- 
vos valstybė. Kiekvienas, su- tijos, 15,600 iš Latvijos ir 
sirūpinęs Lietuvos ateitimi, 38,000 žmonių is Lietuvos, 
turėtų perskaityti V. Jungė- . ... x _
no, Broniaus Kviklio, V. Vai- . Muštruotas Sta-

, . , u. kūno, Juozo Audėno, Bro- S1°, Motuzo medžio drožiniu
Septyni britų teologai pa- Stasįo - lietuvis po sovietinės prie

raše knygą, kurioje paneigia . vinco ^enio atsakymus spaudos kryžiumi.
Jėzaus dieviškumą. Jie sako,!
kad pats Kristus nesiskelbėjį "Sėjos“ redakcijos klausi- 
esąs Dievas. Jį tokiu padarė mus: Ar reikalinga dabar 
pagoniška aplinka krikščio-!Cuošti Lietuvos nepriklauso-

sužadintum plėšikavimo.
K. Šimėnas

ABEJOJA JĖZAUS 

DIEVIŠKUMU

nybės pradžioje.

Vienas iš knygos autorių^ 
Birminhamo universiteto te
ologijos profesorius John 
Hick, Jungtinės reformuotos 
bažnyčios narys, rašo kad 
Jėzus nelaikė savęs įkūny

tu Dievu. Man Jėzus buvo 
nuostabiausias žmogus, kuris 
bet kada gyveno. Aš turiu 
galvoje tą asmenį, kuris ti
krai gyveno, o ne teorijų su
kurtą. Kai aš mėginu savo

szeitung“ birželio 14 d. iš
spausdino 3 skilčių straipsnį 
Gedulo diena mūsų istori- 

kuriame rašoma apie

» SENŲ LAIKŲ 
MEDICINOS

Dėl Įvairiausių priežasčių
15-25% ivaikų šlapinasi lo-

-*•4.-1 .......................voje. Vėliau kai kuriems taruošti, tai kas pirmiausia šio- „ , - -’ . .. _ .„ nelaime praeina savaime, o

mybės programą? Kurie Jū
sų sumetimai? Jei reikalinga

je programoje reikėtų išdės
tyti? Kas turėtų šią progra
mą galutinai paruošti? Ku
rias kitas mintis malonėtu
mėt šiuo reikalu pareikšti?“.

Tame pačiame numery dar 
rašo Jonas Daugėla apie savo 
tėvą Feliksą Daugėlą, Z. Dai-Į 
litka apie pokalbius su len
kais, dr. K. Karvelis, V. Či-

kiti gydomi šių dienų medi
cinos priemonėmis.

Įdomu pažvelgti, kaip tą 
ligą gydė senovėje.

Pivz., Egipte gydytojai to
ki "ligoni“ girdydavo kadu
gio, kipariso uogų ir vyno 
mišiniu.

Graikijoje duodavo šiltosmintimis sukurti Jėzaus, pa- žfūnas dr J Puzinas T. 
veikslą ir mokymą su biblijos Šmulkštys, rasite A. Anta-! bal^3Ų chrizantemų ”arba-

studijų pagalba, tai aš jaučiu j-naičio radijo pranešimus apie
Jėzų nebuvus krikščioniu. Į m. Katiliškio 
Jis neskelbė trejybės, prisi

rupo: 1 dalis vandens, 2 da-j kėlimo dogmų ir Dievo pra- 
lys cukraus. Rudens medus nešimo, kad paamdis bus iš
yra prastesnis, bet bitės yra ganytas, kada Jo sūnus bus 

nužudytas.“

t tos‘

Antano Gus-j Italijoje su minėta liga 
taičio ir Pulgio Andriušio kovodavo, duodami sutrinta 
kūrybą ir t.t. j vištos skrandį.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

kydamas: "Kiekvienas is 
mūsų turi žinoti, kur lietuvis 
verkia, c kur džiaugiasi, kur 
vargsta, o kur turtuose, kur 
apleistas ir nuskriaustas, o 
kur laisvas ir laimingas, kad 
matytume, kuri broli reikia i 
gelbėti, o iš kurio prašvti - O as ztnau Maiki, ko-
pagalbos: turime žinoti visų, !el pas ™US dabar nera J°’
lietuvių jausmus, mintis į’l kics zgados.

darbus, kad būtų aišku kuo _ N na? K ; tu eali
galime remtis, norėdami žinoti?
ginti savo tėvynę ir jai su
teikti laimę“. Vincas Kudir.j _ Vaike, taip mūsų lie- 
ka buvo toks lietuvis ir toks'tuviškų susaidžiu atsirado 
idealistas, kokio dabar' baisus erzelis tik dėl to, kad 
mums reikėtų visuomenei ■ jų prieksėdos per daug rie- 
vado/. auti. Tiesa, kaip gal! biai valgo. Juk dar mūsų 
žinai, jis gi parašė ir Lietu-1 kaime sakydavo, kad mer- 
vos himną. Įga, pririjusi taukų ir skilan-i

džio taip biesinasi, jog rei

daktarą Joną Basanavičių'medaus, bet saldaus lipčiaus 
— liberaliniu bytniku, o at- ir nuo jo žiemą jos viduriuo- 
budusį Antaną Smetoną su*ja, dėl to visai sunyksta ir 
triukšmu išmestų ir Tauti
nės sąjungos.

Ta knyga vadinasi ”The 
Myth of God Incarnation“.

AUKOS TAUTOS FONDUI

— Dabar matau, Maiki, 
kad jis buvo viemiausias 
Lietuvos laisvės faituotojas. 
Bet kaip tu mislini: i kurią 
mūsų valnasties armijos sal- 
dotų glitą jis čia šiandien 
stotų?

— Nesuprantu, tėve, ko 
tu klausi?

— Aš noriu žinoti, vaike, 
ar jis eitų su tais, kurie klau
sosi iš komunistinės Lietu
vos atvažiuojančių giesmi
ninkų. skudutininkų ir ro
dančių žemaitiško velnio 
pikčerius. ar vaikščiotų apie 
salės duris su Hitlerio krei
vu kryžiumi ir šoktų su laz
da ant mūsų šventų zokonin- 
kų?

— Vincas Kudirka labai 
mėgo muziką, pats grojo 
smuiku, tai, tur būt, neveng
tų pasiklausyti ir gero dai
nininko iš Lietuvos, nes tai 
nepakenktų ir jo patriotiz
mui. Be to, jis buvo didelis 
tolerantas ir kultūringas 
žmogus, tad tikrai neitų Į 
bažnyčią ginčytis su kunigu.

net išmiršta.

Gamtoje medaus mažė
jant, bitės stengiasi jo ati
džiai ieškoti visur. Pirmiau
sia jos ieško plyšių į, svetimą 
bičių avilį įlįsti ir medaus 
"pasiskolinti“. Rudenį bičių 
plėšikių pilna. Netvarkingus 
avilius ypač su didelėmis la
komis, kaimyninės bitės daž
nai užpuola, išneša visą me
dų ir net motiną nužudo, 
Kad taip neatsitiktų, reikiat
joms padėti.

Per medonešio laikotarpį 
laka didinama, jam užsibai
gus — mažinama. Žiūrėkime, 
kad ji nebūtų aukšta, ne 
aukštesnė kaip 1/4 colio. 
Siaurinti tiek, kad bitės išei
damos ir grįždamos nesusi-

Lietuvių krikščionių de
mokratų s-ga, Chieago, III. ir 
Lietuvių klubas, Santa Mo 
nica, CaL po $2.00, kun. dr. 
P. Ragažinskas Central, N. 
Mex.,St. Ramonas, Fleming- 
ton, N. J., S. Riekutė, Cicero, 
III., dr. A. Rugienė, Chicago, 
III. ir kun. J. Ruokis, Water- 
bury, Ct., po $1.00.

Aukos Tautos fondui atlei
džiamos nuo mokesčių.

Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu:

Tautos Fondas, P. O. Box 
21073, Woodhaven, N. Y. 
11421.

Kita

BAŽNYČIŲ GAISRAI

Kiek atsimename, Lietu-

"Sėją“ redaguoja Liudas i Anglijoje dar 1544 m. 
Šmulkštys, administruoja: pats geriausias vaistas buvo 
Juozas Urbelis (1649 North gėrimas, išvirtas iš ožkų ka- 
Broadway, Melrose Park, Į nopų.
III., 60160. i

Kažin, ar kada nors atei-
"Sėjos“ metinė prenume- tyje ir mūsų dienų recąp- 

rata $4.00, atskiro numerio i neatrodys tokie keisti, 
kaina $2.00. kaiP tie senoviškieji.

PABALTIEČIU ŽYGIS UZ 

ŽMOGAUS TEISES

Tai pabaltiečiu jaunimo 
sumanyta demonstracija 
rugsėjo 24 d. Washingtone. 
kurioje tikimasi dalyvaus 
bent pora tūkstančių.

Jos vykdomasis komitetas 
užmezgė ryšius su žinoma 
žurnaliste Jūrate Kazickaite, 
dirbančia AP žinių agentū
roje. Ji davė daug pasiūly
mų ryšiams su amerikiečių 
spauda sustiprinti ir pažadė
jo rengėjams padėti kiek tikį 
galės. >

Chicagos "Margučio“ Ta

kia net pančiu per undaro- 
ką gerai užkirsti, idant ana 
nurimtų. Nu o mūsų pirmu, 
nai kasdien ryja šolderius, 
saliamę ir pautienę su spir
gučiais, kasdien ant to užpi
la dar ir poniškos gyvatinės
kaušą, tai paskui ir spardosi grūstų. Jeigu jau pastebėta, 
tarp savęs kaip drigantai, kad svetimos bitės pradėjo 
dalydami ir susaidėje ermy- p^tį, sumažinti laką iki mi- 
deri. O jeigu mes juos bent nimumo, kad lengviau galė- 
porai nedėlių pastatytume gįntis. Kovai pasibaigus, 

p; didinti. Sis reiškinys yra 
ri.ntas ir vertas didesnio dė
mesio.

tik ant vandens ir draskos, 
tai pamatytum, kaip grįžtų 
visoje tautoje pakajus.

— Vėl niekus kalbi, tėve. 
Mums reikia ne vandens ir 
draskos, o tik daugiau geros 
valios, blaivios išminties ir 
mažesnių ragų,

— Ne, Maiki! Tu nepa
žįsti svieto. Juk kiekvienas 
geras avinas turi ir didelius; 
ragus.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės

— Tai, Maiki, duok, Die
ve, jam gpakainą amžinastį, 
ir gerai, kad jis laiku numi- kaina $8.00.

Orintaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 384 psl.,

Išimtą iš avilio medų su 
k< riais reikia tuojau jį iš
sukti ir meduotus korius va
kare, kada bitės į darbą ne
beina, grąžinti Į avilį. Bitės 
ktrius nuvalo ir sulopo. Nu
valytus tuščius korius reikia 
išimti.

Išimtus korius reikia ap
saugoti nuo korių kandžių. 
Juos reikia sudėti į dėžes, 
su barstyti naftalinu ir akli
nai uždaryti. Jei koriuose 
yra likusio medaus, tokius 
korius atrinkti į atskirą dėžę. 
Pavasarį bitės jais labai 
džiaugsis.

voje bažnyčios padegimas dijo vedėjas Petras Petrutis
ar apvogimas buvo didelė 
retenybė. Viena kita medi
nė bažnyčia sudegdavo tik
tai karo metu ar šiaip neuž
gniaužiamam gaisrui, mies
telyje ištikus, o bažnyčios 

J ritualinio turto vagis buvo 
j laikomas biauresniu nusi- 
Į kalteliu už arkliavagį

Na, o JAV, ir tik. Naujo
joje Anglijoje, 1976 m. bu- 
vo net 4,700 įvairių bažny
čių gaisrų, padariusių $31.1 
milioną nuostolių. 1974 m. 
buvo 5,400 bažnyčių gaisrų, 
prarijusių $34.2 milionus.

Dauguma tų gaisrų nėra 
tik nelaimingų atsitikimų 
padariniai: bažnyčias tyčia 
padega vandalai ar kokie 
nors fanatiški skirtingo ti- $5 m. 
kėjimo atatovai. Obažnyčių 
turto vagių— nė nesuskai
čiuosi... šiuo požiūriu tikin
čiųjų maldos namui net ko
munistiniuose kraštuose yra 
geriau apsaugoti.

paruošė 5 minučių programą 
apie tą pabaltiečiu žygį. Įra
šyta magnetofoninė juostelė 
bus išsiųsta paprašius šiuo 
adresu:

Margutis, 2552 W. Marųue- 
tte Rd., Chicago, III. 60629.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kai gįržta praeitis (Apie

kun. Juozą Montvilą ir Tita
niko nuskendimą, Petro J. 
Montvilos prisiminimai), 112

pusi., daug nuotraukų. Kaina 
nepažymėta. Išleista Petro 
J. Montvilos artimųjų lėšo
mis ir skirta prisiminti prieš 

Titanikos laive nu
skendusiam kunigui Juozui 
Montvilai ir 90 metų sukak
čiai Petro J. Montvilos, kurio 
adresas: 8566 98th Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

MES VALDYSIM PA
SAULI, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., H to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kurie 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius Įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Pasakyta parašyta, Anta-.
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Anglų novelės, 23 autorių, 
sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Žemaitės raštai karės me
tu. 126 psl., kaina 50 centų.

Nulaužta šaka, 3 vaizdelių 
pynė, Stasė Petersonienė, 81
psl., kaina $2.00.

Amerikos Lietuvių Taryba,
30 metų Lietuvos laisvė? ko
voję (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug L 
liustraciju. 500 psl., kaina 
$10.00.

Amerikos lietuvių politika, 
parašė dr. K. Šidlauskas. Į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50

Sąmokslas prieš žmoniją, 
informacinė apžvalga, Vilius 
Bražėnas, 109 psl., kaina 
$2.50.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00. 
psl., kaina $2.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

1977-1978 METŲ
EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18—$'838.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės)
Gruodžio 21—:$ 999.00 (dvi savaitės)

’ NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) I VILNIŲ 
(SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO

Kaina nuo $640.00 

[Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesi

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 We»t Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Savininkė Aldona Adomonienė 
[Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa

pildomu mokesčiu INEW YORKE
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

iNorintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
|iškvietimo dokumentus.

>arbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
š ta dieniais uždaryta.

MMOOOOOOMOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOaar

WORCESTERiO LIETUVIŲ 
R AD1JO VALANDA 

Trečia dien iaik 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WI€N 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vi etinės žinios
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TRADICINE GEGUŽINĖ

000000000000000-

Iš metų i metus Kereišių} Buvo ir įprastos šaudymo

Nauja skaitytoja

Charles Valackas iš Au- 
burn, Ma., užprenumeravoi 
metams Keleivi savo sese- 

i riai B. Leskauskienei, gyve*
■ nančiai Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Vaikų kertelė

ūky Bridgęwatery ruošiama 
tradicinė gegužinė įvyko ir 
liepos 10 d. Tam metiniam 
įvykiui visuomet iš anksto

«eoooeo&sz.rungtynės. Teisėjų komisija 
pirmos vietos laimėtoju pri
pažino R. Šukį, antros — L.
Izbicką ir trečia vieta atite-

ruošiamasi, todėl kiekvienais-ko R. Nenortui. . „ , ,
metais gegužine būna kuoj Gal kiek rimti drumste;, 

ypatinga ir skirtinga per daug anksti. įsidrąsinę iJ '
uodai, bet specialiai tam pa-Į Rugpiūčio 14 d. Minkų 
kviesti žmonės su purkštu- į vadovaujamo radijo metine 

?it juos apramino, (gegužinė Romuvos parke 
Prieš pradedant svečiams J °cktone. 

skirstytis namo visos mergi-Į Rugsėjo 18 d. Maironio 
trealio, jau neminint bosto-nos ir moterys šeimininkės* parke Sbrewsbury, Mass., 
niškių, brocktoniškių ir iš • Kereišienės buvo apdovano- 6-toji Lietuvių Diena. Ren 
kitų artimesnių vietovių. Vi- tos gintarinėmis sagėmis, o 
sų dėmesį atkreipė M. Lauri- vyrai geros rūšies cigarais, 
naitytė. tik ką grįžusi iš Ira-j Praleidę sekmadienio po
no, kur jai teko išbūti ištisus ‘pietę gražioje gamtos aplin- 
metus. Ji jau ir persiškai kai-koje, pasišnekėję su drau-

gegužinė
nors ypatinga ir 
nuo anksčiau buvusiųjų. Joje 
galima sutikti žmonių niekur 
kitur nematytų. Ir šį kartą vais 
teko sutikti pažįstamų net 
iš Tennessee, Toronto, Mon-

ba ne blogiau kaip lietuviš
kai.

Svečių šiais metais gal ir 
kiek mažiau buvo, bet gerai Itesi namo 
gegužinės nuotaikai tai nė 
kiek nekenkė.

KALENDORIUS

I Liepos 24 d. Lietuvių die-

gia LB Bostono apygarda ir 
Worcesterio apylinkė.

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 
S. Bostono Liet. Piliečių dr. 

. . . .salėje LB rengiamoje Tau-
gaiš, pažįstamais ir naujas į šventėje bus dr. Jono 
pažintis užmezgę, patenkinti į Basanavičiaus minėjimas, 
ir šeimininkams dėkingi da-j ~

<■ lyviai vėlyva pavakarę skirs- , Sl?-.Bosto"°
___ _ . • ! Lietuvių Piliečių d-jos sale

Suvažiavę svečiai buvo 
vaišinami 46 metų senumo 
savo gamybos vyšnių likeriu, 
Lietuvoje keptu raguoliu ir 
Lietuvoje darytomis dešro
mis, jau neminint Įvairiausių’

Ražo Bostono lituannisti- i 12 mylių, bet mums atrodė 
nės mokyklos VIII skyriaus; dvigubai tiek. 

mokiniai. Jų mokytoja ir į

klasės auklėtoja — Liuda'
Senutienė. 1976, 1977 moks-1

♦
io metai.

Baigiasi mokslo metai.*
Baigiasi mokslo metai , Greit bus egzaminai, ir rei- 

! kia gerai išmokti viską, 
baigiasi Šiais metais išmokau labai 

' daug.

Vida Simonaitytė
■ u .»■ 7

Mokslo metų pabaigai 

artėjant

Na, ipagaliau 
mokslo metai. Ačiū Dievui! 
Bet ir kitais metais aš taipl 
pat sakysiu. Kieikvienais

NORI SUSIPAŽINTI

Noriu susipažinti su mergina 
ar moterimi nuo 55 iki 70 metų 
amžiaus, be vaikų. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai. įdėkite 
savo nuotraukų.

Adresas: G. Hill. 508 North 
Normandie Avė., Los Angeles 
Gal. 90604.

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

”GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 

stoties WBUR 90.9 FM * 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

Manau, ikad visi laukia
... „ vasaros, tai labai sunku gal-

metais as paa.lgstu vasaros VQti pamakas. Mokyto- 
atostogų, o per atostogas j , ta jaučia ir neuždu0. 
bandau pamiršti ateities pa. (,a dauff ,pamoku 
mokas. Kai man labai nusi-;
bosta ruošti pamokas mo- Metai greit -praėjo. Atsi-
kyklos metu, galvoju, kiek menuipirmą dieną, kai ma 
aš žinosiu, kai baigsiu moks-; no mokytoja Ponia Senutie. 
lą._Tada vėl .pradedu moky- Į nė mums viską aiškino. Po 
tis. Kai baigsis mokslo me-, to mes labai sunkiai dirbom, 
tai, aš arba pusę dienos mie.' Išmokti /viską egzaminams 
gosiu, arba anksti atsikelsiu J tai nelengvas dalykas. At- 
žuvauti. Penktadieniais ne-l r«do, kad bilietai niekad ne
reikės skubiai ruošti pamo- pasibaigs.

tikėdamiesi atei-l-e Stepono Dariaus posto i flienio rytui, 
nancą vasara vėl ten pat su-!moterų vienet0 40 met‘ų gu.

kakties banketas.sitikti.
K. N.

L gatvės maudykla vėl 

atidaryta

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

Spalio 15 d. So. Bostono
Kadangi L gatvės maudy-

kitnklū vateni irgėrimu””ki7’kla du-*4 bendrovei buvo įsi- ^svunvKitokių valgių ir gėrimų, Ku- .. . a AAA a Lietuvių Piliečių d-jos sale
lių gegužinėje niekuomet ne-' J u,s* net $30,000, tai si, ge Lituanistinės mokyklos

nutraukė dujų tiekimą ir to-1 
dėl maudykla nebeturėjo 
karšto vandens.

trūksta.

Gegužinės maistas savo 
skoniu pralenkia betkur ki
tur valgytą, nes Kereišienė, ’• dabar yėl maudykla veikia 
pagarsėjusi iš senovės geriau- kaip veikusi, 
šia apylinkėje šeimininkė, j
dar ir dabar nenusileidžia, ir1 «>*»>»**«***■<>»■«*»*«♦»»» 
jaunosioms yra dar ko iš jos 
pasimokyti.

Skolos reikalą sutvarkius.

REIKALINGAS ŪKIO 

PRIŽIŪRĖTOJAS

Šį kartą jai padėti paruo
šiant mėsą buvo pakviestas į vietoje netoIi N.H„

inž. R. Šukys, kuris taip pat j reikalingas (prižiūrėtojas. Gali 
vra geras specialistas ir turiį^yti moteris, vyras ar pora. 
gerą skonį.

Mažam ūkeliui labai gražioje

ee
ėvų komiteto vakaras.

Lapkričio 6 d. So. Rosto- 
o Lietuvių Piliečių d-jos 
alėje Sandaros moterų kiu- 
o banketas ir našlių kara- 
ienės rinkimai.

Lapkričio 27 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos III auk'to salėje Lie
tuvos kariuomenės atkūri
mą sukakties minėjimas.

kas, kad butų baigtos šešta-

Vasaros metu bandysiu 
negalvoti aipie pamokas, a- 
pie diktantus, tik prisimin
siu, kad vieną šeštadienį aš 
vėl grįšiu į lietuvišką mo
kyklą ir bandysiu atsiminti, 
ką pereitais metais išmokau, 
bet pamiršau per vasaros 
atostogas. , h

Tadas Kulbis

Skaučių iškyla

Vieną šaltą lapkričio die
ną buvo mūsų skaučių drau
govės iškyla dviračiais į 
Wompatudk Sfate Park.

Mes susirinkome parko 
aikštelėje ir kiekviena ga
vome maisto Įsidėti į dvira
čių krepšius. Pakeliui matė- 

daug medžių, bet visi j

Dabar visi mano, kad lai
kas lauke žaisti įr laikinai 
užmiršti pamokas. O tėve
liai vis klausia:

— Ar 'pamokos padary
tos? Ne? Tai eik ir daryk!

Vaikai mėgina išsisukti. 
Gal ir tėveliai truputi nusi
leidžia. Bet vis tiek, kai pa
mokos padarytos, tai geriau 
jautiesi.

Galiu dabar tikrai maty
ti, kad artėja mokslo metų 
pabaiga. Negaliu sakyti, kad 
aš pasiilgsiu mokyklos, — 
vasara per greit 'praeina. 
Kai apsisuksiu, vėl bus 
mokslo metų pradžia.

Danutė Šležaitė

Jau galima gauti Prano 

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 Alphonse 
peižiūrėta, ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

DKAUinMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTR1M
598 Broadway

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

T
i. 
%$
h

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 13S0 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. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knvgų pasirinkimas.

buvo be lapų, o kai kur net

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly.

Aviečių laukai buvo priei
nami visiems svečiams. Avie
čių derlius šiais metais ne 
blogas, tai ir pasivaišinti ga
lėjo iki soties visi, kurie no
rėjo.

Dirbti nieko nereikės. Gyvena
mos patalpos erdvios ir su visais 
patogumais.

Smulkesnių žinių gausite, pa- I 
rašę adresu: Miss Jean 
89 Thomdike St., Arlington, 
Ma. 02174, arba paskambinę 
telefonu 646-0287.

Geri žodynai
sniegas dengė žemę. Maž
daug pusiaukelyje sustojo
me pavalgyti skanių pietų.

Anglų-iietuvių kalbų žo
le- pa‘! dynas, V. Baravykas, nauja j Pailsėjusios važiavome to- 
Malin, ]a;.ja a-ie 3 žodžių ! h’au. Ši pusė kelionės atrodė

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI'
Keleivyje galima gauti j j 

Jono Valaičio parašytą apy-j 
saką

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
^coooaooooooooooooooooooooooooooooooooouooooooooooO’

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 CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metu 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columhian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 136-1204 Tel.: 848-6000

m MOOOOOOO*

599 ps’. kaina
Lietuvių-anglų kalbų žo 

dvnas. redagavo Karsavi 
naitė ir Šlanobersk:8. apie 
?7.noo žodžių 511 psl., kai 
na $<8.00.

daug ilgesnė ir kalniukai 
daug statesni. Kai grįžome 
Į parko aikštelę, visos bujvo- 
me tokios pavargusios, kad 
vos galėjome stovėti. Drau
gininke sakė, kad iš viso

JAUNAMARTĖ.

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja sfcaiiyloj'Js apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
{vykius, deda daug ir įdomių nuotrauKų ir atvira: pasisuk* 
apie visus mūsų visuomeniniu’ bei kultūrinius klausimus 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem.* 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška*, musų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idėiu. vi 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikyma 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalIc. P.Q. H8P K’l. ^į^ADA

SLA
1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS į LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos II
ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje ]

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

Kelionių kainos paremtos naujd 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 
Nevvton, 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

S1«A—jau 80 metų taraavja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau lurip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinš organizacija — 

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašr.'pą. kun yra 

pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško p*ino, o veikia 
patarnavimus savitarpmėa pagalbos pagrindu.

8LA— jau turi daugiau, kaip iri* su puse niHono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 

apdrauda* nuo $100.00 iki $1C.OOO.OC.
SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąja Apdraudė — Krv 

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdraudą: už $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metame.

ŠIA—AKC1DENTAL® APDRAITDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų Ir draugijų neriama. Už $1,000.00 akcidenta- 
lėe apdraudoe mokestis $2.00 { metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų vrikčjue, lr jie plačiau paaiškins *pš» 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdintas mfo^mscijas, Jeigu 
parašysite:
Lltįmaniau AlHanre ef America
M7 W«d 3Mh Street, Nevr York. N.Y. IMftl
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Serga rašytojas A. Giedrius ĮI
Susirgo Worcestery gyve- Praeitą saivaitę Bostone |

nantis rašvtoias Antanas lankėsi žurnalistas Juozas <nantis rašytojas Antanas iš philadei5jhijos
*7L?2aS2lg°m?i šiuo metu keliaująs po Ame

Paskelbė Pavergtųjų tautų 

savaitę

Lankėsi J. Rūbelis Bostono Senųjų lapinų 

šventė

ivavo dr. V. Klemas iš Wash- DIDŽIOJOJ SPAUDOJ
įingtono ir W. Mikaitis _ .....
i Keyport, N. J. su žmonomis, i Neseniai dviejų mūsų ko-

Liepos 4 d cražioie LaiJktti atsiuntė sveikinimus. lomjos narių įdomus Ištikai 
liepos a. gražioje r.ai-, pasirodė didžiojo! amen-

mos ir Česlovo Kiliulių va-_ Bureh$ visuomet aktyvus kiečiu spaudoj Juliaus Špa- 
sarvietėje Cape Code Bosto- ir Yra didele parama Bostono, kevičiaus laiškus, reikalau- 
no Senųjų lapinų skautų vy- skautams. Keli būrelio ya-| jan^j.us teisių ne tik rusų di

sidentams ir norintiems 
emigruoti žydams, bet ir lie
tuviams, o Lietuvai apsi-

1S|

įnėje. Linkime jam greičiau 
pasveikti.

čių būrelis atšventė dvide-,r*ai buvo tunto tuntininkai 
Praeitą šeštadienį ir sek- ‘šimt penkerių metų veiklos ėjo tunte kitokias parei- 

madienį vėl įkrito Hanco-(sukaktį. Susirinkę būrelio Sas-
Visoje salyje liepos tre- miestas minėjo savoouu me į oosiono netcner universi- cko dangoraižio keli langai, i nariai su svečiais ir viešnio-l šiuo metu būreliui vado- j sprendimo teisės, išspausdi 

čioji savaitė yra skilta Pa- tų sukakti. Ta proga uvo su- tete teisių daktaro laipsni, ,Laįmej žmonių aukune-jmis prisiminė praeities die-'vauja Gintaras Čepas. j no Herald American ir kiek
žergtosioms tautoms. Ją ruoštas miesto parke kon-,gavo Robertas Palaima. Jo buvo, bet sužaloti kėli gat- nas ir darbus. ! Linkėtina, kad Senųjų la-’ vėliau Boston Globė dien-
kasmet paskelbia JAV pre-j certas. Koncerto programą j tėvai gyvena Palos Hills. Hl.jvėje Movėję automobiliai, j Prie yaišįų gtalo ant ežeroipinų būrelis, sulaukęs 25 me-5 naščiai.

liką.

Krinta {Hancocko langai

zidentas.

YVrentham miesto šventė

Liepos 4 d. Wrentham, Ma. 
miestas minėjo savo 300 me-

Naujas teisių daktaras

Bostono Fletcher universi-

^Tliko Rhode Islando Vetera
nų simfoninis orkestras, su-’ 

Liepos 14 d. ir Massachu-: . , , A. .. _A- L. u * • nii- r ,-sidedantis iš oO asmenų, irsetts gubernatorius Michael-

Sugrįžo J. Vizbaras

Bostono ramovėnų pirmi- j
Autobusas į gegužinę kranto buvo papasakota bū-j^a’ Per nepasentų. j Mykolo Drun-gos laišką, 

relio istorija, prisiminti mirė! 1 siūlanti už sovietų kalina-
nariai, pasidžiaugta bendraii sudėtinis 85 asmenų choras, inkas Jonas Vizbaras sugrį-J Autobusas i Lietuvių radi- a u •

S. Dukakis pasu a*e dėklą-, . . . f , , . - . . , e jo gegužine rugpiūčio 14 d .{Atliktais darbais, o taip pat
raciją, liepos 17-23 skel- Buvo atlikti paskiri ir bendri ižo, savaitę viesejęs pas drau-

mus laisvės kovotojus ru-

biančią Pavergtųjų tautų orkestro su choru kūriniai 
savaite.

Ją pasirašant, dalyvavo

gus New Jersey valstijoje.

„ . , Susargdintas sveikas žmogusProgramoje buvo Caikov-I B

! sams atiduoti Amerikos gal-

Romuvos parke, Brocktone i žvelgta ir i ateiti. Būrelio Paskubėkite įsigyti šit, R. j j ”p“
MERGAITĖ IŠ GETO‘

išeis nuo So. Bostono lietuvių Praeitis buvo pailiustruota 
piliečių d-jos namo 1:30 vai. i ir skaidrėmis iš baidarių ke- 
popiet. Kelionė ten ir atgal i bonių, kurias ir dabar dar

ukrainiečių latvių ^^"vZ’su^i Praei‘ame nUmCTyje Per'?'5°' ‘ gegužiu j būreUs teberuoši.,

vių atstovai. Lietuviams at-'R , J _ . . . ’ į klaidą buvo pranešta, kad $1.50. j §įuo metu būreliui
stovavo Altos skyriaus pir- Keed Kuriniai- Česlovas Kiliulis iš ligoninės
mininkas Edmundas Cibas, grįžo namo.

Spalio romaną, nes jo netru- litiniai“ kaliniai) išspausdi. 
kus nebebus. j no masinio tiražo National

Kaina $3.00. Revievv žurnalas.

Marytė Bizinkauskaitė 
Danutė Auštraitė.

ir Koncertui programą pa
trinko, orkestrą ir chorą pa- 
Įruošė ir koncertui dirigavo 
į muz. Vytautas Rastonis.

tet' Koncertas buvo labai sėk
mingas.

Negali — nežadėk, 
pažadėjęs ištesėk.

Česlovas Kiliulis yra svei
kas kaip ridzikas, bet serga 
jo tėvas Steponas, kuris gri
žo namo, bet nepasveikęs. 
Linkime jam greičiau atgau
ti sveikatą.

metu oureiiui pn-. 
Autobuse vietą užsisaky- klauso 13 aktyvių narių. Iki! 

kitę iš anksto pas Valentiną, giol per būrelio eiles yra pra- 
Minkienę, Baltic Florist gš-Įėję apie 40 asmenų. Jų tarpe; 
lių ir dovanų krautuvėje, ,yra įvairjų profesijų žmonių. 
502 E. Broadvvay, S. Bostone, jie ir toliau palaiko su būre_ 
tel. 268-0489, nes jų gali pri-pįu rygį įr> progaį pasitaikius, 
pritrūkti. , apianko savo draugus

ATVIRAS DARŽOVIŲ IR VAISIŲ TURGUS

Ihomas Parke, So. Bostone, kiekvieną ketvirtadienį, 
pradedant rugpiūčio 4 d., nuo 6:30 vai. ryto iki 1:00 
vai. popiet vyksta atviras daržovių ir vaisiu turgus. Tai 
vienintelė proga betarpiškai inusipirkti iš augintojų 
daržovių ir vaisių. Visi kviečiami ta proga pasinaudoti.

Valentina Minkienė; Ir šį kartą šventėje daly-

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. 
TeL SW 8 2868

yra .Vienintelė oficiali įst»L 
ga Worcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wortes
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai-

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir- r*************-***************— 
ta*- TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.
Siuntinių persiuntimo 

įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 947, 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja^-

Aldona Adomonienė

Elood Square 
Hardicare C o.

Boraiaka* M. J. ALBSNA 
east bro.adwat 

fcOUTO BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN g-4148

Batijamiu Mrore Dalai 
T'upJeroR 8ianoma 

Stiklą* Langams
Vla-ikla reikmenys ninum 

Reikmecyi* p i am karinai* 
Visokis rsieti«» daiktai

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J, Pasakarnio

JPfi DINIS 
OPTOMSTRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto Iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Masu

PETER MAKSVYTIS
a:

49 Choreli Strese 

B. Mitam,
Atlieka------- ,---------- ,
to ir progktariaio dirbat tt Mo

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ko ir ridoje, gyvenamą namo irSSį.’ffiS&'SSii’ffiifc

lando vakar*.
Telefonas 698-8675

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 finansiniu iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOI TH 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.

1

THE APOTHECARY 

W. BROADWAY, 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 i jūsų reikalą atkreipsime ypa
tingą dėmesį. Priimame Medicaid, Welfare ir kt. receptus. ”Re- 
ceptų specialistai“. Valandos: pirmadieniais - šeštadieniais nuo 

9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

mooooooooooooooooooooeoeooeoooaonoooctoooe

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytoją re 

eeptua ir turime visus gatavus vaistus. a Jb
Jai reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broaduray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Taiefoaas AN 8-60X9

Noa 9 vaL ryto iki 8 vrl v„ Išskyras šventadienius ir

isseeee »»*>>>>**»'eeoeeeeeeoe—*
TEL. AN 8-2126

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKHJT8) 

OPTOM ETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

jjrrrrr"i---------

moaoooooooooooaoaooanooooooeoeoeeooeooooooaoaooooae

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
«

□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662 g. oykjauff

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732t
***t**e*****»***»*e***»e«»e»eeeei.

"SAULES 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 davanotr.® 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina —
$6. Pastų nesiunciam?. {

South Boston 
Savings Bank

ALUMS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 W»«t Broaduray 
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. 4 Fri 
Thurs - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

HE. KARDELIENĖS DAINŲ »----------------------------------j
_ « RAYMOND E. PELECKAS

PLOKŠTELĖ i
i} GENERAL CONTRACTOR !

Keleivio administracijoje į} p. . . . . .
r j Dengia stogus, deda vandens t

galima gauti Lietuvos ope-į S nutekamuosius vamzdžius, at-j

ro. »li.tė. Elzbieta. Karde-! i“1’ •>»■»» >ida«s ir lauko vi- Į 
| rusių dailvdės darbus. } 

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

jų plokštelę. Kaina $6.00. į į ir draudimą, šauktis va-J

Paltu nesiunčiame.
» karais tel. 364-461&. 
L

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

j I

ATLAS PARCELS CO. COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-į 
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 į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskij

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

krežius

Pristatyme* greitas Ir , 
gara ntuotas

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

o žežtadieniab 
nuo 8 raL ryto iki 2 yaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mase. 02127 

TeL 268-0068




