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JURAŠO ŽODIS BALTIKIŲ VARDU

TARPTAUTINĖJ KONFERENCIJOJ

Jis plačiai išdėstė tarptautinių laisvės kovos organi

zacijų atstovams okupuotos Lietuvos kančias, disidenti

nio sąjūdžio faktus ir prašė išgirsti viso Pabaltijo pagal

bos šaukiantį balsą.

Ruošiantis Belgradui, ge-į žmogaus teisių pažeidimus, 
gūžės 19 d. Washingtone Į tiek protesto .pareiškimai ar 
vyko tarptautinė konferen- į demonstracijos susilaukia 
cija "Žmogaus teisės po į pritarimo ir paramos tauto- 
Helsinkio“ vardu. Ją suren-j je. Tai liudija tokie faktai,
gė Amerikos Taryba už lai 
vę pasaulyje ir paruošime 
dalyvavo dar 14 organizaci. 
jų: Pavergtųjų tautų komi
tetas, Kardinolo Mindszen- 
ty fundacija, Žydų teisių ta
ryba, Jauni amerikiečiai už 
laisvę ir kitos.

kaip 17,000 tikinčiųjų me
morandumas, 1972 m. tradi
cinė eisena i Kryžių kalną 
(dalyvavo 500 žmonių, jų 
tarpe 100 studentų ir moks
leivių).

Katalikiškoje Lietuvoje
(religija glaudžiai siejasi su 

Šią konferenciją pravedė į tautinėm aspiracijom. Jura- 
Georgetovvn universiteto į šas pažymėjo, kad mažose

Viršuje Tautos Fondo suvažiavimo 1977 m. gegužės zs d. Ne« Yorke prezidiumas. Viduryje stovi 
prel. J. Balkūnas. jo dešinėje inž. Jurgis Valaitis. Apačioje suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje iš 
dešinės trečias gen. konsulas Anicetas Simutis, toliau Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, prel. Jonas 
Balkūnas.

SOVIETAI PUČIA SAVO PILIEČIAMS 

AMERIKOS GRĖSMĘ

"Pravda“ sustiprintai .puola prez. Carterj ir jo žmo

gaus teisių reikalavimus bei Vakarų Europos saugumo 

aktualinimą, po kuriuo, esą, tenorima tik paslėpti Ameri

kos "imperialistines /užmačias“ ir didinamą ginklavimąsi.

Brežnevas—valdžios 

viršūnėje

profesorius dr. Lev Dob- 
rianski, aptaręs žmogaus 
teisių svarbą ir Įvairius šio 
klausimo aspektus.

Pirmame posėdyje svars
tyta tautybių problema So

Pabaltijo
kultūrinio

tautose
‘išilikimo

etninio*
klausi-

iš svar- 
yra pra-

mas tampa vienu 
biausių. Todėl čia „
gaištinga asimiliacijos, ru- iJurgutienė atsisakė Studentai Leniną imetėį Nerį 
ifikacijos ir etninio geno-!

vietų Sąjungoje ir jos Įtaka cido politika, kurią siste-' sovietų pilietybės
mingai vykdo Maskvos vai-1 , ~ ~ į Lietuves pogrindžio lei-: linj technikinį aprūpinimą,

Dr. Walter Duchnyk kalbė- džia. Pastaruoju metu vis1 Vliko organizuota. Dai- džiama Aušra nr. 6 rašo: į buvo uždarytas i Naujosios į
stipinau ima reikštis stali-jv°s Kezienės vadovaujamai 1977 m. sausio 23 d. ke-i Vilnios psichiatrinės ligo- 

Lietuvių informacijos tar- turi Vilniaus universiteto I ninės 6-ji skyrių, o Saulius 
nyba savo birželio 6 d. ži-; studentai ir Vilniaus Inžine. j Marcinkevičius, studijavęs 

Jurašo pareiškimas buvo niaraštyje praneša spaudai, į rinio statybos instituto stu-i kibernetiką, Vytautas šim-J
pagristas trumpai išdėsty- į kad prieš kelerius metus' dentė, visi pirmakursiai, kūnas, studijavęs taikomą- 
tais faktais, iš kurių didės-• slaptai iš Lietuvos pabėgu- 1958 metų gimimo, miesto Į ją matematiką, Ginįąras 
nė dalis liudijos apie žmo-; šio muziko Aloyzo Jurgučio centrinio pašto pagrindinių) Stankų.ičius, studijavęs is- 
gaus teisių pažeidimus Esti. žmona Marija,. 12 kartų; operacijų salėje nukabino toriją. ir Rasa Abeltenvtė, 

prašiusi išleisti ją pas vyrą nuo sienos dideli Lenino studijavusi architektūrą”, y-Į 
ir negavusi teigiamo atsa-"barei jefą ir nuo žaliojo til- ra ta’domi toliau, 
kymo, gegužės 25 d. oficia- to imenė i Neri. Ten juos:

Rytų ir Vidurio Europai.
Dr. Walter Duchnyk kalbė
jo apie Ukrainos, Baltarusi
jos ir Kaukazo tautų pade- nizmo metodai 
ti. Dr. Pavel Litvinovas nag. 
rinėjo tautų santykius So
vietų Sąjungos viduje. Jis

pažymėjo, kad vadinamoji 
tautų draugystė iš esmės re-
miasi principu skaldyk ir joj€, Latvijoje ir Lietuvoje, 
valdyk —neapykantos ska
tinimu tarp Įvairių tautybių.
Tikroji tautų draugystė šiuo 
metu gimsta tarp disidentų: 
jų solidarumas ypač nepa
geidautinas Maskvai. Dr.
Aman Murat aptarė Centri. 
nes Azijos tautų ir mahome
tonų padėti.

Apie Pabaltijo tautas kal
bėjo Jonas Jurašas.

Jurašas pasakė, kad žmo
gaus teisių problema Pabal
tijo kraštuose skaudi dau
giau kaip 30 metų. nuo 1940 
m„ kai Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo prievarta Į- 
jungtos i Sovietų S-gą ir šių 
tautų žmonės buvo pa
smerkti ter&iui. Bet ir tokio-- 
mis sąlygomis šios tautos į 
sugebėjo priešintis. Pokario j 
rezistencija lietuvių tautai i 
kainavo tūkstančius gyvy
bių. Be to, Jurašas aptarė 
masines deportacijas i Sibi
rą, smurtą, lageriu? ir ka
lėjimus.

Plačiau pranešėjas apsi
stojo prie naujos disidenti
nio sąjūdžio bangos (prasi
dėjusios 1970 m.), pateikė 
faktų bei Įvykių chronologi
ją. Apibūdino leidinius: 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką, Aušrą, Tiesos 
Kelią ir kt. Jurašas pabrė
žė, kad kova už žmogaus 
teise? ir religines laisves 
Lietuvoje nėra tiktai pavie
nių žmonių keliamas klausi
mas. Tiek pogrindžio leidi
niai, kurie dokumentuoja d«»je?.

Jurašas savo pareiškimą
baigė tokiais žodžiais: 1 Hai atsisakė sovietų piliety

I bės.
Mūsų balsas yra toksi Tardant Jurgutienei bu- 

deąperatiškas ne vien dėl to, vo pasakyta< kad jį VTa pro. 
nad mes esam pavergtos ko-. įjgkaį nesveika, nes nesutin- 
Jonijos, bet ir todėl, kad i^ika ^avo vyrą paskelbti iš
tikimų esam kaip ĮŠ/nyks-1 daviku Jeigu jį ir toHauį 
tancios rūšys, naikinamos nesiliausianti prašyti leidi

mo išvažiuoti, iš jos bus at
imta duktė ir atiduota i spe
cialią prieglaudą perauklė-I 

; tl.
i .Jos vyras ir LB kreipėsi l 
j i JAV vyriausybę, prašyda-; 
i mi Jurgutienės klausimą iš

sulaikė milicija. ! Jie visi buvo pašalinti iš
Po ilgų laidymų Romas; komjaunimo, vėliau ir iš u-

Grigas, studijavęs materia- niversiteto.

Valdas Adamkus senose pareigose

gentys. Jeigu jūs leisite mus 
išnaikinti, kieno eilė bus po 
mūsų? Ir todėl vardan lau
kiančių paramos Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tautų aš 
prašau jus: išgirdę tai, per
duokite kitiems, kaip rašo
ma mūsų Kronikoje: Per
skaitęs, duok kitam!“

(E)

Dr. Domas Jasaitis

Dr. Domas Jasaitis, miręs 1977 
m. birželio 5 d., palaidotas Cvp- 
ress Hills kapinėse New Yorke 
birželio 8 d. (ne birželio 15 d..

kelti Belgrado 
joje.

konferenci- •
I

Sovietai buvo suėmę 

JAV žurnalistą
Praeitą savaitę Maskvoje i 

buvo suimtas ir kietai tar
dytas Los Angeles Times) 
tenykštis korespondentas I 
Robert Toth. kai perėmė iš 
disidento mokslininko ne
reiksmingą stiaipsnĮ^ JĮ no-p^tuv^ vja Valdas A-Į kus patvirtintas toliau tose 

damkus. Jis nuo 1970 m. j pačiose pareigose, 
liepos mėn. yra JAV Aplin-I šia proga EPĄ administ- 
kos apsaugos (US-EPAi Vi. ratorius Dengias Gastle, ko- 
dūrio Vakarų regiono vice- mentnodamas V. Adamkaus

T , . paskyrimą, tani kitko pa-administratorius. Į tą regio- Įšj-k-.
T, ną ieina Ulinois, Indianos. i j u’lgos ir sunk.os baos^ic^^no. Minnesota. V. Adamkaus parodytas

birželio 19 d. New i orke u;„ •„ Av.-,__ ___
mirė Pranas Vainauskas.

Tai ižvmus krikščioniu de

lėta apkaltinti šnipinėjimu 
t bet pagaliau buvo paleistas

Neiv Yorke mirė 

Pranas Vainauskas

mokratų veikėjas ir buvęs

Vienas iš labiausiai i-ki
lusių JAV administracijoje

O-
hio ir Wisc?nsino valstijos. 
Tai yra didžiausias EPĄ re
gionas. apimantis 20'r JAV

kaip dėl korektūros klaidos KI ju atstovas Vlike ir Laisvės ■^'venb>jų ii 25 > risos ša

išspausdinta birželio 11d. lai- ■komitete. Velionis yra bu 
,-ęs ir savanoris-kūrėjas

lies pramones. 
Prez. Carterio administ-

racija šiomis dienomis pa-l
skelbė, kad Vairias Adam-l

administracinis talentas ir 
patirtis užtikrina agresyvios t 
EPĄ programos Vidurio I 
Vakaruose tęstinumą, kovo-l 
jant prieš gamtos teršimą“.!

Regiono būstinė yra Chi
cagoje.

Kai Sovietų S-gos "'pre
zidentas“ Podgornis buvo 
pašalintas iš Politbiuro, bu
re aišku, kad jis išlėks ir iš 
"prezidento“ kėdės ir kad i 
ją taikosi pats Brežnevas.

Birželio 16 d. taip ir Įvy
ko.

Tos dienos Aukščiausios 
tarybos posėdy buvo pra
nešta, kad "prezidentas“ 
Podgomis dėl amžiaus ir 
blogos sveikatos prašąs at
leisti ji iš pareigų. Žinoma, 
tas ”sa/van oriškas“ prašymas 
vienu balsu buvo patenkin
tas.

Partijos ideologas Suslo- 
vas tuoj pasiūlė Aukščiau
sios tarybos pirmininku 
(atseit, .prezidentu) išrinkti 
"draugą Leonidą Brežne
vą“. Aišku, jis taip pat vie
nu balsu buvo išrinktas.

Priimdamas išrinkimą, L. 
Brežnevas pareiškė, kad 
partijos generalinio sekre
toriaus ir Aukščiausios ta
rybos pirmininko pareigų 
sujungimas viename asme
ny yra "gilios politinės 
reikšmės“ aktas — pripaži
nimas partijos vyraujančio 
vaidmens.

"Partija žymėjo ir ateity
je nužymės politinę liniją, 
sprendžiant svarbiausius 
valstybės reikalus“, sakė 
Brežnevas.

Stalinas buvo partijos 
vadas ir ministrų pirminin
kas, o Brežnevas bus parti
jos vadas ir valstybė? pre
zidentas.

Vakar Brežnevas atvyko 
i Prancūziją, kur viešės tris 
dienas. Nors ir seniau jis, 
prieštaraujant protokolui, 
tu'rdaro priimama? khip 
valstybės galva, bet dabar 
ta pararba p’ik’ausvs jam 
ir narai .protokolą.

Deia. Brežnevui atvyks
tant i Paryžių, na^kb’do gra
sinimai ji nužudyti ir žinia, 
kad aerodrome esą pakišta 
dinamito.

Pradingo žmogėdra 

Idi Amin
Radijo žinios skelbia, kari 

kažkur dingo žmogžudystė, 
mis išgarsėjęs Ugandos pre
zidentas Idi Amin. Jis galįs 
būti nužudytas ar pabėgęs 
nuo savo priešininkų.

Praeitą ketvirtadieni vė
žiu mirė garsusis raketų 
specialistas dr. W. von 
Braun, ir amerikiečių rake
tų pradininkas.

! Kaip žinoma, visos Sovie- 
1 tų Sąjungas politinės, eko- 
: nominės ir kitokios nesėk- 
i mes vra teisinamos vadina
muoju "buržuazinio pasau

lio apsupimu“ ir "kapitalis
tų galvažudiškom intenci
jom“. Atseit, Antrasis pa
saulinis karas nusiaubė So
dieti ją dėl to. kad kapita- 
listai tyčia išugdę Hitlerį ir 
juo užsiundę komunistinį 
rojų, sovietams trūksta 
maisto gaminių dėl to, kad 
buržujai savo kraštuose per
siriję, o sovietų piliečių kri

minaliniai nusikaltimai — 
kapitalistų Įtakos padari
nys. Na, o pastaruoju metu 
tiesiai pirštu rodoma i JAV 
"reakcionierių kliką“, kuri 
net detentės dvasioje kasan
ti sovietams duobę.

Tokie JAV-bių puolimai 
ypač sustiprėjo, prasidėjus 

i Belgrado konferencijai.
Praeitos savaitė? komu

nistų partijos oficiozas 
"Pravda“ vėl puola prez. 
Carterj, kuris, esą, links

niuodamas žmogaus teises 
ir pūsdamas Vakaru Euro
pos saugumo reikalingumą, 
iš tikrųjų tesiekiąs tiktai 
didinti Amerikos apsigink
lavimą ''imperialistiniams 
tikslams“.

To laikraščio nuomone, 
Amerikos suktumą redą to
kie faktai: JAV rengiasi 
gaminti B-l bombonešius, 
gaminamos 12A daugiagal
vės raketos prieše- raketų 
lizdams sunaikinti, gvilde
nama neutrono bombų ga- 
ybo? galimybė, o tas gink
las esąs beveik cheminis,

statomi Trident povandeni
niai atominiai laivai, daro
mi patobulinti atominiai ar
tilerijos šo. iniai ir dar daug 
kitų ginklų, žinoma, visas 
tas gink lavintasis esąs nu- 
kreiptas prieš Sovietų Są
jungą.

Be to. sovietų spauda dar 
gąsdina savo piliečius ir 
JAV-Kinijos artėjimu. Tas 
politinis vyksmas neabejo
tinai turis antisovietini cha
rakteri ir pasauli artinąs Į 
Trečiąjį pasaulinį karą.

Vakarų diplomatiniai ko- 
respondentai šiuose gąsdi
nimuose Įžiūri sovietų reži
mo baimę tik savų piliečių 
augančio disidentinio ir tau
tinio sąjūdžio, gresiančio

sprogimu iš vidaus, o. be to, 
"kapitalistiniu pavojų“ di. 
dinimu norima pateisinti 
paskutiniuoju metu stipri
namą pri»*spaudą disiden
tams.

i



Piislanis antras klL.Lc.xViS, SC. X*OSx'ŪIi Nr. 25, ih77 in. birželio 21

KAI NUSKRIAUSTŲJŲ BALSAS 

PASIEKIA KITATAUČIO ŠIRDĮ

i Tautos Fondas didžiai vertina kieki.ieną — mažąmomas gydymas radiacija? 
i ir didelę — auką Lietuvos laisvinimo reikalams. Lietuvos 
į laisvinimo finansinės paramos šeimą sudaro visi aukcto- 
j jai. Kiekvienas laisvasis lietuvis turėtų būti sies šeimos 
' narys.

Ne visada mūsų balsas, reikalaujantis sovietų oku-į
puotai tėvynei teisingumo ir laisvės, išsisklaido pasaulio! Praeitais metais TF gavo pajamų: iš Kanados lie- 

tyruose be atgarsio.5 is dėlto jis kartais pasiekia Įtakingų tuvių 26,000 dol., ii JAV lietuvių 23,418 dol., iš Australi- 
senatorių, kongresmr.ių ar čionykštės vyriausybės aukštų į jos lietuvių 3,111 dol., iš VLIKą sudarančių grupių 1,400 
pareigūnų ausis, pažadina jų sąžinę, išspaudžia mūsų rei-i dol. Iš viso praeitais metais i TF suplaukė 58,689 dol. 
kalui jų svaru žodį ai pakreipia mūsų lais.ės kovos nau-į
dai ir vieną kitą veiksmą. Tik vieną kitą... : VUKo vardu A. Vedeciko pranešime paaiškėjo,

į kad VLIKo valdyba nepajėgė Įvykdyti praeitiems me-

Ar išvis negeriau buvo viską 
pamiršti ir auglio nejudin
ti? Šie klausimai jau paliksi 
neatsakyti, nes velionio ne-Į 
beiprikelsime.

Prieš devynius mėnesius 
ra'yto ištisai nebekartosiu.

ATOŠVAIST
M. V

PASIKEISKIME

Amerikiečių kompa 
narė drg. Angelą Davis

Tik priminsiu keletą pačių: je "kapitalistinės pr
____1* i r _ i • * •*svarbiųjų 
bruožu.

jo biografinių

Mykolas Balčiūnas (Ame-
Bet kartais tas?1 mūsų pagalbos šauksmas pataikotams numatytos sąmatos, nes ne visi numatyti leidiniai }.p pilietvbe gavęs vadi 

ir Į "eilinio“ jautraus amerikiečio širdį ir ji uždega noru į tais metais spėti paruo ti spaudai ir išleisti, tačiau, esą, ,nosj Jlichael L. Balchunas)
padėti nuskriaustie; i -ms ir kovoti dėl pavergtųjų tautų šių metų sąmatą VUKo valdyba gal net turės prašyti 
teisių net atkakliau, ^egu mes patys tai darome. Ir netgi1 VLIKo tarybos papildyti, nes sąmata gali būti perviršyta, 
drąsiau, negu mes patys...

Be pastovių šešiomis kalbomis Eltos informacijų 
Štai, šiomis dienomis esame gavę Weymouth, Mass.,' leidinio, jau yra išleista Joseph Boley parašyta knygelė 

gyvenančio ir mums nepažįstamo piliečio Alexander E. apie Romą Kalantą, rašomi trys leidiniai apie Lietuvą 
Blair laiško prezidentui Carteriui nuorašą ir jo autoriaus anglų kalba, finansuojamas radijo žinių paruošimas ir 
lydimąjį raštelį, kuriame prašomi ir kiti šias pavienio perdavimas į Lietuvą, artimai bendradarbiaujama su 
žmogaus pastangas paremti. 1 Pasaulio lietuvių jaunime sąjunga, jos kraštų padaliniais

i ii- remiama jaunimo politinė veikla. Su kitais veiksniais 
Žinoma, laiškas yra tiesus, kieto turinio, ir mūsų j finansuojamas Lietuvių žmogaus teisių komisijos dar-

"diplomatiniai veiksniai" tokio- neparašytų. PatJvs savo 
plunksnos išsigąstų. Bet Alexander E. Blair nėra "veiks
nys" — tik Amerikos pilietis...

Tame rašte jis Vešiai pastebi prezidentui, kad jo iš
reklamuotas "žmogaus teisių" principas nėra visiems ly
giai taikomas, nes prezidentas teikiąs pirmenybę tik vie
nai tautybei ir spalvotiesiems, visiškai ignoruodamas ki
tus, kuriems šis kraš; as yra tiek daug skolingas.

Laiško autorius primena prezidentui, kad Antrojo 
pasaulinio karo me v rusai ir vokiečiai išžudė milionus 
lenkų, lietuvių, latv ų, estų ir kitų — "su JAV pagalba ir 
palaiminimu“.

Dar blogiau, ka<. 
vergė tautas — "taip

Rusija Okupavo tuos kraštus ir pa- 
pat su mūsų vyriausybės palaimi

nimu

Tad, rašo A. E. Blair, — "Mūsų kraštas ir rusų oku
pacijos pavergtieji , < ikalauja paaiškinimo, kodėl jūs ne
sirūpinate tų kraštų "žmogaus teisėmis"?

"Mes tuos kraš’ is išpardavėme, leidome juos išžu
dyti, jų žmonėms p: rasti tėvynes ir dabar bandome juos 
užmiršti...

"Aš asmeniška nemanau, — rašo A. E. Blair,—kad 
mes turime teisę nūs; ręsti, kurios valstybės turi egzistuo
ti ir kurios dingti, 1 4, kaip mūsų krašto buvusieji vadai, 
taip. atrodo, ir jūs e r: te kitos nuomonės... Todėl aš tikiuo
si, kad jūs viešai paaiškinsite, kodėl mes turime tęsti ig
noravimą Lenkijos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų 
pavergtųjų tautų r ;xalo?"

Rašto gale auti us dar pabrėžia, kad jis siuntinėsiąs 
prezidentui šio lais » kopijas kasdien ir ištisais metais, 
kol savo kraštų Iii;; nu susirūpinusieji susilauks kokios 
nors JAV planingos akcijos teisingumo kryptimi.

Taip už mus 1 Ubą prezidentui kitatautis, čia gimęs 
amerikietis. 0 mes - kaltais jaučiamės atlikę didį lais
vės kovos žygį, jei ra. idame progą su aukštu valdžios pa
reigūnu ant vieno s ?lo nusifotografuoti... Ir tai, dar gin
čydamiesi dėl pirmenybės.

TAUTOS FONDO NARIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

1977 m. gegužes 28 d. Nevv Yorko Kultūros Židiny 
įvyko metinis Tautos Fondo narių suvažiavimas. Suva
žiavimą atidarė ir «m pirmininkavo prel. J. Balkūnas.

Tautos Fonde nariais yra visi, kurie pastaraisiais 
metais yra dal>ę fondui 100 ar daugiau dolerių. TF pa
grindinis tikslas — organizuoti lėšas VUKo darbams fi
nansuoti.

bas, remiamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
leidimas. Kovo mėnesį pradėjo veikti Lithuanian Infor
mation Service anglų kalba skubioms žinioms angliška
jam pasauliui painformuoti. Iš viso šiems metams VLIKo 
taryba yra patvirtinusi 67,500 dolerių sąmatą.

Dėl to suprantamas prelato J. Balkūno, TF valdy
bos, atstovybėms vadovaujančių ir išeivijos lietuvių su
sirūpinimas 1977 m. finansinės aukos šeimos sutelkti 
visus Lietuvos nepriklausomybės ir tautos lais/ės sie
kiančius lietuvius.

Suvažiavimas išklausė TF juridinės patarėjos pali
kimų reikalams dr. Elenos Armonienės pranešimą. Sa
koma, kad kasmet okupantas pagrobia šimtus tūkstan
čių santaupų iš lietuvių, kurie nepalieka testamentų ar
ba kai testamentai netinkamai surašyti, nes vietos advo
katai nežino specifinių okupantų kėslų. Tikimasi, kad 
dr. Armonienės įspėjamieji paaiškinimai galės pasirody
ti Eltos informacijose.

Suvažiavimas ; rudėtas malda ir Lietuvos himnu. 
Išklausyti sveikinimai: Lietuivos atstovo JAV dr. S. Bač- 
kio, Lietuvos gene o’inio konsulo New Yorke A. Simu
čio, VLIKo pirmini? ko dr. J. K. Valiūno, Kanados au
kotojų vairiu — J Vaičeliūno, TF atstovybės Australi-

EŠĖI.IAI

dus" šalyje išleista iš kalėji
mo ir nepatupdyta į jteiehi- 
litrinę ligoninę, dabar pla
čiai po ją važinėja, įrodinė
dama, kad Tarybų Sąjun
goje nėra politinių kalinių, 
o Amerikoj — galybės.

1 vis
io- kalėjimuo 

rie iHįįri tą 
mę su 
kie nuperia! 
silikę pr 
akli gar

atseit, viso- 
entai, už- 

spaudos 
užsienio

buvo gimęs 1885 m. rugsė
jo 29 Kalnuotės vienkiemy
je, Raguvos valse., Panevė
žio anskr. Jaunystę praleido j .. . v.
Latvijoje — Jelgavoj, Min- i tijose siaučia tokia pne-

Mat, anot drg. Davis, 
Jungtinėse Amerikos Vals-

propagandos ir pinigų suvi
lioti komunizmo statybos 
priešai ir šiaip darbo žmo
nių kraujo trokštantys išda
vikai.

spauda ir toks socialinis ne
teisingumas, kad nusikaltė
liai, kuriuos buržuaziniai 
teisingumo organai laiko; 

' "kriminaliniais“, iš tiesų

taujej ir Rygoj. Ten išmoko 
dviejų labai skirtingų ama
tu: kvalifikuoto metalo ap- 
dirbėjo-mašinisto ir kondi- 
tariaus (kvalifikuoto pyra
gaičių ketnėio). Kuri laika! daugumoje tėra tik kapita-
gyveno Ukrainoje. 1906 m. j etinės santvarkos "išnau- 
įale atvyko Angliion, o Ujamieji", . "nuskriaustie- 
1907-jų pradžioje išplaukė Į J*1“’ ° JU nusikaltimas — tik

Taip bent mums aiškina 
drg. Angelą Davis ir kas
dien mūsų bimbiniai pa
žangieji čia ir ten...

Jeigu jau taip yra, kaip 
jie sako, tai gal vertėtų pa
galvoti ir apie šiokius tokius 
mainus. Ar nebūtų gerai, jei 
Jungtinių Amerikos Valsti-

Amerika. Gvvene jr ivai-j v^es nus^j^° žmogaus, jų valdžia pasiūlytų Tarybų 
Sąjungos valdžiai apsikeis
ti politiniais kaliniais? At- 

j seit,. Amerika išleistų iš ka

rius darbus dirbo W. Virgi-' rea?avunas i J? smaugiančią 
niioi, Marvlande, bet nuo | nehumanišką aplinką. Neg-
1918 m. pastoviai įsikūrė, ras, iš baltos poniutės išplė- —------ --------------- v-------
Detroite. Kvalifikuoto ma-;’?s rankinuka ir ja parstū- Į Įėjimo visus žudikus, pieši- 
šinisto darba dirbo General«męs, nėra joks kriminalis- kus, užpuolikus, varis, prie- 
Motors. Brigg? ir CU'vslerio Į ^as- 0 xden rasizmo iv baku- vaitauto jus, padegėjus ir 
dirbtuvėse, iki pasitraukė į 1U politinės priespaudos ne- juos persiųstų Maskvai, o 

laiminga auka. Aplamai na- pastaroji, atsilygindama, 
ėmus, visi amerikiečių kalė- pas mus atsiųstų visus tary- 
iimu inamiai, jei tik netur- būriuose konclage• iuc?e tu- 
tin<ri ir ypač jei tamsiao-. Dėjusius "tėvynės išdavi- 
džiai (negrai ar isoanidai),-kus" ir "socialistinės san- 
vra ten pakliuvę tik dėl ne-' tvarkos priešus“, 
bearalėiimo susidoroti su ne-

pensiją.

Latvijos miestuose revo
liucijos išvakarėse brendęs, 
Mykolas jaunas tapo social
demokratinio judėjimo na
riu ir tokiu paliko iki mir
ties. Tiek Rygoje, tiek Ame. 
rikes miestuose dalyvavo 
darbininkų unijų steigime ir 
Streikuose. Daugeli metų 
veikė LiSS 116 kuopoj Det
roite ir mirė, būdamas tos 
kuopos pirmininku, 
pat daugelį metu priklausė1

Tautos Fondo suvažiavimą baigiant, išrinkta TF 
taryba: K. Jankūnas, I. Gasiliūnas, J. Giedraitis, A. Fi- 
ravičius, J. Vaičeliūnas, J. Valaitis, A. Vedeckas, R. Šid
lauskienė, su teise kooptuoti dar vieną narį (iš viso de
vyni asmenys). j .valdybos nariu — iždo glo

bėju. Jis dalyvavo dar kė
Už dvidešimt vienerių metų vadovavimą Tautos 

Fondui suvažiavimas pakilia nuotaika garbės pirminin
ku išrinko prel. J. Balkūną ir garbės nariu — Petrą Min-

pakenčiamomis sąlygomis— 
sąlygomis, kurios vra Integ
ra Iioįs buržuazinei santvar
kai ir kurias -palaiko išnau- 
dote-iiška valdžia — ir to
dėl turi teise būti 

Taip • Plitimais kaliniais.

Aš manau, kad abiejom 
pusėm tie mainai išeitų į 
nauda.

SLA 352 kucpai ir mirt jos:H ; kur visoks
! aldvboz nariu - iždo do-. jima5’ ,panaikintas.

i kur klesti visuotinis gerbū-

Amerikiečiai, esu tikras, 
laikomi! mie'.ai atsikratytų tokiomis 

{ ”,priespaudos" aukom, kaip 
j Susan Saxe, Hurricane Car- 

Taiyfbų Sąjungoje, prie- ter, Richard Speck ir visais

Iių lietuviškų organizacijų. 
veikloje. Seniai apsispren-i 
dęs laisvamanis, mandagus,;

kūną. Suvažiavimas su pagarba minėjo nuolatinius TF geras kalbėtojas, J’ne baž.įIiodi dalykas. Gal
aukotojus ir pasišventusius aukų rinkėjus

(ELTA)

DETROITO NAUJIENOS

MIRĖ M. BALČIŪNAS

laidotuvių metu 
nuolat būdavo kviečiamas jau ištisą dešimtmetį Myko

lą raginau ir raginau rašyti1

kitais "Bostono Stranglerio“ 
ir "Jack the Ripper" Įsikū
nijimas, o "komunizmo sta
tytojai". be abejo, daug ko 
betarpiškai išmoktu iš tų, 
kurie mirtinoje kovoje prieš 
prispaudėju? turi įsigiję ne
mažai ipatvrimo.

tarti atsisveikinimo žodžius, t :XT . ., . , . i atsiminimus ar bent platėsNeapsiriksiu sakydamas, i , i ••i nę savo biografiją. Vis za-J galvoji, tuo

Kairėje M. Balčiūnas jaunystėje, dešinėje — 1976 metais

Praeitų metų rugsėjo 28-piki šimtinės ir gal ilgiau iš-

jog laidotuvių metu šitaip'
buvo patarnavęs
tautiečiu.

šimtams
dėjo, vis netesėjo. Labai jau

i prispirtas, prieš metus man 
i Įteikė porą tuzinų puslapių

Kuo daugiau apie tai pa- 
šis pasiūlymas

atrodo patrauklesnis. Ame
rikai ištuštėtų kalėjimai, ir 
tai reikštu dideli finansini, 
administracinį, na, ir sočiai-ji, j i mašinraštinio juodraščio.Buvo du kartu vedes. Pir-1 rp- , . . J .. .... , -moji žmona. Liudvisė, suiT* Puslap-a- — tik pati į pol, tmj palengvą,ma, Zmo-

kuria labai darniai gyveno i kelen j tai reikėtų apgyven-
deri a- f.i 50 mp’p TV^rnifP imetal- žadeJ° tęsti, sutvar-Į dinti ar apdarbmti mainais 
mirVl 955 m - -ara ia ■ užbaigti. Ar tęsė? Ar j gautus tarybinius disiden- 
mirė 195o m. „ašara. Su £jnatojgW Abejoju. 0 jis tik-gus, tačiau Nujaučiu, kad te 

ko papasakoti, kia Sadunaitė kažkaip daug 
lengviau įeitų į normalaus 

avo i ’ Alfonsą* Nakas čionykščio gyvenimo vėžes, 
i šeimas, ir Mykolas Fkeliau- ’ ne?V koks astuonias slauges
d?mas turėjo 17 vaikaičių! LAIŠKAS RERAKCIJAI paplovęs Speckas. 0 n Ta- 

• bei 12 provaikaičiu. Antra; . . rybų Sąjungoje, tui būt,
karta vedė 1956 m Onute' Labai pritariu gegužes 31 < lengviau sektųsi statyti ko- 
Ji mirė 1966'm. Su jašeijd-, "Keleivio^ vedamajame j munizma“. jei nereikėtų

1 mo- nebeturėto T« artimu i skeltai minčiai, be jau tu-i nuolatos drebėti dėl piktų
’ giminiu Amerikoje' liko seif^ dvie^ Lietu^ Enci-j "socializmo priešų".

, , A----- ” x viš-l

išaugino tris dukteris (Ma-! - .
riją, Eleną ir Viktoriją) bei 

'tris sūnus (Leoną. Stasį iri 
Edvardą). Visi sukūrė

sers sūnus Mykolas Abarius ; kloPedi^ tomU lietuvi*š' 
su šeima i ka* ir tonuJ angliškai), iš- Žinoma, dar daug ką bū- 

: leisti dar trečiąją, kurioje tų galima anie šitokius mai- 
Charles R. Step laidotu-i būtų "įgraviruoti“ pataikų- nūs pasakyti, bet jau prade- 

vių namuose atsisveikinimo! nai, pasiaukoję okupanto da aiškiai atrodyti, kad ar 
sios Keleivyje apie Mykolą tvers. Juoba, kad ir cigarą apeigos įvyko gegužės 31 d. tarnybai. Tikrai ideališka i nebus čia tik teks projekte- 
Balčiūną' išspausdintas ii- traukdamas neužspringda-! Kalbėjo 'Alfonsas Rugienis-1 mintis! b's, dėl kurio įgyvendinimo
gesnis rašinys. Iš tikrųjų tas vo, ir, pokylių metu keletą į Ray jį. Antanas Sukauskas.; Atrodo, kad prie to dar

j^. „.r,.,... atsisveikino LSS i turėtume, planuojant po so-
116 kuopos, Dloco ir Balfo!vietų laisvos Lietuvos val- 
76 sk. vardu. Į Woorimere
kapines lydėjo tik šeimos

rainys turėjo pasirodyti stiklelių išlenkęs, jokių svai 
metais anksčiau, kai Myko- gimo žymių nerodydavo, 
las šventė 90-tą gimtadienį. Deja, Mykolas užgeso 1977 

jc-je (telegrama), Liūtes Fondo atstovybės Didž. Britą- Į bet su devyniasdešimtuoju m. gegužės 28-sios ryte. Ka
nojoje — J. Vilčin ' o, JAV LB valdybos pirmininko A. pavėluota, soleniziantui be- dangi prieš keletą savaičių i nariai.
Gečio ir ALTos sek ’?toriaus kun. A. Stašio.

Išklausyti veiklos pranešimai: TF tarybos pirminin
ko prel. J. Balkūnc. kuris yra ėmęsis iniciatyvos suorga
nizuoti 500 pastov ų kasmetinių po 100 dolerių aukotojų 
Tautos Fondui, vo. čybos pirmininko I. Gasiliūno, iždi
ninko V. Kulpos, ekretorės R. Šidlauskienės, kontrolės 
komisijos — A. Vai sėlio, Kanados TF atstovybės — J. 
Vaičeliūno ir Torom? TF atstovybės pirmininko A. Fira- 
vičiaus. Paaiškėjo, ' ad praeitais metais TF turėjo 216 
aukotojų, kurie dav ne mažiau 100 dolerių.

si-kuklinant ir biografinių dar sveikutėlį buvau matęs 
duomenų neteikiant. Ano Kultūros centre, tai maniau 
rašinio gale Mykolui buvo būsiant nuo širdies kritusį, 
linkėta sulaukti šimtinės. Laidotuvių metu sužinojau, 
Linkėjimai tie ne šiaip sau. jog turėjęs po pažastim gu- 
vien tik linkėti, o rašinio zą, jog tas buvęs piktybinis, 
autoriui tvirtai tikint, kad jog svetimtaučio gydytojo 
toks pasausėlis, greitutis, prikalbintas pasidavęs ope- 
nevengiąs fizinių darbų, gu- racijai... Ar devyniasdešimt 
vaus proto, teibėturįs pui-; antrus bebaigiantį reikėjo 
kiausią atmintį vyras tikrai operuoti ? Ar nebuvo įma-

je Įgraviruotųjų“ ataskai-
’tiniu perauklėjimui Varnių 

Velionio giminaitė laido- ir Dimitravo gal neužteks, 
tuvių metu su a aromis aky- Į Valdžios savipjovai išlygin- 
se man pasakojo, kokslti Platelių ir Zarasų, reikia 
krikščionis šis laisvamanis i manyti, gal ir pakaks... 
buvo, kad paskutinius marš-Į Taigi, planuodami ateitį, 
kinius galėjo atiduoti jų ne. {naudokimės ir praeities pa- 
turinčiam... Ji tik pakarto- į tyrimu. Planuokime tiksliai! 
jo tai, ka aš irgi seniai žino-: . « .
jau. i' ĄBa,Iy’

Laidotuvių metu mane i "Keleivio" skaitytojas

pagaliau galėtų sutarti abie. 
jų valstybių (norsšiain dar 
priešiški) valdantieji sluoks- 

džios struktūrą, numatyti.1 niai, gi mūsų lietuviškosios 
kad trečioje enciklopedijo- išeivijos tarpe — "buržua

ziniai nacionalistai“ su "pa
žangiaisiais“. Tai būtų gra
žus "tautų bendravimo" pa
vyzdys. o lietuvių atveju — 
ir savitaimio bendradarbia
vimo. kurio mum? taip 
trūksta.

Taigi,pažangieji, prašom 
į talką, ir tuoj bendrai susi
dėję rašykime laišką prezi
dentui Carteriui!
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Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

Sovietinės milicijos elgesys

Valstiečių Laikraštis (nr. 
57) aprašo 1976 m. lapkri
čio mėnesio šitokį įvykį:

”Rytų Aušros“ kolchozo 
agr. J. Račkauskas aplankęs 
savo artimuosius netoli Ai
riogalos. Pasisvečiavęs pas 
brolį, jis sumanęs aplanky
ti ir tėvus. Broliai sėdę ant 
motociklo ir tik tada susi
griebę, kad neturi apsaugi
nio šalmo, bet, sako, kelias 
netolimas, nuvažiuosime ir 
taip. Ir pasileidę Žemaičių 
plentu.

Kiek pavažiavus, juos ap
lenkė automobilis ir susto
jo skersai kelio.

Tai buvo, kai;p vėliau pa
aiškėjo, Airiogalos milicijos 
viršininkas A. Degutis, Ra
seinių rajono vidaus reika
lų skyriaus vaikų kambario 
inspektorius A. Kauneckas 
ir rajono buitinio gyvento
jų aptarnavimo kombinato 
darbuotojas A. Tvaranavi- 
čius.

Jie užsipuolė Račkauskus, 
kodėl stabdomi nesustojo,

kodėl be šalmo? Ir per prie
vartų įsisodinę į automobi
lį, Mušę prie Airiogalos ka
pinių, milicijos inspekto
riaus tarnybinėje patalpoje. 
Vienas iš Račkauskų pri
muštas neteko sąmonės. Il
giau kaip 2 mėnesius jis iš
gulėjo Raseinių ir Kėdainių 
ligoninėse.

Užpuolikai patraukti teis. 
man. Čia paaiškėjo, kad A. 
Degutis su A. Kaunecku 
visų dienų girtavę Airioga
los restorane ir pas gyven
tojus. Po to išsikvietę su as
meniniu automobiliu A. 
Tvaranavičių ir nutarę ”pa- 
dirbėti“ Žemaičių plente.

Girtiems pareigūnams pir
mieji pakliuvę broliai Rač
kauskai.

Teismas milicijos inspek- 
torių Degutį numaudė 5 m. 
6 mėn., bausmę atliekant 
sustiprinto režimo pataisos 
darbo kolonijoje. Kaunec- 
kui tokia pat bausmė pa- 
skilta 4 m. 6 mėn. A. Tvara- 
n avičius nuteistas 3 metus 
kalėti.

ŽMOGAUS TEISĖS IR DETENTĖS POLITIKA

Šiai temai nagrinėti ge
gužės 6-8 dienomis Bad 
Kreuth, V. Vokietijoje, bu
vo sušaukta konferencija, 
kuriai pirmininkavo Muen- 
cheno unijversiteto rektorius 
prof. dr. Nikolaus Lobke- 
wicz.

manoma be žmogaus teisių 
ii- pagrindinių laisvių gerbi
mo-, ir reikalauti, kad pa
grindinės žmogaus teisės ir 
laisvės būtų tikrai vykdo
mos.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Marytė Bizinkauskaitė ir jos tėvas dr. Petras Bizin- 
kauskas. M. Bizinkauskaitė 'gegužės 21 d. Worces_ 
tery atliko lietuvių radijo koncerto programą. Jai 
akompanavo jos tėvas.

ooooooeoooooooGoeooooooGosoooooooooooeoooeoooeooooooc

Tragiškojo birželio minėjimas

ALTOS INFORMACIJA
Altos reikalai Tautinės

S-gos seime nutarimus, tuos, kurie
Tautinės Sąjungos seime,1 naudingi mūsų tikslui siekti, 

įvykusiame gegužės 28-291
dienomis Philadelphijoje, i . 

i platų pranešima apie Ame- nizuo 3

j raivimo į Sovietų Sąjungų, 
j N. Gecgraphic draugija 

ypatingai šiuo metu turi iš-!dabar gyviau palaiko infor. 
naudoti Helsinkio konferen- ’ macinius kontaktus su lie

tuviais. Pvz., tos draugijos, 
leidžiančios plačiai žinomų 
žurnalų ir kitus leidinius, 
tyrimo padalinio narė S. M. 
Greenwood kreipėsi į Liet. 
Kat. religinės šalpos vadosvų 
kun. K. Pugevičių, prašy
dama kai kurių informaci
jų apie religinį gyvenimų 
Lietuvoje.

2. Atmeta bet kokį orga- 
bendravimų su pa-

l ikos Lietuviu Taigos veik- yeigta Lietuva per okupan.

I lų padarė Altos vicepirm.
T. Blinstrubas. Pranešimą

> seimas priėmė su pagyrimu 
j ir padėka, vėliau įpriimda-
• mas ir Altai palankių rezo- 
i liucija.
Į

Ambasadoriui Youngui
I

priminta Lietuva
į

JAV ambasadorius prie
! Jungtinių Tautų Young daž-
• nai primena afrikiečių tei
ses į laisvę ir reikalų per
duoti valdžią Afrikos kraš
to daugumai. Altos informa
cijos tarnyba ambasadoriui 
Youngui pasiuntė raštų, pri. 
mindama, kad ambasado
riui prie JT turi rūpėti ne 
vien Afrika, bet ir kiti kraš
tai, kur krašto dauguma nė
ra valdžioje. Šitokia padėtis

Kiekvienas lietuvis, kur i studentė Zita Babickaitė, 
jis bebūtų, neužmiršo ir nie- į pati sau gitara pritardama, 
kad neužmirš kupinų kan- labai gražihi padainavo 
čios birželio mėnesio įvy- • Grįšim, grįšim ir Kaip aras 
kiu. Tų dieną ir Worceste- i pašautas. Publikai prašant,. dabar yra Lietuvoje, Latvi- 
rio lietuviai deramai įprisi- ; ji dar padainavo Už tave, i j°Je ir Estijoje. Ambasado- 
minė. ’ tėvyne. riYs Xou”g Paprašytas Prf-

. į minti ir šiuos pavergtus Pa
jau šio mėnesio Worces»; Po to Jurkėnienė gražiai. balti jo kraštus.

terio Lietuvių radijo valan-i padeklamavo Sraunioji upė; 
dos programose tie tragiš-ih' Bern. Brazdžionio De|
kieji įlvykiai buvo iškelti 
radijo vedėjo E. Meilaus, 
jr., anglų kalba išsamūs trė
mimų reportažai aiškiai by
lojo (plačiajai visuomenei a- 
pie komunizmo žiaurumus.

* Birželio 12 diena worces- 
reriečiu buvo skirta trėmi
mams paminėti. Ta dienų 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos 

i už kankinius mišios, jose 
{dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis, giedojo muz. Z.• , • -> .., v ena\omi>, gieaojtBe jau minėtų asmenų, is Snarqkio v^ama, choras 1

lietuvių konferencijoje da-! ,ar,skl0v į - ■? ’
v • • i • -isolistas V. Rozevicius.. Varlys avo Gražina Krivickiene!

Profundis.

Programos atlikėjams bu
vo nuoširdžiai padėkota, ir 
minėjimas baigtas giesme 
Marija, Marija.

Minėjimo metu buvo pa
rinkta aukų LB kultūrinės 
veiklos reikalams.

J. B.
, *

Pagerbė pavyzdingų 

rinktinį

20,000 parašų Sadūnaitės 

reikalu

tų kontroliuojamas įstaigas.

3. Nepritaria jaunų lietu
vių organizuotam važiavi
mui į okupuotų Lietuvą ir 
ragiria lietuvių visuomenę 
būti apdairiai santykiuose 
su pavergto krašto lietu
viais.

4. Vieningai pritaria ir 
remia Amerikos Lietuvių 
Tarybos vedamų Lietuvos 
laisvinimo darbų.

Dr. Kazys Bobelis,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas

Protestas JAV informacijos 

direktoriui

Altos vaidu generalinis 
sekretorius kun. A. Stašys 
pasiuntė protesto raštų JAV 
informacijos agentūros di
rektoriui James Keogh, kad 
jo įstaigos apyskaitiniame 
leidinyje kongresui yra įdė
tas Europos žemėlapis, ku
riame nepažymėtos Baltijos 
valstybės, tik jų teritorija, 
įjungta į Sovietų Sąjungos 
ribas.

Chicagos moterų klubas, _ . ...
vadovaujamas Dalios Bobe-į . ^ai Y’a priešinga JAV vy. 
lienės, surinko 20,000 para-j \iaus^^s politikai. ,.Nęt ir 
ŠU, siekiant, kad būtu išlais- Am(”'lkos Baisias kuris ;yą 
vintą Nijolė Sadūnaitė. vienas , i? JAV mfoimacijoėinformacijos 

įstaigos padalinių, savo pro
gramas perduoda, laikyda
masis JAV vyriausybės nu
sistatymo, kad Lietuva nėra

Daugiausia parašų su
rinkta Chicagos apylinkėse.
Alabamoj gyvenančios dvi 
lietuvaitės išgavo net guberJ Sovietų Sąjungos dalis, 
natoriaus parašų ir šį reika
lų iškėlė vietos laikraščiuose 
bei televizijoje.

Joje apžvalginius prane- ( _______________
Šimus apie žmogaus teisių] ir Vokietijos LB atstovas J.Įgonais gl0J0 
padėtį padarė ir latvių, uk- J Lukošius.
rainiečių, čekoslc-vakų, len
kų, vengrų, jugoslavų, ru
munų, bulgarų atstovai.

Dr. Domas Krivickas sa
vo pranešime, pažymėjęs, 
kad Lietuvoje yra susida
riusi grupė skatinti Helsin
kio nustatų vykdymų, iškė
lė tokius pagrindinius punk
tus: neigimų teisės grįžti į 
Lietuva atlikusiems bausmę 
kalėjime, lageriuose ar iš
trėmime, žiaurų politinių di
sidentų traktavimų psichi
atrinėse ligoninėse, neleidi
mų steigti lietuviškų mo
kyklų už Lietuvos respubli
kos ribų (tuo tarpu rusai 
gali steigti savąsias mokyk-į 
las visose respublikose ir 
tuo būdu diskriminuoja ki
tas tautybes), apribojimų 
teisės emigruoti, susijungi 
išeimoms ir lankyti gimines, 
suvaržymus informacijos 
srityje, religinės laisvės pa
žeidimus ir tikinčiųjų dis
kriminacija (tuo reikalu pri. 
jungė kun. K. Pugevičiaus 
apžvalga apie pažeidimus, 
padarytus tarų 1975 m. 
rugpiūčio ir 1976 m.).

Diskusijose dr. A. Gerutis! 
iškėlė klausima apie Mask
vos vykdoma rusifikacija, 
kurios tikslas yra suliedinti 
visas tautas i viena, vadina
mų sovietinę, o iš tikrųjų — 
rusų tautų.

(ELTA)

PAVERGTŲ ATSTOVAI 

WASHINGTONE

Birželio 2-3 Pavergtųjų 
Europos tautų delegacija 
lankėsi JAV Valstybės de-

Olga Keršely- 
< tė, mišias atnašavo ir turi- 
> ningų pamokslą pasakė kle. 
bonas kun. A. Miciūnas, M 
IC.

3 vai. visi rinkosi į Mai
ronio parko salę, kur JAV 
LB Worcesterio apylinkės 
valdyba surengė birželio 
išvežimu minėjimą su pa-

partamente ir kongrese, j ^a^a-
Delegacijai vadovavo Pa-f j-- tt>

* • t? . . Minėjimą pradėjo LP apvergtųjų Europos tautu sei- . •• • • i 04. t i7 pirm. V. Zidžiūnas. Po m-mo pirmininkas Stefan Kor- 1 , .. , . ,
bonski. Iš lietuvių dalyvavo i Račuos, kuria atliko kun 
prof. dr. Bronius Nemiekas,'J' Bakanas’ Pag>>nd.n.s kai- 

VLIKo ir Pavergtųjų Euro
pos tautų seimo vicepirmi
ninkas ir Lietuvos Laisvės 
komiteto narys.

Valstybės departamente 
delegaciją priėmė John A.
Armitage, Valst. sekreto
riaus pavaduotojas Europos 
reikalams, ir Allen Thom
son, Lenkijos skyriaus vir
šininkas.

Delegatai aplankė Atsto
vų rūmų užsienio reikalų 
komisijos pirmininką Gle- 
ment J. Zablockį, Europos 
Bendradarbiavimo ir sau
gumo komisijos pirmininką 
Dantę B. Fascellį. Turėta 
pasitarimų Atstovų rūmų 
pirmininko Thomas P. O’ 
Neill įstaigoje ir su eile 
kongreso narių.

bėtojas Adolfas Venclaus- 
kas savo turiningoje kalbo
je pateikė visų eilę mūsų 
brangios tėvynės laisvės 
praradimo faktų, priminė 
žiaurią rusų okupacija ir iš
vežimų į Sibirą tragedija.

A. Shumvay, šio minėji
mo vadovė, svarbesnes jo į 
mintis perdavė anglų kalba.

Tolimesnėje programos 
dalyje Aušros Vartų litua
nistinės mokyklos mokinys 
Vytautas Bazikas paskaitė 
savo sukurtą rašinį ''Baisu
sis Birželis“. Džiugu buvo 
matyti, kad mūsų jaunieji 
žino ir pergyvena ano meto 
tautos tragediją. Čia, aišku, 
tenka pareikšti padėką tė
vams ir lit. mokyklų moky
tojams.

Politechnikos instituto

Birželio 4 d. Barre Col- 
brook Contiy klube buvo 
pagerbtas ilgametis Hard- 
wick Town rinktinis (se- 
leetman) F. Stanley Mikiel- 

I kė. Susirinko apie 400 žmo
nių, jų tarpe buvo aukštų 
valstijos pareigūnų. Mikiel- 
kci buvo įteiktas valstijos 
laktas ir žymenis su gub. 
Dukakio parašu. Žymeny 
gražiai apibūdinti Mikielkės 
nuveikti darbai.

M/ikielkė rinktiniu buvo 
nuo 1935 m., daugiausia 
veikė laukinių gyvulių ir 
girių komitete. Šiemet kovo 
mėnesį jis atsisakė kandi
datuoti, nors daugelio buvo 
prašomas.

Mikielkė buvo labai sąži
ningas žmogus, ir už jokius 
patarnavimus atlyginimo 
neimdavo. Dabar jis išsikė 
lė gyventi i Greenfielda.

Floridoje daug pasidar
bavo V. Bįražėnas, kun. E. 
Abromaitis, St. Petersburgo 
lietuviai ir kt.

Direktorius Keogh pa
prašytas atsižvelgti į pa
vergtų tautų teises, nepanei. 
giant jų egzistencijos.

Ryšiai su ”New Star‘ 

redaktoriumi

busParašati netrukus 
įteikti vyriausybės žmonėm 
Washingtone.

Ukrainiečiai Chicagoje 
leidžia savaitraštį ”The New 

{Star“. Su jo redaktoriumi 
j prel. Jaroslav Swyschuk tu
rėjo pasikalbėjimų kun. J. 

Šių metų JAV LB (R.) Prunskis. Redaktorius suti- 
biuletenyje Nr. 46, Draugo

Organizacijų nutarimas

Nr. 103 ir Naujienų Nr. 116 
ii- 125 buvo straipsniai, lie- 
čiantieji šaulių, karių vete
ranų ir JAV LB (R.) nusi
statymą įvairiais okupuotą 
Lietuvą ir Lietuvos laisvini
me veikla reikalais.

Ro tame laikrašty dėti infor. 
macijas apie sunkumus oku
puotoje Lietuvoje.

Priminimas olimpiniam 

komitetui

Kitos naujienos

Šie rašiniai nepilnai ir ne
tiksliai vaizduoja paliestųjų 
organizacijų poziciją šiais 
klausimais. Tų klausimų gi
lesniam ir aflviresniam iš
nagrinėjimui š. m. birželio 
2 d. Įvyko paliestųjų organi

Ryšium su JAV olimpinio 
j komiteto paskelbtu įvykių 
kalendoriumi, kur Įrašyta 
"Vilnius, USSR“, Altos in-; 
formacijų tarnyba pasiuntė 
raštą, kuriame primena, kad 
Vilnius yra Lietuvos sosti
nė, kad Lietuva yra jėga ir 
apgaule okupuota Sovietų

VOKIETIJA

Dar apie Vasario 16

M. Saulaifiytei - Stanku
vienei, kuri buvo atleista iš 
Vasario 16 gimnazijos mo
kinių bendrabučio vedėjos 

i pareigų, teismas priteisė su
mokėti 11,000 markių.

Tėvų komitetas atšaukė 
savo atstovų dr. Sereikų iš 
gimnazijoj kuratorijos. Pa
sitraukus iš kuratorijos tėv. 
A. Beraatoniui, įėjo Jauni
mo kongreso pirmininkas 
A. Šmitas. Ev. bažnyčios 
tremtyje senjoras kun. Urz- 
dė taip pat pasitraukė iš ku
ratorijos, o jo vieton paskir
tas mokytojas F. Skėrys.

LB tarybos posėdis

Paa trejus padėčiai Vasa- 
riorio 16 gimnazijoje, bir
želio 4 d. buvo sušauktas 
nepaprastas LB tarybos po
sėdis, kuriame išsamų pra
nešimų apie gimnazijų pa
darė A. Šmitas. Dalykiškas 
kalbas pasakė Bylaitiš, 
liūnas, šiušelis, Bernato
nis.
“1 I 'i, i ''

Didelį poveikį tarybos na
riams turėjo Pasaulio LB 
pirmininko Br. Nainio ape
liacinis laiškas.

I kuratorija iš LB tarybos 
išrinkti Bernatonis, Nevulis, 
Šmitas ir Valiūnas.

Tų pačių dienų buvo su
šauktas kuratorijos posėdis, 
kuriame pirmininku išrink- 
tastėv. Bernatonis, o iždi
ninku — amerikiečių ka
riuomenės pulk. Sabas. Pa
daryti keli sprendimai, iš 
kurių Svarbiausias — vienas 
direktorius negali tarnauto
jų priimti ir atleisti.

Gale šio mėnesio numa
tyta pradėti posėdžius, ku
riuose teks išspręsti daug 
svarbių auklėjimo ir asme
ninių klausimų, kad nebe
pasikartotų gimnazijai ža
lingi įvykiai ir būtų atgau
tas tėvų ir visuomenės pasi
tikėjimas.

Tikiu, kad ateity ir man 
nebereikės rašyti apie ne
malonius įvykius gimnazi
joje.

Konferencijos dalyviai į- 
galiojo Muencheno univer
siteto rektorių konferenci
jos darbus perduoti Helsin
kio akto signatarams, pa
brėžiant, kad detente nei

Ryšium su Belgrado kon
ferencija, delegacija kėlė 
klausimus apie Pavergtųjų 
tautų savaitės panaudojimą 
žmogaus teisių reikalui ir 
apie žmogaus teisių gynybą 
Belgrade. Delegacija buvo 
priimta dideliu palanku

r*rw**♦*************<* -

mu. Pasikalbėjimuose buvo 
jaučiamas reikiamas dome
sys žmogaus teisių paneigi
mui Sovintų Sąjungos domi. 
nuoia mū* »>«• Kraštuose.

E

• Birželio 5 d. Maironio 
parke vyčiai surengė sėk
mingą gegužinę.

• SLA 57 kuopa vasaros 
metu susirinkimų nešauks. 
Rudenį pirmas susirinkimas 
bus rugsėjo 4 d. Piliečių 
klube.

• SLA kuopos naujas iž-' 
dininkas yra Algirdas Zen
kus, vicepirm. Edvardas 
Meilus.

• Mirė 93 
žemekienė.

m. Morta Ka-

• Atrodo, kad Hardwi- 
cko apylinkėje lietuvių veik
la jau pasiOaige. O kiek čia 
yru hm e susirinkimu pi>

zacijų atstovu pasitarimas,}Sąjungos. Pareikšta vilties, 
pii-mininkaujant Altos pirai.! kad JAV olimpinis komite- 
dr. K. Bobeliui. Į tas ateityje atsižvelgs į pa

vergtų tautų teises ir teisin-
Pasitarimo metu visi 

anksčiau iškilę neaiškumai 
buvo išaiškinti ir buvo priei
ta viena bendra nuomonė:

1. Kad visi išeivijos lietu
viai turi dėti visas galimas 
pastangas Lietuvos nepri. 
klauscmvbės atstatvmui ir

gai atžymės miestų priklau
somumų jų valstybėms.

Šiuo reikalu Chicagoje 
akcijų yra pradėjusi gen. 
kons. J. Daužvardienė.

Geografinės draugijos 

leidinys

Nauja valdyba

Nepap’ astame LB tarybos 
posėdyje išrinkta nauja 
krašto valdyba: irržinieriai 
Sabas, Svilas ir Tendzegoks- 
kis ir jaunimo atstovai — 
Lipsis ir šiušelis.

Tikimasi, kad naujoji val
dyba sugebės į Vokietijos 
lietuvių gyvenimų įnešti 
naujų vėjų.

Romas Šileris

kalbų, geegužinių ir kitokių 
linksmų pobūvių. Dabar — 
lietuvių lyg ir nebūta! Net 
skauda širdį, nuėjus i Gil- 
bertville kapines 
Į tuos lietuviams 
paminklus

National Geographic drau
gijos direktorius Robert L, 
Breeden, atsakydamas į Al
tos informacijos valdybos 
ra:tų, įpranešė, kad jų nau 

ir žiūrintį jame leidiny apie Sovietų 
),ist«<tyii!sj Sąjungų Dus pažymėta, kad 

Į JAV llepripaŽĮsta Lietuvos,
4 lamkio I*it'ijos ir EsTip.^ inkorpo-

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

Jau galima gauti Prano 
Čepėno ,parašytų Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijom 1 to
mą, kieti vn>eliai >43 i -»l 
kaina 815 00

4
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Pasikalbamas 
Maikio sn Tęva

dideli dalykai. Kai ten susi.—Mergužėle, eik už manęs, 
Užlaikysiu gerai tave:

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Minėjo trėmimus

Birželio 12 d. Jaunimo 
Centre buvo paminėti pir
mieji lietuvių trėmimai j so
vietinius kacetus 1941 m. 
Apie tai kalbėjo iš Wa- 
shingtono atvykęs Lietuvos 
atstovas d r. Stasys Bačkis. 
Savo kalboje jis plačiai nu
švietė ir partizanų vado Juo
zo Lukšos-Daumanto asme
ni ir žygius.

Be jo, dar kalbėjo dr. A. 
Darnusis ir dr. N- Bražėnai
tė. Meninę programą atliko 
sol. Kučėnienė ir aktoriai S. 
ir J. Keleeiai.

Ten pat Br. Kviklys buvo 
su ruošęs ir Sibiro lietuvių 
dokumentacijos parodą.

Įvairinama. Lietuvos Aidų 

programa

Lietuvos Aidų radijo pro. 
jgraanoje adv. C. P. Kai 
penktadienių vakarais duo
da patarimus teisės klausi
mais. šeštadienių vakarais 
girdime Dėdės pasakoriaus

— Kazio šoblevičiaus „Dė
dės Kazio“ pasakojimus.tikome, tai ji paėmė mane 

Neisi pėsčia j bažnyčią, ‘ už rankos ir tylėdama ap ve- į Tais pačiais vakarais 8-10 
Nenuvarginsi kojyčių!... ! de tris kartus aplink kre- Į vai. yra Astos Motušiūtės

I pastį ir paskui giliai atsi
— Tėve, koks pakvaiši

mas tave užpuolė, kad pra
dėjai šitaip dainuoti? Juk 
tau jau laikas galvoti apie — Matai, kokia 
grabą, o ne apie merginas.

kvėpus paklausė, ar a š tu
riu banke pinigų?

— Tu, Maiki, senas nebu-

didelė
meilė! O ką tu jai galėjai 
atsakyti ?

Sekmadieniais teisininkas 
Pr. šulas kalba apie sociali, 
nj drniirto^

Medicinos programai va
dovauja dr. U šulas, religi
nei — kun. Juozevičius. Yra 
programa vaikams, literatū
rinė dalis, V. Cibas aiškina 
šv. Raštą.

Visai Lietuvos Aidų pro
gramai vadovauja K. Braz
džionytė.

Poezijos dieno*

Jose rašytojas Ant. Vai- 
1 čiulakis skaitė paskaitą apie 
rašytoją O. V: Milašių, jau
nieji talentai padainavo, ra
šytojas A. Baronas palinks
mino savo humoristika, o 
poetas Tomas Venclova 
skaitė paskaitą ir saivo eilė
raščius.

SLA sukakti*

SLA 260 kuopa paminėjo 
savo 50 metų sukakti. Ta 
proga buvo pagerbtas ir jos 
ilgametis pirmininkas K. 
Mačiukas.

Lankėsi Bražinskai

SIMAS KUDIRKA 

NEW HAMPSHIRE

CBS televizijos tinklui ge
gužės 9 d. pradėtas gaminti 
filmas iš Simo Kudirkos gy
venimo buvo užbaigtas ge
gužės mėn. gale Portsmou- 
the, N.H. Ta proga j filma
vimo vietą buvo atvažiavęs 
Simas Kudirka su žmona, 
lydimas vertėjos Rimos Mi- 
ronienės ir Kezių iš New 
Yorko.

Simui buvo parodytos at
skiros scenos iš filmo, ir su 
aktorium Alan Arkin buvo 
aptarti papildomi patiksli
nimai. Grįždamas j New 
Yorką, Kudirka su palydo
vais buvo sustojęs Našvėje 
pas senus pažįstamus G raus
lius. Čia jis susitiko su Bar
ry Palmer, didžiausios vals
tijos laikraščio „Manchester 
Union Leader“ redakcijos 
atstovu (lietuvių kilmės), 
kuris numato išspausdinti 
savo laikraštyje platesnį 
pasikalbėjimą su S. Kudir
ka. Ta proga Kudirkai buvo 
įteiktas nuotraukų albumas 
iš pernyk'čio Vasario 16 mi- 

-nėjimo. kurio metu New 
Hampshire gubernatorius 
Thomson jam įteikė valsti
jos medali.

Da

SKUBIAI PRAŠO ŽINIŲ

Dr. B. Nemickui ir Lietu
vių žmogaus teisių komisi-' 
jai yra skubiai reikalingos 
žinios:

J

1. Kas ir kada yra prašę 
leidimo išvažiuoti iš oku
puotos Lietuvos arba trėmi
mo vietų pas kitus savo šei
mos narius, gyvenančius 
laisvuose Vakaruose?

2. Kas ir kada -prašė, bet 
negavo leidimo aplankyti 
savo artimuosius laisvuose 
Vakaruose arba atvirkščiai?

Žinias siųsti šiuo adresu:

VLIKas, 29 West 57tb 
St, New York, N.Y. 10019. 

Nauja Kronika *

Laisvąjį pasaulį pasiekė 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 25 numeris, išleis, 
tas 1976 m. gruodžio 25 d.

Beje, LKB Kronikos 26 
nr. jau yra gautas anksčiau.

HARTFORD, CONN.

Mirė S. Petrauskas

Gegužės 2 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Stepo
nas Petrauskas, palikęs liū
dinčią žmoną Mariją ir duk
ras.

Joms reiškiame gilią už
uojautą.

AR PABALTIJYS 
RUSINAMAS?

Iš knygos „Pečat SSSR 
v 1975 godu“ sužinome, kad į 
1975 metais Latvijoje buvo1 
išleistos 1,235 knygos latvių 
kalba ir 1,135 rusų kalba. 
Estijoje tais metais išleista 
estų kalba 1,549 ir rusų kai. 
ba 525 knygos.

Lietuvoje — lietuvių kal
ba 1,361 ir rusų 397.

Kaip matome, Lietuva, 
laimei, šiuo požiūriu dar la
bai atsilikusi. Be abejo, at
eityje Maskva priveis ir 
Lietuvą labiau nusilenkti 
rusiškajai knygai.

Ukrainoje rusų kalba iš
leista 5,693 kiužos, o ukrai. 
niečių — 2,651.

Blcgiausia yra Gudijoje, 
čia gudų kalba teišleista tik 
475 knygos, o rusų — net 
2,465.

NAUJA TAUTININKŲ 

VADOVYBĖ

Amerikos Lietuvių Tau
tinės s-gos seimas Philadel- 
phijoje išrinko naują centro 
valdybą, kuri šitaip pasida
lino pareigomis: pirm. inž. 
Antanas Mažeika, vicepirm. 
Bronius Dūda ir inž. Vytau
tas Čekanauskas, sekr. Ed
vinas Balceris, ižd. Alfon
sas Tumas.

Mėnuli* nuo žemės yra 
240,000 mylių atstume, o 
nuo žeme* iki Marso 34 mil. 
mylių.

Birželio pradžioje čia lan 
kėši Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, kuriems gresia pa
vojus būti ištremtiems. Jie 
.prašė Altos ir kitų įstaigų 
Įpagaibos.

■ Lietuvių bažnyčios sukakti*
L Marųuette Parko lietuvių 

T. Yankauokas, parapijai sukakto 50 metų.
Į tos progos pamaldas atsi
lankė ir kard. Cody.

kulinarijos kampelis.

AUKOJO KELEIVIUI

NN — $25.

Po $5:
vai, tai ir nežinai, kaip fyli-— Man, Maiki, buvo sar-• Dorchester, Ma., 
na senjor citizenas įsimylė
jęs. O aš žinau, ir mano šir
dis žemoj a kaip pažaras. 
Aš atjaunėjau iš visų pusių.

— Ne, tėve, tu tik pakvai- 
šai iš vienos pusės.

— Tai ką tu tuo nori pa
sakyti? Tu tik nebandyk iš 
manęs juoktis, nes aš esu vi
sai rimtai apčėralvotas.

— O kas jau tave taip už. 
būrė?

— Matai, Maiki, Saubos- 
tone yra senjor citizenams 
dvi valgyklos, kuriose sočius 
pietus gali gauti tik už pusę 
rubliaus.

— Tur būt, už pusę dole
rio?

— Tegu būna po tavam. 
Taigi kai tik užsukau į tokią 
valgyklą, tuoj prisėdo prie 
manęs tekia pukni leidukė 
ir paklausė, ar aš ženotas?

O išgirdusi, kad aš našlys, 
tai paprašė dar tą pat va
karą ateiti rimtai pasikalbė
ti prie Kasei Ailand krepas- 
ties Saubostone.

— Ir kas iš to?

— Iš to, Maiki, pasidarė

F. Mozu«
mata pasakyti, kad aš ban-)raitis, Chicago-, III., S. ^ni
ke niekad pinigų neturėjau, į tienė, Dorchester, Ma., W.

Germant, Gulfport, Fla., V. 
Leveckis, Canton, Ma., N.

Vakare puošniame Marti- 
niųue restorane buvo iškil- 

Išganaitis, Hamtramck, Mi., į minga vakarienė, Pasakyta 
A. Januška, Milton, Ma. V. daug kalbų, pasidžiaugta. f J • • • 1 • - — • .

tai ėmiau ir pamelavau —

pasakiau, kad turiu plenti, 
tik nežinau, kam juos rei
kės palikti po smerties. Be - i va • - • ,to. kitaip ir negalėjau sakv-! Chaves, Cheskerfield, Mo. P™eten>«. be‘ suimta 

ti, nes ta miaukė gai būt, A
nuo manęs ten pat pabėgu 
si, o ji man net širdį sukru 
tino.

— Dabar matau, kad po

Po $3; A. Stonis, Bronx, 
N.Y., V. židžiūnas, Worces- 
ter, Ma., L. Girinis-Norvai-

Ką tik gavome
Naujųjų laikų Lietuvos 

istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.60.

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu. 
merą torių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės Slavėnienės
atsiminimai, 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.60, 
minkštais — $8.00.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA-

i TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. v

Miguel Manara, 6 pa
veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vir- 
kau, 94 psl., kaina $4.60.

Sauja skatikų, premijuo
tas romanas, parašė Kazys 
Almenas ,249 psl., kaina $ 
5.60.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai,

Ten dalyvavęs burmist
ras Bilandic savo kalboje 
pažymėjo, kad jis supranta 
tautinių grupių rūpesčius ir 
bandys jas apsaugoti.

Bat Brazdžionis

KANADIEČIŲ AUKOS 
TAUTOS FONDUI

1977 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ii BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

VIENOS SAVAITĖS:
Rugsėjo 1S — $838.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

adedi i Buice d’Urfe, Que.ilgo amžiaus jau
vėl vaikėti. po j Žilinskas, So.

— O ar tu supranti, kad ^.ost2?’. Ma., K. Baltruko- 
aš savo širdyje jau seniai n^s’ Chicago, III., M. Mocka- 
kenčiu vienatystę? Jau bus,Pe^s’ Dorchester, Ma. 
dau? metų, kai manęs jokia į „ . . _ ,

I leidukė nėra šitaip paėmusi i K-saParn!s- Dra<!ut- »«•> 

ir suspaudusi uz rankos, jo- j
kia nėra man šitaip viernai; Visiems aukotojams nuo- 
į akis pažiūrėjusi ir net ke-phdus ačiū.
purę paglosčius!. O si man Keleivio administracija 
užsegė ša’bierkos guziką, 
pataisė naktaizą, nubraukė
nuo atlapo prilipusį spirgą . .
ir sake- — ateik pas mane J . .^e» • ^ai Pf1*
rytoj! Turiu savo hauzą, tu-! jiarVnu J.°T hauzo, sir- 
riu rūtų ir pinavijų darželį, '( s. lma. P^ti kaip sieninio 
turiu, amžiną atsilsį, mano I legonus, ale neturiu atvo. 
nabašninko vvro paliktą ar-j ,̂/s' O jeigu ji vėl paklaus, 
mobili, tik ' pati nemoku ke* as. v*ern* tu™ ^ke 
važiuoti. Ateik, srirdi, nebus | P kuriame Lanke a>

. p os laikau? Ką as jai sa
rk, siu? Aš meluoti antrą sy- 
k nenoriu.

Pi'

abiem taip nuobodu. 

— Ir tu nuėjai?

CHICAGOJE „KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 

įstaiga

GULF ASSOC. R E A L ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petemkurg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791

Po darbo valandų — (813) 366-0744

— Tai nereikėjo meluoti 
pirmą kartą. Be to, tėve, ži- 

; n :k, kad jai daugiau rūpi 
' ti.vo pinigai, negu tavo pla- 
! kunti sena širdis, 
i

— Ką tu čia man bepasa. 
k tum, bet man atrodo, kad 
mane užpuolė ta pati meilės 
pavietrė, kaip ir senatorius, 
kongresmanus, senus pik- 
cerių aktorius, kurie net di- 
vorsuojasi su žmonom ir že- 
nijasi piemenes. Tau, vaike, 
tokių dalykų nesuprasti, nes 
esi dar balamūtas. Dėl to

I
_ I

Tautos Fondui aukojo šie į495 psl., kieti viršeliai, kai- 
Kanados lietuviai:

A. Firavičius, Toronto, 
Ont, — $350; P. Šalna, iš

Richmond HrlI. Ont, —$ 
366; B. August, Palgrave, 
.Ont, —$250; A. L. Kra- 
kauskas, Windsor, Ont, — 
$206; A. Kantvydas, Wes- 
ton, Ont.,—$150, H. Lapas, 
Don Mills, Ont., — $150; B. 
Maskeliūnai, Etofoicoke, 
Ont., — $125; A. Banetis, 
Weeston, Ont., — $120; M. 
Barškėtis, Toronto, —$110; 
dr. O. ir J. Gustainiai, Don 
Mills, Ont, — $110, Br. 
Mackevičius, Toronto, —$ 
165.

Tautos Fondas yra pa
skelbęs TF šimtininkų vajų. 
Tokie asmenys (ar organi
zacijos) kasmet moka bent 

.vieną šimtą dolerių. Aukos 
Tautos Fondui yra atlei
džiamos nuo JAV mokės- 
Ciųi

Čekius rašyti šiuo adresu: 
Tautos Fondas, P.O. Box 
21073, Woodhaven, New 
York, 11421. (E)

na $10.

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

13-ji laida, pasakojimų; 
pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis,. viršelis ir iliustracijos 

• Aleksandro Jakšto, 254 psl.,
kaina $4.00.

Birželio
Liepos
Liepos

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

Rugpiūčio
Rugsėjo
Gruodžio

10 _ $1195.00
7 — $1158.00

21 — $ 999.00

aš einu pasitarti su Zacirka,
kuris tekius reikalus geriau Tik išmintingas Mtio pa- 

“ v*M tizmo. tarimo, kvailas tino.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
psL, pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkytais viršeliais 

' $4, kietais — $6.

Debesy* ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

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

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

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

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P. O. Box IIP 

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

Savininkė Aldona Adomonienė

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS— 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

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

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

mMMSMMMMMomooooooooaooooooooo
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadraniaifc 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 

E. Meilus

23 Shirley Rd., Sbrew*bury, Ma. 01545 
Tel. 352-3665
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Vietinės žinios
BEDFORDAS, N.H. 

Ištverminga solistė

Nuosekliu ištvermingumu 
galima pavadinti solistės 
Stasės Daugėlienės, gyve
nančios Bedforde, N.H., 
giedojimą katalikų ir pro
testantų bažnyčiose bei re
formuotų žydų maldos na-

, . ,.. A. . muose. Gegužės -pabaigoje
nus. Susirinkimui pasiūlius vadovaujamo radijo metine „ ^baigė 14-ta kon^regam- 
ir3 nariam sutinkant pasi-Į gegužinė Romuvos parke | nj giedojimu'sezoną, kis 
likti vaidyboje, buto per- Brocktone. įsavaifė ipnaturtindama 2-3
rinktas tik vienas narys. — --------

Dabar valdybą sudaro: 
pirm. Antenas Matjoška, 
vicepirm. Bronius Paliulis ir 
Hemikas Čepas, sekr. Bro
nius Kruonis, ižd. Gintaras 
Vaičaitis, nariai Gediminas 
Ivaška ir Marius Žiaugra 
(jaunmo reikalams).

"0000000000000000000000000*

Dabartinė LB valdyba

Gegužės 20 d. Įvykusiame 
metiniame susirinkime rei
kėjo išrinkti i pasitraukian
čių vietas 4 valdybos na-i

KALENDORIUS

Liepos 24 d. Lietuvių die
na Putnamo'seselių sodybo-
• i . i ■ *'. ‘ ,

P-
Rugpiūčio 14 d. M inkų

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet j maj(jas gavo s0(|rju balsu, 
b. Bostono Liet. Piliečiu drrtT,^

Susirinkime
asmenų.

dalyvavo 14

Lankėsi arch. J. Okunis

Šią savaitę Bostone lan
kėsi architektas Jurgis Oku. 
nis, gyv. Nevv Yorke, kuris 
yra atvykęs savo mamytės 
Putname aplankyti ir ją pa
vežioti pc Cape Codą ir kt. 
Jis lankėsi ir mūsų Įstaigoje.

salėje LB rengiamoje Tau
tos šventėje bus d r. Jone 
Basanavičiaus minėjimas.

Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų žo 

• dynas, V. Baravykas, nauj;
''aifla. apie3.‘,0«j0 žodžių

>90 ps' - kaina $c.0O.
Lietuvių-anglų kalbų žo 

dvnas, redagavo Karsavi 
naitė ir SlapoherskS. ap> 
>7 ooo žodžių 511 psl.. ka* 
na $8.00.

Tuo pačiu metu, priklausy
dama Manchesterio, N.H., 
miesto chorui, ji atliko sop
rano solo partijas dvieiuose 
"Carmina Burana“ spektak
liuose — gegužės 14 ir 15 
dienemis.

STUDENTAI DIRBA 

VLIKE

’MERGAITĖ IŠ GETO‘

Žmogaus kraujo indų il
gis — apie 100,009 kilomet
rų.

i.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
TAU, LIE T LVA, Stepo 

no Kairio, 480 ^sl., kai
na 00.

D IENOJ ANT, Kipro Bie 
rinio, 46-4 psl.. kaina....$2.Ot 

Į PENKTIEJI METAI, Kip
j ro Bielinio, 592 puslapiai, 
j Kaina .............................. $2.00

Baly* Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00,

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januskio atsimi 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 12'i 
psl.. kaina $2.00.

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie
rašytojus Gabrielę Petkevi

Rima Janulevičiūtė, žur- Sruogą. Jurgi
nalistikos studentė iš Chica-j viektjr Juozą Švaistą ,171 
gos, birželio 6 d. -pradėjo Pls- kaina *3-00- 

dirbti VLIKe. Tai jau tradi-

Skaitykite 
šias knygas

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

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

Dulkės raudonam saulelei- Į
dy, V inco Ramono romano! 
antra papildyta laida. 399 • 
psl., minkštais viršeliais. • 
kaina $6.00.

Julius Janonis, poetas ir
••evoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

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

NORI SUSIPAŽINTI

Noriu susipažinti su mergina 

ar moterimi nuo 55 iki 70 metu 

amžiaus. be vaiku. Rašykite 

lietuviškai ar angliškai. Įdėkite 

savo nuotrauką.

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

****#*«**#####**#•*»*»«*«#«##«»##«

IEŠKO GYVENIMO DRAUGO

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

(26)

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:90 vai. 
popiet.

DRAUtnMO AGENTŪRA 
Atbeka įvairių rūšių 

1 * draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
h 98 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. A N 8-1761

cija virtusi praktika —va
sarą jaunimui sudaromos 
sąlygos dirbti VLIKe.

1975 m. darbavosi Vikto-
D 1 u D { ras Nakas> 0 1976 m- — AJ-
Paskubėkite Įsigyti si-.ę R.• gir(jas Avižienis.

Spalio romaną, nes jo netru- R janulevigūtž
kus nebcvus. i ttt ttz i i* ••

v • Min ! zins sU * Liko kanceliarijos
ivaina jtf.uu. j darbu, EJtcs biuleteniams

medžiagos atranka ir jos 
paruošimu spaudai, Lithua-

A. f A.

Dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo žmonai S o f y j s i, dukrai Hienai Va

li ū n i e n e i, sūnui dr. $ t a e f u i Jasaičiui 

ir visiems artimiesiems gilią užuojautą -reiškia

Janina Navickienė

nian Information Service ži- 
i nių rašymu, knygų anglų 
! kalba redagavimu ir kt.

Bostoniškio J, 
parašyta knygą —JULIUS 

! JANONIS — POETAS IR 
. REVOLIUCIONIERIUS 
i kaina — 5 doleriai.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir sc. 
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciųtės atsiminimai 
544 psl. Kaina $10.

Prisiminimų fragmentas,
Kazys Musteikis, 126 psl., 
kaina $2.50. *

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 200 
psl., kaina minkštais virše
liais $4, kietais — $5.

Išeivio dalia, Juozo Kapa.! psl., kaina $5.00. 
činsko 1950-1973 m. atsimi-1 
nimai, 295 psl., gausiai 

Į iliustruota, kibti viršeliai,
J kaina $7.00.

Jašinsko Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danvs, 464 psŲ daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
k a na $12.00.

Dainos ir giesmės broliam 
lietuviam. — Tai vilniečio! 
kompozitoriaus Juliau? Si- 
niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kulbokienės 
pastangomis. Įgraviravimo 
•terbą atliko Jonas Zdanius 
Kaina $6.00.

Lietuva caro ir kaizerio na
guose, Ant. Gintneris, 638

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foi-ma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Paguoda, akimirkų kro-j 
nikos 4, I dali?, parašė Bro-' 
nys Raila. 428 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $5.00. 
kietais — $5.50.

Dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, sūnų dr. S t a s i Jasaiti ir jo šeimą

nuoširdžiai užjaučia

Šležai ir Janukėnai

Dr. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo sūnui dr. Stasi ui Jasaičiu i, gimi

nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Leokadija Adomkaitienė 

A. ir G. Danasai

Sofija Galdikienė 

A. ir SL Lilejjy&k

Joana Ulpienė 

Irena l'Ipaitė

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadieniais nuo 

Į 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 knygų pasirinkimas.

SUSU-S.S! 55 3? 5? 3! S? 55 5? 5? ” & 5? 5? 5",-j

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 

Tel. 436-1204

Paguoda, Bronio Railoc 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k’te dalyku, čia telpa1 
įdomios studijos apie poetuc 
Leoną Sksbeiką ir Joną Ais
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštai- 
viršeliais $5, kietais $5.50

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

Tos pačios motinos sūnūs,
j 3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4.00.

Religijos filosofija, para- 
|! šė dr. Antanas Maceina. .335 
į psl., kaina $6.00.

Didieji dabarties klausi'
i mai, parašė Antanas Macei- 
1 na, 325 psl.. kaina $6.00.
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Nepriklausoma
LIETUVA H

formuoja skaitytojus apif basaulinius tr net u visk uosius
(vykius, deda daug ir įdėmių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeniniu* bei kuliurinius klausimus čaj 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių. kuriame laukta te 
aie abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem? £• 
svarbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yru dinamiška* mūsų iš- § 

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi- & 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaiky mą te 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-sc $10.09. 

Adresas:

>oooooooooooooooooooeooooooooooooooooooi

•BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Velta 

TeL 268-6030 «
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOYVNERS’ POLICY’ gali išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

■na

1977 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė Į Lietuvę ■ Dviejų savaičių kelionė į Lietuvę,

Bavariję (Vokietiję) ir Londonę (Angliję)
Kiekvienę kelionę lydi patyręs vadovas

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos 

ekskursija j Kauną, 1 naktis Maskvoje

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

i 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 

Į 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 ankstau. {

1
i!
te!7722 George Street. I-a Šalie. P.Q. HSP IC4. CANADAg
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SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau SEPTYNIS MiLIONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fra t emalini crgauizAciju — 

duoda gyvybės apdraudė ir ligoje paš.:>pą- kun yra 
pigi, nes, SUSI VIENIJIMAS neieško p»ino, o teikia 

patarnavimus savitarpmės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip Iris su pus* mik no dolerių 

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

apdraadas nuo $100.00 iki S1C.OOO.OC
SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ra 

dcwment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms i: gyvrr.imo pradžiai.

SLA—duoda V AJRAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. — *

SiA—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klabu ir draugtjų Bariams. Už $1,000.00 akcldenta- 
Ks apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškina apie 
Susivienijimo darbus. $>

Gausite spausdintas informacijas, 'eigų 
parašysite: > •'
IJthaanian Alltanee of America 
•07 Wsot 30tk Street, Nevr ^or*. N.Y. 10001

f
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Pavyzdingas LB mecenatas Pavėluota padėka

Laiminga yra Bostono 
Lietuvių Bendruomenė, tu
rėdama savo tarpe inž. Juo
zą Rasį. Jis jau kelel i metai 
aukoja po $100 lietuviškoms 
knygoms nupirkti, kurios L. 
Bendruomenės vardu yra i- 
teikiamos Bostono lituanis
tinės mokyklos abiturien
tams. Jei atsirastų daugiau 
tokių mecenatų, tada ir LB 
parama lituanistinei mokyk, 
lai galėtų būti daug dides
nė, kuri šiuo metu yra tik 
simbolinė.

Reiškiame padėką inž. 
Juozui Rasiui ir visai jo. šei
mai.

LB Bostono skyriaus 
valdyba

PARDUODAMI NAMAI

Brocktone parduodami dveji 
nauji namai arti lietuvių bažny
čios. Skambinti tel. 584-2029.

Tik i? čia spausdinamo 
Bostono LB apylinkės val
dybos įašto sužinoję, kadį 
nuolatinis ir tylusis Bostono' 
lituanistinės mokyklos rė
mėjas yra mūsų bičiulis inž. 
Juozas Rasys, nors ir labai 
pavėluotai, rei- kiame jam 
nuoširdžiausią padėką.

Taįp pat tenka labai ap
gailestauti, kad joks LB pa- 

‘ reigūnas mus iki šiol nepa- 
į informavo, iš kieno kišenės 
mūsų abiturientai yra apdo
vanojami. j

Mokyklos vadovybė
Bostone viešėjo rašytojas j

Antanas Rimydis

Praeitą savaitgali A. ir S. 
Santvarų šeimoje pialeido 
iš New Yorko atvykęs rašy. 
tojas Antanas Rimydis. Ta 
įproga jis susitiko ir su kitais 

i savo bičiuliais.

Bostono ramovėnai prie a. a. Antano Vilėniškio kapo Forest Hills i 
kapinėse. Iš kairės j dešinę: Vladas Bajerčius, Juozas Babravičius, į

Ona Vileniškienė ir Stasys Augonis.

riai ir gyvų gėlių puokštė
mis.

Forest Hills kapų kalne
liuose amžinai ilsisi didelis 
būrys dar gyvų atmintyje 
bostoniečių lietuvių: Anta
nas ir jo brolis Ignas Vilė-

niškiai, poetas Faustas Kir- 
ša, Jonas Ūselis, Adamkai- 
tis, Justinas ir Bronė Vai-
čaičiai, dail. Viktoras And-I 
riušis, J. Vasiliauskas, Šmi-

į Inž. Edmundas Cibas —

: Altos skyriaus pirmininkas
i

I Inž. Edmundas Cibas šie

met vadovaus Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono 
skyriui. Jo pavaduotojas — 
dr. Petras Kaladė, iždinin
kas Aleksandras Čaplikas. 
Sekretorių pasirinkti paves, 
ta pirmininkui.

Centro valdybai skyrius 
pasiuntė $1,500.

Nauji Keleivio skaitytojai
Pastaruoju metu Keleivį 

užsisakė:
A. Hill, Los Angeles. Cal. 
S. Petersonas, Chicago,

III.
J. Lukoševičius, iš New Yor- 
ko-, ir V. Beržinskas, Bos
ton, Mass.

zrs

Nuotrauka J. Vizbaro

APLANKĖ SAVŲJŲ MIRUSIŲJŲ KAPUS

Graži ir garbinga tradici
ja prisiminti savo mirusius 
ir aplankyti juos kapuose 
buvo gyva Lietuvoje ir vyk
doma Vėlinių dieną. Ameri. 
koje mirusieji prisimenami 
pavasari, Memorial Day, 
kada žydinti gamta dar la
biau paryškina liūdną mir
ties kontrastą. Tą dieną

Bostono ramovėnų ir šaulių1 
organizacijų atstovai lankė 
Bostono, Brocktono ir Nor- 

woodo kapuose palaidotus
savo narius ir pažymėjo jų 
kapus Lietuvos trispalvėmis 

! ir Amerikos žvaigždėtomis 
•tautinėmis vėliavėlėmis, 'o 
’ drauge esantieji šeimos na

tas, Mickūnas ir kiti. Nau-į 
josios Kalvarijos kapuose—' DĖMESIO!

savanoris - kūrėjas Pranas) So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos užkandine 
Martinkus, Cipr. Mališaus-: ........ „
kas, Brocktono kapuose —;del darb,nink^ atostogų bus uždaryta nuo birželio 27 d. 

Dionizas Meižys, gen. Ed.; iki rugsėjo 9 d.
Adamkevičius, Norwoodo— 
Adomas Tumas ir kt

Iš ramovėnų valdybos ka
pus lankė J. Vizbaras, Vla
das Bajerčius, iš šaulių kuo
pos valdybos — Juozas Sta
šaitis, Juozas Babravičius, 
St. Augonis, Birutė Šakenie- 
nė ir Ona Vileniškienė.

Kapams papuošti vėliavė. 
les pasiuvo Janina Bajer- 
čienė.

J. Sūduvas
I

Valdyba

THE APOTHECARY 

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

skirta palaikyti čionykštės bendruomenės narių sveikatai, todėl 
pasirinkite ją, kai jums bus reikalinga bet kokių vaistinėse lai
komų dalykų. Mūsų vaistinei rūpi žmonių poreikiai, o ne tik pre
kių pardavimas. Mes siūlome profesini, asmeninį vaistų paruo
šimą pagal receptus. Mes atliekame ir notaro patarnavimą. Va
landos: pirmadieniais—šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

1VORCESTER, MASS. 
TeUSVV 8-2868

yra yienintele oficiali Įstai
ga Worcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces-
šerio į Lietuvą ir kitas Rusi 
||M valdomas sritis- Čia kel
iauna lietuviškai, patarnau- 
jfcma greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

•****»+**»*#*##*«*+«*#**+*«*+#*»«

Elood Sųuare
H ordinare Co.

Sa-aiskaa N. J. ALEKNA
4» EAST BROAnWAT 
fc'OUTF SCSTON. MAS8. 
TELEFONAS AN 8-414# 

Banjantūi Mcon Datai 
V-opJeron 8iannm»

Stiklas Langam* 
Visokis reikmenys namaau 

Reikmenys p larc bėriams 
Vlaofcla rsležtes daiktai

Telefonas: AN 8-2806

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

JPfiDINIS 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto Iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY

South Boston, M)

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais SM7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

11 
::

■v.tf

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater & BcUdec

49 Churek Street
K. Milton, Mm

Atlieku visai pataisymo, romon- 
to ir projektavimo darbus i* jau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
Manio pastatų, pastai Jtlsų reika
lavimų. Saukite visados iki e va
landų vafca-o.

Telefonas 698-8675

roooooooooooooooooooecocosfzo&ooaoiooo^ooooooooooo^

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipDdome gydytojų n 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus. -

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistini 
Bsv. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 

Telefoaa- AN 8-6024
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

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

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

Skambink ite

268-4662
r ygRygra. B—P

tt K rr rf f rrrr-***■—*■“““‘““Į
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM8TR1STI
Valandoe:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY į 
SOUTH BOSTON. MASS. J
rrrrr ~r rr~r----*--**-----*****'
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NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732>»
.........—rrrrrjfjj.

”SAUl ĖS 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-j 
bai tinka Kalėdų davanom? 
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 banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS 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
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

“ALWAYS THE LEADEE"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»l Broadvray 
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. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

I

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope-, 
rot solistė* Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kama $6.00. į 

Paštu nesiunčiame.

RAYMOND E. PELECKA

GENERAL UONTRACTOI

Dengia stogus, deda vanden 
nutekamuosius vamzdžius, a 
lieka namų vidaus ir lauko v 
sų rūšių dailydės darbus. 
Įkainojimas veltui. Turi leid 
mą ir draudimą, šauktis vi 
karais tel. 364-4610.

t
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ ■

VEIKIA

i ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v.

Telefonas: 268-1055 , ■
— SKANI LIETUVIŠKA PICA

j — KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną
trečiadienis vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 1
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
į NUO ii VAL. DiENUS IKI 6 VAL. VAKARO
!

LIETU VISKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

/——■F i............. ----------------i------------ S
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; LIETUVIU RADUO

VALANDA

11-12 vaL < >
::

i i u3# kc “ wel h

; Vedėjas PETRAS VIŠČINIS ::

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

::
j:
b

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tirime 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 į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

JUK NETURITE?

Anglų noveles, 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 rastai karė* me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

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

Ošiančios pušys, Halinoe
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Draugas don Caimllo, 
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.
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