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NAUJO ĮSTATYMO PROJEKTAS 

NELEGALIEMS IMIGRANTAMS

Juo būtų suteikta teisė milijonams nelegalių ateivių 

JAV-se pasilikti, čia net atsigabenti savo šeimos narius, 

bet būtų ir giežčiau kontroliuojamas naujų imigrantų 

antplūdis. Politiniai pabėgėliai ir toliau bus globojami.

Kaip iš Sovietų Sąjungos j skilta 2,000 naujų agentų 
didžiausiom 'pastangom ver- prie Meksikos sienos ir dar 
žiasi žmonės pabėgti, taip 260 inspektorių, (kurie tik 
Į JAVibes pro Įvairius ply
sius nesulaikomai skverbia
si vis nauji nelegalūs imig
rantai, kurie šiam kraštui 
jau sudaro nemažą proble
mą. Skaičiuojama, kad to
kių nelegaliu ateit ių dabar

čia yra apie 8 milijonai. 
Dauguma jų — iš Meksikos 
ar bent per Meksikos sieną 
sulindę. Jie čia žymiai pi
giau negu vietiniai dirba 
Įvairius menkesnės rūšies 
darbus, naudojasi pašalpo
mis, lanko mokyklas ir, ap
lamai, gyvena kaiip namie.

nns nelegaliai dirbančius 
žemės ūkyje, restoranuose,' 
mažose dirbtuvėlėse ir kito
se darbovietėse.
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Tiesa, bus suprastinta lai
kinų užsienio darbininkų į-i" 
si vežimo procedūra derliaus Dariaus ir Girėno minėjimo Brooklyne: Dalis minėjimo dalyvių prie didvyrių paminklo liepos 

. 16 d. Viduryje minėjimo komiteto pirm. Br. Spūdienė, pagrindinis kalbėtojas Kęstutis Miklas,
nuėmimo metu, bet taip pat įun> j čekavičius ir programos vedėjas J. Valaitis. Minėjimą rengė Dariaus ir Girėno komitetas 
bus kiečiau apsaugomi nj,, draugijos
vietinių darbininkų mtere
sai.

Bomba karalienei
pasitikti

Didž. Britanijos

Numatoma bendrą Kana
dos ir Meksikos legalių i-

Tr , i . migrantų metinę kvotą nuoKadangi toki milžinišką I dabartini 2O WIO padidin. 
nelegalių imigrantų skaičių ,(j jki 59 000
oepoi tuoti jau neįmanoma,!
tai prez. Carteris pasiūlė! . t , ..
kongresui pravesti Įstatymą, Žinoma, visai . atskirais k sukakti, praeitą savaitę pir- 
kuriuo šie "Amerikos "duo- potvarkiais bus Įsileidžiami į mą kartą lankėsi ir Šiaurės 
nos mylėtojai“ būtų legali-,‘politiniai pabėgėliai iš ko-
zuoti. ” " Į munistinių kraštų ir kitų

Susitarė su Panama] Sėkmingai išbandė
dėl kanalo erdvėlaivį

karalie
nė Elzbieta II, minėdama 
save viešpatavimo 25 metų
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73-TTEJI METAI
Atskiro numerio kaina 25 centai

Kas kada atlygins tas neatlyginamas skriaudas, kas 

sutramdys ir nubaus piktadarių nusikaltimus?

(Bronys Raila. Bastūno maištas, 417 psl.)

Su Lietuvos okupacijos kalėjimuose bei lageriuose 
pirmąja diena prasidėjo lie- tūkstančius lietuvių patrio- 
tuvių tautos tragedija. Lie-1 tų vien todėl, kad jie yra 
tuvos grupės Helsinkio su-j lietuviai, nori laisvos ir ne- 
sitarimų vykdymui remti j priklausomos Lietuvos arba
(T. Venclova, kun. K. Ga 
ruckas, O. Lukauskaitė-Poš 
kienė, V. Petkus, E. Finkel
šteinas) manifesto teigimas, 
kad ".labaįtini Lietuvos sta. 
tušą nulėmė TSRS kariuo
menės Įėjimas i jos teritori
ją 1940 m. birželio 15“. yra 
drąsus ir teisingas. Lietuvių 
tauta yra svetimos jėgos nu

w 1 nori likti ištikimi savo reli
gijai.

Laisvieji lietuviai! Turi
me žinių iš savo giminių, 
draugų ar pažįstamų apie 
sovietų kankinamus lietu
vius. Neslėpkime tų duome
nų. Neprisidėkime prie už

ima; šties tu, kurie nežinomi
salinta nuo Lietuvos valsty- kenčia Rusijos Gulago saly- 
bės valdymo. Su piimąja ‘ ne. 
okupacijos diena pradėtas'
ir mūsų tautos genocidas.! Tikslias žinias siųskite

• Vien tik pirmaisiais metais! adresu: Vlikas 29 Wėst 57 
kaip 34,000 Lietu-1 St., Nevv York,’N.Y. 10019.

vos gyventojų išvežta Į So
vietu Sąiungos kalėjimus, Į 
jos šiaurinius Europos ir Si
biro plotus.

Praeitą savaitę buvo sėk 
mingai išbandytas erdvėlai 
vis, vadinamasis "Space

_ . ' diktatūrinių režimų perse-
Pagal tą įstatymo projek-1 ]{icjarniej‘i. Tokių tik nuo 

tą, nedidelis skaičius nele- Vietnamo karo pabaigos iki 
šiol JAV-se yra apgyvendin

ta apie 145,000 ir dar nu-

galiu imigrantų, kurie Į JAV 
atvyko prieš 1970 m. sausio 
1 d. ir čia iki šiol gyveno,
gautu nuolatinio gyventojo į ma^orna įsileisti apie lo,000, 

i kurie laukia Tailando sto-
statusa. Jie galėtu naudotis:
visomis JAV piliečiu teisė-'' vykiose ar net plūduriuoja 
mis ir čia atsigabenti net j Yvuose, niekieno nepriima- 
savo šeimas. Tokiems gy- {ml-
ventojams nebūtų leidžiama' 
tik balsuoti.

Pagal 1903 metų sutarti 
JAV gavo teisę per Pana
mos teritoriją iškasti kana
lą, kuriuo laivai iš Atlanto Shuttle", kuriuo bus galima!t£ars?J0 ne. 
vandenyno galėtų plaukti i pakilti Į erdvę, pasiekti že- bel-“ ^^^įais li 
Ramųjį vandenyną, never. mės satelitus ar skraidančias 
čiami dalyti ilgą kelionę laboratorijas, nugabenti ten 

tali'kų ir kur yra nemažai Į aplink Pietų Ameriką. Tuo žmones ar aparatus 
atsiskyrimo nuo Britanijos• būdu ta kelionė keleriopai kaip lėktuvu saugiai 
šalininku. sutrumpėjo. Kanalas prade-: leisti numatytoje viel

jo veikti 1914 m. j
šis erdvėlaivis buvo pa-

Kaip viską, pasauly kci.:^?2’ nu0 ?k<uv». ?oe”«
__:iL,____L, '4/ nugare*ir saugiai nutu-

Tiems, kurie i JAV nele-i
Senatorių pirštai

galiai atvyko tanp 1970 m. į U'ffi Sutepti 
ir 1977 m? sausio 1 d., būtų! To„ ,.f

Jau esame rašę, kad per 
100 atstovų rūmų narių ėmė 
"dovanas“ iš Pietų Korėjos

suteiktas laikinas statusas.
Jie, Įsigaliojus Įstatymui, 
per vienerius metus galės 
•prašyti nuolatinio gyvento
jo teisių. Tokiems bus leista

čia gyventi penkerius me
tus, laisvai keliauti i savo 
gimtuosius kraštus ir vėl 
giįžti i JAV. Bet jie neturės

teisės čia atsigabenti savo‘kių "apdovanotųjų 
seimos narių ii- negalės nau- ir senato narių taipe. 
dotis kai kuriomis federali- Į
nės valdžios pašalpomis.

valdžios tarpininko, sieku-į 
šio juo palankiai nuteikti, 
svarstant P. Korėją liečian
čius klausimus.

Dabar paaiškėjo, kad to- 
esama

Airijcje, kur nesiliauja peš
tynės tarp protestantų ir ka. 

ir kur vra

šalininkų.

Karalienės apsaugai buvo 
sumobilizuota net 36,000
karių ir policijos, atsisakyta' čiasi, taip po ilgų metų pa-:
7 7 i-’ __ ____ ___ T» _ 7 7 1* P ‘O O m n r, ;'.O 77 77 7 ‘<5 *lankytis maištinguose Bei
falto ir Londonderry mies
tuose, ir karalienė iš jach
tos Britanica su savo šeima 
tik helikopteriu nuskrido Į 
Hillsboro pili ir Coleraine

ir vėl 
nusi

dėtoje.

Tos žinios gali palengvin
ti kankinamųjų likimą. Rei
kalui esant, žinių šaltinis 
bus laikomas paslapty.

(ELTA)
Antrą kartą okupavusi 

Lietuvą, Sovietų Sąjunga 
tik žudynėmis, 

lietuvių iš
vežimais i Gulago salyną 
badui ir lėtai mirčiai. Tiki Vliko seimą sudaro Vliko 
maža .dalis stipriųjų išliko.; paitiju ii- rezistencinių oiga- 
Dalelei iškankintųjų leista j nizacijų deleguoti atstovai

VLIKo seimas 
Floridoje

Šios rūšies nelegalių atei
vių yra pats didžiausias 
skaičius.

Kai kas kelia klausimą, 
ar kongreso narių tarpe kar
tais nėra ir sovietų "apdo
vanotų“ už nuopelnus?

5 JuLvotrC;.- įaj kuriuos! n^^d ̂u^e 11 zi t

unijistam

'grįžti i Lietuvą.

Jau seniai pasibaigė ka
ras. Tačiau ir šiandien sve
timieji suiminėja ir laiko

sikeitė ir Panamos pažiūra ■ n*š ra.k?taU
i kanalo sutartį. Dėl to kilo 0 «.r<iv,« Iekf«>«. kuD bus 
reikalavimas sutartį keirti,| ™a '’ - ’elclant|įVeW Forfcf SUČIUČ 
prasidėjo riaušės ir grasini-; . 1 . * • ■
mai kanalo zoną atsiimti jė-j
ga. Visa tai privertė J A V, Lo'ldOUO riaušėse

(po tris). Be ju. pataria
muoju balsu gali dalyvauti 
Lietuvos Diplomatinės tar
nybos, Vliko taryflbos bei 
valdybos. Tautos Fondo va L 
dybos, Lietuvos Laisvės ko- 
miteto bei Lietuvos delega: 
cijos Pavergtųjų Europos 
tautų seime, PLB ir Altos

Son of Sam

.. pradėti su Panama derybas; v .
universitetą. Ten ji tegalė- sutarties pakeitimo. Tos dailff SUZeistu 
JO susitikti tiK SU 5.000 la- delybos prasid8jo 1964 m <

ir pasibaigė tik šiomis die-bai atrinktu asmenų.
i
nomis.

Karalienės atvykimo iš-,

Dešiniųjų demonstrantam 
žygiuojant pietų Londone, 
kilo kruvinos grumtynės, su. 
sidūrus su kairiųjų demonst- 

susitarimą > rantais. Buvo sužeisti 68 as- 
35 polici-

vakarėse bufvo nušautas vie-1 Pagal naują
’nas jaunuolis, kuris, esą, JAV kanalą administruos ir menvs iu tarne 
metęs padegamąją bombą. gjns iki šio amžiaus pabai-i ninkaj’. ‘
Po kelių valandų buvo nu- gos. Nuo 2000 metų kanalas!
šautas kareivis to pulko, ku- pereis Panamos žinion, bet) « , ,
riame tarnavo jaunuolio nu- JAV ir toliau turės teisę sau-j Maskva Vėl Kaltina
fovejas.

Karalienei apleidus uni
versitetą, jame sprogo bom
ba.

• goti kanalo neutralumą.
I prez. Carterį

I
j valdybų nariai. Be to, seii 

n; gali dalyvauti Vliko valdy-
seime

Nevv Yorko policija ilgai 
negalėjo susekti žudiko, ku-i bos ar seimo atstovų kvies- 
ris nušovė 6 žmones ir 7 su-1 tieji asmenys. Paprastai sei 
žeidė. Pagaliau po sistemin-į dalyvauja apie 80 asme 
gos medžioklės buvo suim-; n6- neskaitant vietos lietu 
tas 24 metų amžiaus pa-to i viųsvečių.
tarnautojas David Berko- į
uitz, besivadinąs "Son ofį Pa?al akciją. Vliko sei 
Sam“. Į

jau pose
Jis ir nesigina kaltinimo.

Esą. jam žmones žudyti įsa
kydavęs jau seniai miręs 
Šamas, ir jis tik vykdęs to 
numirėlio valią...

Į mas vyksta vis kitoj vietoj. 
Be Nevv Yorko. 
džiauta Bostone, Clevelan
de, Chicagoj. Detroite, VVa- 
shingtone, Toronte.

Kipre susitarė 
\dėl prezidento

Dalis dabartinės kanalo ; Sovietų propaganda, ilgai 
. teritorijos (kanalas užima! graužusi prez. Carterį dėl 
10 mylių pločio juostą), ne- jo keliamų žmogaus teisių 

l reikalingos kanalui admi-i reikalavimų, kuri laiką jau 
J nistruoti ir jam apsaugoti.! bri. o kiek pritilusi, bet da- 

Panamos žinion. ; bar savo akciją pradėjo vėl

šiuo metu žudikas užda- 
įytas psichiatrinėje ligoni
nėje, kur tiriama jo sveika
ta, Tyrimas tęsis 30 dienų.

i pereina

Jie streikuoja.

1977 metais seimą Vliko 
valdvba nutarė šaukti St. 
Petersburge, Floridoj, giuo- 
džio 3-4 dienom. Prel. J. 
Balkūnas. kuris žiemos mė
nesiais gyvena Floridoj, yra 
sutikęs sudaryti komitetą 
seimo paruošiamiesiem dar
bam atlikti.

tas numato ir kai kuriuos 
suvarž.vmus
pastoviai samdantiems nau 
jus nelegalius ateivius. To
kie galės būti nubausti po

SLOGO už kiekvieną Įdar- j(vizos 4 sovietų tariamųjų 
bintą nelegalų imigrantą ar į profesinių sąjungų atsto- 
net pasodinti i kalėjimą.' vams, kuriuos čia kvietė i

i is naujo.
1 šiuo metu Piavda kaltina

Sovietų agentūra TASS 
paskelbė, kad JAV nedavė

dato mirusio prezidento 
ark. Makarios vieton. Juo 
išrinktas buvęs Makarios 
užsienio reikalų ministras 
Kyiprianou.

Darbdaviai yra įpareigoja
mi patikrinti imigranto dar. 
bininko dokumentus.

i Prieš tokius sovietinius 
Masiniam imigrantų ant-. svečius užpivlestaVo JAV

plūdžiui sulaikyti bus pa-i unijų vadas Meany.

"Darbo unijų ir demokrati
jos komitetas“.

tik žvalgybiniu pinkliu siū- 
Sutartis numato galimybę ]u ra!u< įerjau paslėpti, 

per Panamos teritoriją iš-> ‘ Carteris kaltinamas ir dėl 
kasti kitą kanalą, pritaikytai,JAV diplomatinės veiklos 
šių dienų reikalavimams, i A,ūmuosiuose Rytuose, ku- 
nes senuoju kanalu negali’rią esa> tenorima pakenkti 
praplaukti didieji karo lai- >ovietų interesams, bet ne 
vai ir tankeriai. gražinti taiką tame rajone.

Sovietu pyktis dar labiau

•Jei nebus nepriklausomo 
kandidato, tai Kyprianou 
mgpiūčio 31 d. bus paskelb. Į 
tas prezidentu, o priešingu} Sutartį dar turės patvir- auga, kai Etiopijoje nesise- 
atveju bus paskelbti rinki- tinti senatas, kuriame yra'ka ju šabninkam kovoje su 
mai mgsėjo 10 d. * daug to susitarimo priešų, sukilėliais.

su.!
sitarti dėl sutarties pratęsi
mo. Streiko metu degė ke
lios dešimtys namų. bet ug
niagesiai gaisrų negesino ir 
piketavo gesinančius. Dėl 
to liko be pastogės apie 30 
šeimų.

VLIKo nariai bus 
treika- jaunimo žųgiĮ

Vliko valdybos nariai su
tarė visi dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių -Jaunimo Sąjungos 
iniciatyva ruošiamoj lietu
vių. latvių ir estų demonst
racijoj Washit\gtone rugsė
jo 21 d.

Demonstracija vyks ry- 
Nors Ohio valstijoje ug-. šium su rudeni numatyta 

niagesiai neturi teisės strei-; Fur< pos saugumo ir bendra- 
konferencijakunti, bet jie i tai nekreipė I darbia imo 

jokio dėmesio. i Belgrade.



Puslapis antras ticĄtąiy ęs, dv. ausiuii
f
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OPTIMIZMAS LIŪDNŲ FAKTŲ 
AKIVAIZDOJE

ALTOS INFORMACIJA
Kelia lietuviu reikalus

Belgrade
Senatorius Robert DoleKartais atsiranda vienas kitas Skaitytojas, priekaiš

taujantis, kad mes, apžvelgdami j,.; eivijos lietuviškąją Jresp., Kansas) liepos 28 d. 
veiklą, per garsiai skelbiame neigiamus faktus, tuo ma- įWashingtone buvo sukvietęs 
žindami mūsų veikėjų entuziazmą, "visuotinį kovos ryž-|savo patariamąjį komitetą 
tą“ ir teikdami medžiagą priešo propagandai Matyt, yta (Helsinkio susitarimo reika- 
norinčių, kad ir mūsų spauda imtų pavyzdi iš "Gimtojo i kis- Posėdis vyko Kapitoliu- 
Krašto“, kurio vaizdavimu šiandien visa Lietuva tik šo-jme- Dalyvavo čekų, vengrų, 
ka, dainuoja, nuo ryto ligi vakaro savo kalbose šlovina j ukrainiečių, latvių, estų at- 
tąrybinę santvarką ir, prieky Brežnevui dūduojant, tvirtai! stovai:1 lietuviams atstovavo 
padais mušdama į tarybini meksfaltą nesulaikomai žen-’dr- Kazys Bobelis, 
gia i komunizmo pergalę...

I Šen. R. Dole pranešė, kad
Taigi ir mes čia, esą, turėtume vaizduoti tik mūsų I JAV delegacijos sekretoria- 

vadų brolišką sutarimą, visuomenės granitinę vienybę, Į tui Belgrade įteikė 20,000 
pasaulį stebinančius mūsų kultūr os laimėjimus, amžinąjį (parašų siekiant išlaisvinti N. 
iseiviškosios lietuvybės žydėjimą ir, žinoma, jau rytdie- ^Sadūnaitę. Dr. K. Bobelis pa
ninį pavergtos Lietuvos išlaisvinimą. įprašė šen. Dole, kad jis Bel- 

įgrado konferencijos proga 
Trumpai tariant, — kaip tarybininkai meluoja mums, iškeltų ne tik teisių,

taip turėtume ir mes meluoti ne tik jiems, bet ir patys
sau, užsimerkdami prieš nemalonią tikrovę. Meluoti apie 
dabartinius ir šviesios ateities mūsų čionykštės kultūros 
ir politikos laimėjimus ir viešai būgninti visokeriopą op
timizmą net tada, —

bet ir Lietuvos laisvės klau
simą. Juk Helsinkio susita
rimai yra priešingi sienų pa
keitimui prievartos keliu, 
kuo Sov. Sąjunga yra nusi
kaltusi Lietuvos atžvilgiu, 

kai mūsų skiauturėti ’ patriotai“ griauna mūsų pačiųiJeigu Afrikos kraštai atgau

jūry komisijos sąstatas: 
dr. K. Bobelis, inž. E. Bart
kus, O. Barškytė, dr. L. 
Kriaučeliūnas ir L. Laba
nauskas.

pavergtų tautų žmonės yra{ 
verti mūsų dėmesio ir akci-> 
jos .

Daugiausia iš pensininkų 
susidaranti Hot Springs • 
(Ark.) LB apylinkė savo pla-! 

Premijos 500 dol, 300, £jaį vystoma veikla gali būti j
dol. ir 200 dol. Premijų me
cenatas kun. J. Prunskis.

Kandidatus toms premi
joms gali siūlyti visi iki 1978 
m. sausio 15 d., drauge at
siųsdami ir jų rašinių iškar
pas ar nuotraukas adresu:

2606 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629

! Amerikos Lietuvių Taryba,

patriotines organizacijas;

kai artimo meilės skelbėjai diegia savo tautiečiuose grobimas militariniu būdu
tarpusavio neapykantą; {turėtų būti toleruojamas.

i • - • o/iAA - -i • oaaa i i v Šen. Dole pažadėjo šiuo klau-»kai iš apie 80o0 musu vaiku tik apie 2000 lanko n- • . .. -1 , , , * * 1 Simu padaryti pareiskima.
tuamstmes mokyklas; * 1

na laisvę, kodėl Lietuvos už-

Auka žygiui j Washingtoną

Jaunimo organizuojamam 
pabaltiečių žygiui į Washing- 
toną paremti Amerikos Lie
tuvių Taryba įteikė 500 dol.

LB veiklos 
kronika

kai iš mūsų jauniausios kartos atstovų jau beveik. Dr. K. Bobelis iteikė šen.»• *11 T*^*vll"-T**vlv* * ** •nė vienas nepasiskardena lietuvišku kūrybiniu žodžiu; »Dole M. Jurgutienės bylos

kai vėliausios, šviesiausios ir "patriotiškiausios“ iš- 'dokumentus, prašydamas iš 
eivijos palikuonims tenka leisti knygas ir laikraščius !nauj° kelti jos atvykimo rei- 
anglų kalba; kalą.

kai net mūsų "lietuviškosios dvasios vadų“ ir politi
nių pamokslininkų sūnūs ir dukterys kuria mišrias šeimas 
ir net su savo tėvais nebesusikalba lietuviškai;

Rimas Guzulaitis, naujai 
’ įsikūrusios LB apylinkės pir
mininkas, sklandžiai vykdo 
vietos lietuvių organizavi
mą. Dauguma apylinkės na
rių sudaro antros kartos lie
tuviai. Esama trečios ir net 
ketvirtos kartos tautiečių. 

Dr. K. Bobelis būdamas JJAV LB Krašto vaidybai R.
reikalais turėjo pasikalbėji-lGuzulaitis rašo

kai ant banknotų čiužinio atgulės lietuviškaisi Skru-; WashmStone, dar Lietuvos; savaičių turė-
‘ ! mus su kongr. E. Derwmskiu' 4 savaičių iure-

g jom pikniką, į kurį atsilankė 
apie 70 svečių. Ta proga pa-

<ižas, pats vienas sverdamas daugiau, negu visu mūsų i1
‘ i ir su Lietuvos atstovu dr

Bačkiu.fondų seifai, sudėti į krūvą, mirties lovoje graudžiai ver
kia dėl mūsų kultūrininkų skurdo, politinių žygių siau
rumo ir nebesulauktos Lietuvos laisvės...

Ne, mes, prieš tokį vaizdą stovėdami, jokio besąlygi
nio optimizmo skelbti nepajėgiame. Mūsų nežavi ir kitų 
dažnai kartojamas patarimas, jog "reikia prisitaikyti prie 
esamų sąlygų“. Prie kokių? Prie nutautėjimo vyksmo, “ 
prie gausėjančių fariziejų, prie akmengalvių?

Altos suvažiavimas

S. KAIRYS APIE BENDRAVIMĄ 
SU LIETUVA

Čia spausdiname (ilgamečio faepriklauso- 

mos Lietuvos socialdemokratų vado, nepri

klausomybės akto signataro prof. STEPO

NO KAIRIO 1957 m. spalio 13 d. vienam 

savo draugų rašytą laišką, kuriame pareikš

tos mintys aktualios ir šiandien. Prof. St 

Kairys mirė 1954 m. gruodžio 16 d. New 

Yorke.

1 Keleivio redakcija

gražus pavyzdys didesniomsį 
lietuvių kolonijoms. Apylin-! 
kės valdyba yra užmezgusi, 
artimus ryšius su miesto va-į 
dovybė, Prekybos rūmų atst- Į 
vais, amerikiečiais politikais.:
Ryšių palaikymui su vietos 
tautiečiais yra leidžiamas 
biuletenis.

i ''Dėkodamas už paskutinį laišką, noriu pasisakyti 
Nepabijoma ir didesnių1 dėl jo gale iškeltojo klausimo, būtent, ar yra prasmės 

kultūriniu užsimojimu. Prieš • ieškoti kontaktų Lietuvoje ir su žmonėmis komunistų
mėnesį atsikviesta "Gran-į partijoje bei režimo aparate.
dies“ šokėjai net iš tolimos
Čikagos. Nepamirštama ir so- 
sialinė veikla, reikalui esant 
gelbėjant į vargą ir bėdas pa
tekusiems tautiečiams. Apy
linkei sėkmingai vadovauja 
pirm. Stepas Ingaunis.

o

JAV LB Krašto valdybos 
nutarimu Detroite gyvenąs 
visuomenininkas Jonas Ur
bonas yra pakviestas vado
vauti Centrinei LB apylin- 
3 — Keleivis
kei ir sudaryti jcs valdybos 
sąstatą. Šiai apylinkei pri
klauso po plačiąją Ameriką 
išsisklaidę lietuviai, kurių 
gyvenamoje vietovėje esama 
per mažai juos suburti į ben
druomeninius telkinius — 
apylinkes ir seniūnijas.

Juozo Kojelio vadovauja- 
'raginom visus parašyti laiš-lma Santa Monikos LB apy- 
jkus Valstybės departamen-j linkgs Taikos Lietuvai komi- } 
;tui Belgrado konferencijos J sjja savo atsiekimais infor 
.reikalu. Susilaukėm gerų re-jmuojant amerikietišką spau-

Jau kelinti metai esu palydėjęs viltį į galimą realią 
Vakarų pagalbą mūsų krašto išsilaisvinimui ir kartu su 
tuo pakeičiau orientaciją į numatomą ateities įvykių rai
dą. Vakarai darė ir, atrodo, viską darys, kad išvengtų 
ginkluoto konflikto, stabilizuotų padėtį, ieškotų taikingo 
su Rytais sugyvenimo. Galimo karo baisumai tai laiky
senai paveda papildomą pagrindą.

Tuomet pavergtųjų išsilaisvinimui pasilieka viena, 
atrodo, reali galimybė — laisvintis patiems. Šio krašto 
vyriausybė jau senokai palaimino, pavergtuosius tokiam 
žygiui, o ji kai kada buvo mūsų stipriausioji viltis. Praė
jusiųjų ir šių metų Įvykiai davė daug medžagos pakeis
tam nusistatymui paremti.

Prasidėjo ideologinė komunizmo krizė, kurios pa
sėkoje paraunama bolševizmo esmė net jo vadovaujan
čiose viršūnėse pačiuose Sovietuose. Kiužė pasireiškė 
daug giliau ir pilniau satelituose. Krizės akstinu buvo 
ir bus ne tik tas, kad komunistinis režimas nepateisino 
masių materialės būklės pagerinimo lūkesčių, bet parei
kalavo ir teberei'kalauja iš jų per augštos kainos savo 
"laimėjimams“ apmokėti žmogaus pavergimu. Kas da
bar vyksta už geležinės užtvaros, tai yra sąskaitos brėn- 
dinimas bolševizmo praeičiai, kartu paraunant jo ideolo
ginius pagrindus. Pavergimo sužadinta reakcija gali gal
voti tik viena kryptim — išsilaisvinimo, tuo .pačiu demo
kratijos pradų atkūrimo kryptim.

bos metinis suvažiavimas 
šaukiamas spalio 8 d., Shera-Į 
ton Tower viešbuty, 9333' 

Optimistams mes siūlome leisti savo laikraštį. Toki, įS°uth Cicero Avenue, Chi-į 
koks kadaise buvo spausdinamas 100 metų amžiaus se- icaS°Je
niui Rockefelleriui. Ir tenai savo džiaugsmui rašyti, kad 
visas mūsų išeivijos jaunimas tekalba tik lietuj, iškai, kad 
mūsų skaisčiosios dukrelės net paplūdimiuose vaikščioja 
pasirėdžiusios tautiniais rūbais ir pasidabinusios sako 
geltonas kaseles žaliomis rūtelėmis, kad mūsų jaunave
džiai net Pinnąją naktį pradeda malda už tėvynę, kad 
mūsų patriotai lietuvių kongreso metu sumeta ant gar- kongresmanų ir senatorių 
bės stalo savo metinius uždarbius, o Vliko, Altos ir Lie-įkalbėjo kongrese užtardami 
tuvių Bendruomenės pirmininkai iš širdyse liepsnojan-j pavergtas tautas. "Congres- 
čios vienybės ir meilės šlovingo posėdžio invo'kacijoje (sional Record“ net išspaus- 
taip bučiuojasi, kad be pašaliečių pagalbos negalima jų dino slaptas sovietų instruk- 
vieno nuo kito atplėšti... ’ x L ’’

Amerikos Lietuvių Tary- zultatM ~ 300 laiškų bu-jda neabejotinai stovi pirmo- Neabejoju, kad ilgesnių metų režimo praktika ir jos
>s metinis suvažiavimas vo išsiųsta“. j ie vietoie. Kas mėnesi ios išdavos Lietuvoje turėjo pažadinti opozicinę jam mintįje vietoje. Kas mėnesį jcs 

pastangomis Lietuvos kiau nei pas tuos, kurie pradžioje buvo režimui sąmoningai

Iškėlė slaptus Sovietų 

dokumentus

Šiemet ypatingai 
ir

daug

cijas, kaip turėjo būti vyk
domi trėmimai.

Tokį laikrašti ir mes prieš miegą pasiskaitysime.

AR VĖL BUS PAMIRŠTAS SVARBIAUSIAS 

REIKALAS?

I
i

Pavergtų tautų kongresas

Chicagoje spalio pabaigoje

simu vidutiniškai išspausdi- pritarę, net pas tuos, kurie i komunistus buvo Įsitraukę 
'narni nenVi lai'čt-oi Paw7_ "sraliitinai“. Kepindami tiltus bet kuriam prižimni. Venp--narni penki laiškai. Pavyz

! liečiu draugija paskyrė $50 š. m. liepos mėnesį til-
, D . T d ii- po du dr. P. G. Pamataičio, auka Bostono LB apylinkes \ ,T ’

valdybai, kad jį nupirktų di-i?“ N; G Nyer«es .,ved«s 
dėsni kiekį LB leidinio ”Vio-!?valtę aJnenkletls>. du J. 
lations of Human Rights ,r v,enas V' Kazlo‘
Soviet Occupied Lithuania“ Į aiS ai*
ir 71 paskleistų svetimtaučių j
tarpe. LB apylinkės darbuo-^T. VENCLOVA DĖSTYS IR 
toju pastangomis leidiniu bu- . „kiečių redakcijos, viešosios' LIETUVIŲ KALBĄ

bibliotekos, įtakingieji poli

So. Bostono Lietuvių Pi

Neseniai iš Lietuvos pasi-
. . ... , traukęs poetas Tomas Venc-lietuvių organizacijų bendra-h.... ‘ lova Kalifornijos universite-darbiavimas. . , , . , .to buvo pakviestas skaityti 

semiotiką. Prof. dr. Marijos 
Gimbutienės pastangomis 

Kazys Jankūnas, New ten ivedus lietuvių kalbos 
Jersey LB apygardos pirmi-į^^Y111^’ T. Venclova jau

tikai. Tai pavyzdį teikiantis

įšaukiamas pavergtų tautų|ninkas, pasinaudodamas LB|Pra^® semeft^° ^e~
Jau beliko tik nepilnas mėnuo ligi naujų lituanistinio (kongresas. Jį organizuoja iš Visuom. Rkl. tarybos paruoš-|_^llĮa s ursa ( ienas

mokslo metų pradžios. Ta proga LB apylinkių ir apygardų i pavergtų tautų sudarytas ko
mitetas, kuriam vadovauja 
ukrainietė U. Celevych. Iš

veikėjams vertėtų prisiminti ir JAV LB švietimo tarybos 
kasmetinius raštus, kuriuose yra ir toksai sakinys:

"įpareigojame paraginti visu. tėvu. leisti »vo vai- Iietuvi** lton>iteto P«^žiUO- 
kui į lituanistinę mokyki,“. į“. žiovaudamas Altai, da-

i lyvauja kun. J. Prunskis.
Deja, kai tenka rinkti dolerius šokių ir dainų šven- j Kongreso iniciatoriai Anti- 

tėms ar kitokioms pramogoms, rinkėjai gana uoliai laksto bolševikinio tautų bloko 
po butus, pastoja tautiečiams kelią koncertuose ir net gra- J(ABN) centras JAV-se. 
boriaus prieangyje, kol sulesioja užsibrėžtą sumą. Bet kad j
būtų lygiai taip pat renkami ir vaikai į lituanistinę mo 
kyklą, dar neteko girdėti.

per savaitę po vieną valan
dą).

Premijų jury komisijr.

Sudaryta komisija paskirti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
premijas tiems lietuviams,

Įsidėmėtina, kad visi šiuo reikalu pagraudenimai 
spaudoje maža teturi Įtakos, nes lituanistines mokyklas 
nelankančių vaikų tėvai į juos nekreipia jokio dėmesio.
Jiems kaip nors paveikti reikia betarpiško ir gyvo kon- kurie didžiojoj pasaulio pe

ta pavyzdine medžiaga, krei
pėsi į visus JAV Kongrese 
New Jersey valstiją atsto-
vaujančius senatorius ir kon-J M0KSL0 SVARSTYBOSE 
gresmanus su prašymu Bai-j
siojo Birželio proga kongre-j BUS SPORTO SEKCIJA 
se padaryti atitinkamus pa-į
reiškimus. Į jo prašymą atsi-l Trečiosios mokslo ir kury- 
žvelgė abu senatoriai ir sep
tyni atstovų rūmų neriai.
Kongr. M. J. Rinaldo teikėsi 
ištisai paskelbti LB paruoštai 
pareiškimą sąžinės kalinių 
klausimu, kuriame esama ir 
sekančio drąsaus teigimo;

galutinai“, degindami tiltus bet kuriam grįžimui. Veng
rijos ir Lenkijos Įvykiai turėjo ir pas mus tą atsigavimo 
minti suaktyvinti, gal būt, iki veiksme. Tai yra nebesu- 
laikomas komunistinio irimo procesas ir pas mus.

Dėl to rašyti jums papeikiamus laiškus galėjo savos 
rūšies davatkos, žmonės, pripratę gyventi vienkart nu
statytais veiklos šablonais ir< galvojimu, sunkūs pasekti 
vykstančius pasikeitimus ir daryti iš jų išvadas. Jei mes 
laukiame tautos išsilaisvinimo jos pačios pastangomis, 
turime derinti ir savo čia galimus žygius su tuo, kas pa
čiam krašte daroma tam pačiam tikslui ir, suprantama, 
ieškoti ir palaikyti kontaktą krašte su tais, su kuriais 
mums būtų pakeliu. Nesibijokime pasakyti, kad sąjungi
ninkų galime susilaukti ir "išdavikų“ tarpe. Ypatingai 
mes, socialdemokratai. Dėl to bandome keistis ir spauda.

Suprantama, kad mūsų "veiksniai“ iš būtinumo ir 
viešai reikšdamies, negali keisti savo pozicijos, laikyda
mi savo uždaviniu kovą už visišką išsilaišvinmą. Mes to 
paties siekiame, bet salvo veiklos taktikoje galime ir, ma
nau, privalome būti "laisvesni“, nebijodami kontaktais 
net su režimo žmonėmis susitrefninti, jei per tuos kon
taktus galėtume juos paveikti ir pagaliau laimėti mūsų 
nusistatymui, mūsų siekimams. Dėl to ir mūsų vertinimas 
Įvykių Lietuvoje mūsų spaudoje turi būti realus ir tei
singas : bloga vadinti blogu ir teigiama teigiamu.“

takto, nuoširdaus pokalbio su LB pareigūnais ar kitais įta 
kingais lietuvių kolonijos asmenimis.

Tokiai vaikų verbavimo akcijai suorganizuoti dabar 
yra pats paskutinis laikas.

riodinėj spaudoj plačiau in
formuos apie Lietuvos teises 
į laisvę ir apie priespaudą 
okupacijoje.

bos svarstybose, kurios įvyks 
lapkričio 24-27 dienomis Chi
cagoje, bus ir sporto sekcija, 
kurioje paskaitas skaitys dr. 
Algirdas Vokietaitis ir Jur
gis Jašinskas.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINĖ PRENUMERA-

Sporto sekcijai vadovauti 
pakviestas sporto veteranas 

"Pasauliniu mastu rodo-įBronius Keturakis.
mas susirūpinimas sovietijos j _  _______ _
žydais. Tai tikslu. Tačiau lie-j Nc8aH _ bet
tuviai, latviai, estai ir kitų ištesėk.

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. 2L3
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CHICAGOJE MIKE PULK. J. TUMASkun. Grigorijui Kibulovui atimtas leidimas darbuotis kaip f
kunigui. Priežastis — per pamokslą išsireiškęs, kad mirtis ‘ ....... ...
viską sunaikins (reiškia, ir komunistus), mažai mergaitei • Rugpiūčio 2 d. Chicagoje,, Velionis buvo v ienas is tų, 
leidęs dalyvauti bažnytinėj procesijoj, į vieno parapijiečio |širdies smūgiui ištikus, mirė kuriuos komunistai varė į 
klausimą, ar verta stoti į komunistų partiją, kunigas atsa- ■ Lietuvos kariuomenės sava-

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

KATALIKŲ PADĖTIS LIETUVOJE

Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas Kultūra birželio 
laidoje paskelbė dr. Jozefo Mirskio straipsnį "Katalikų 
padėtis Sovietų Sąjungoje“. Jis, pasirėmęs savo asmeniš
kais stebėjimais ir pasikalbėjimais keliaujant po Sovietų 
Sąjungą, apžvelgia Lietuvą, Latviją, Gudiją ir Ukrainą.

Apžvalgą apie Lietuvą pradeda taip:

”Dėl per amžius čia sukurtos tvirtos Bažnyčios struk
tūros, stipraus tikėjimo ir patriotizmo — tiek lietuvių, tiek 
ir lenkų — Lietuva turi palyginti didžiausią religinės laisvės 
laipsnį SS teritorijoj. Jai išlaikyti, net praplėsti, reikia 
tikinčiųjų ir didelės dvasininkų daugumos tvirtos laikyse
nos“. Kaip pavyzdį, autorius duoda faktą, kad 1976 sovietų 
valdžia į Kauno Dvasinę seminariją leido priimti 20 kan
didatų klierikų (iki tol buvo numerus clausus iš 5 kandi-

kęs: "Jei nenori, kad tau galvą praustų, nestok' įnoris kūrėjas pulk. Juozas

Valdžios politika Ukrainoje yra tokia pati kaip Gūdi-i Tumas, gimęs 1893 m. rug- 
joje. Tik žmonės yra kitokio būdo nei Gudijoj — drąsūs, i pįūčio 2 d. Alovės vis., Aly- 
pasiryžę, kovingi, ir jiems pavyko gauti 30 parapijų, net'taus apskr.
ir tokiose vietovėse, kur jų nebuvo prieš II pasaulinį karą. i

Červenės mišką prie Minsko 
sušaudyti, bet jam ir nedau

geliui kitų pavyko pasprukti,

pasislėpti ir pasiekti jau vo
kiečių užimtą Lietuvą.

* ♦ •

Ir architektai turi tai daryti

Komunistų partija paskel
bė Sovietų S-gos naują kons
tituciją, kuriai antspadą pri
dėti turi rudenį susirinksiąs 
"parlamentas“.

Iki to laiko visos organiza
cijos turi tą konstituciją

datų). Autorius teigia, jog toks netikėtas leidimas duotas svarstyti. Visa tai tėra tik
dėl to, kad pastaraisiais metais Lietuvoje pradėjo veikti 
pogrindžio Dvasinė seminarija su apie 30 klierikų. Pripratę 
absoliučiai kontroliuoti religinį gyvenimą Lietuvoje, sovie
tai negali pakęsti tokios slaptos seminarijos, kuri visiškai 
išsprukusi iš jų kontrolės. Tad ir leido į Kauno seminariją 
priimti 20 kandidatų su sąlyga, kad vyskupai uždarys tą 

slaptąją.
Kitas pavyzdys. Nežiūrint draudimo ir sunkių baus-

burbulo pūtimas, nes šiaip ar 
taip pasisakysi, konstitucijoj 
nė vienos raidės nepakreipsi, 
nes ji partijos viršūnės jau 
priimta.

Liepos 1 d. posėdyje kons
tituciją svarstė ir architektų 
s-gos valdyba. Aišku, vienu

(Iš Eltos biuletenio)

Ar Lietuva rusinama?
I

Vilniuje išleistas eilinis, 
metraštis "Lietuvos ekono
mika ir kultūra 1975 me
tais“. Tai Maskvinės statis- 

. tikos įstaigos Lietuvos sky-į 
griaus leidinys. To leidinio 
Į ruošėjų surašyta 49, iš jų 
lietuviškomis pavardėmis 
ti 19.

** i

RŪPINASI IŠLEISTI

VAIŽGANTO LAIŠKUS

Ilgametis Lietuvos atsto
vas Paryžiuje Petras Klimas 
buvo vedęs artimą rašytojomių, Lietuvoje gaminamos devocionalijos. Negalėdami tolsu itarS ;iuntg svei. 

slaptai gamybai padaryti galo, valdžios organai kreipėsi kinimą Leonidui Brežnevui.'kun' Juozo Tumo-Vaižganto
į bažnytinę hierarchiją, siūlydami įsteigti tos rūšies gami
nių fabriką. Fabrikui vadovauti pavesta Vilniaus Žvėryno 
parapijos klebonui.

Tie pavyzdžiai rodo, kad užsispyrimas ir tvirta tikin
čiųjų laikvsena gali šį tą laimėti.

Nors ir atlikdama svarbų vaidmenį, Kauno Dvasinė 
seminarija toli gražu nepajėgia aprūpinti kunigais visų 
Lietuvos parapijų. Seminarija sovietams yra lyg reklamai 
"tariamos religinės laisvės Lietuvoje“. Tdoėl prieš kurį 
laiką vyskupas Pavilonis kėlė mintį seminariją uždaryti 
ir taip išmušti iš sovietinių rankų ginklą jų propagandai. 
Pasiūlimą valdžios organai atmetė. Pagal Vilniaus arki
vyskupijos administratorių kun. Krivaitį, dabar esamam 
(toli nepakankamam) dvasininkų skaičiui vien tik Lietuvoje 
(nekalbant apie Gudiją, Ukrainą ir kt.) išsilaikyti, semina
rijoj turėtų būti 120 studentų, kai tuo tarpu tėra 40. Dabar 
iš Vilniaus arkivyskupijoj esančių 40 parapijų, tik 19 (ma
žiau nei pusė) turi kunigus.

Patyrę iš šen bei ten pravestų bandymų, kad tai nepa
tinka tikintiesiems, valdžios organai vis primygtiniau iš 
vyskupų reikalauja liturginių pakeitimų. Iš bažnytinės 
hierarchijos apklausinėjimų paaiškėjo, kad 80% kunigų 
yra prieš liturginius pakeitimus. Kaip autorius patyrė, už 
sutikimą įvesti liturginius pakeitimus, Lietuvos vyskupai 
reikalavo religinės spaudos, maldaknygių spausdinimo, 
progų naudotis radiju ir televizija. Tuo tarpu tas klausimas 
yra pakibęs ore.

Tarp Lietuvos kunigų nerimastį ir baimę kelia naujų 
vyskupų nominacija. Valdžios statomų kandidatų įšventi
nimas į vyskupus, yra laikoma didele klaida, kai yra tikrieji 
vyskupai, kuriems valdžia neleidžia eiti pareigų — pavyz
džiui, vyskupui Steponavičiui. Laikoma, kad tokiu atveju 
geriau, jei dieceziją valdo kapitulos vikaras, negu nusileisti 
valdžios spaudimui. Paskirtį vyskupą, kuris dvasininkų 
laikomas netinkamu, reikštų kelti nesantaiką ir nusivylimą 
Bažnyčioje. Juoba, kad valdžios statomi kandidatai, kaip 
taisyklė, yra žemos moralės asmenys (konkubinatas, alko
holikai ir kt.), kurie yra paklusnūs ir atsidavę valdžiai, 
skaitytis su visos dvasiškijos, bet ne valdžios nuomone. 
Visi, su kuriais autorius ta tema kalbėjo, kartojo tokį 
prašymą.

Bendra nuomonė yra, kad KGB puikiai orientuojasi, 
kas dedasi Vatikane. Taip juokaujama: "Jei trys kardinolai 
susitinka Romoje ir paliečia kokį nors klausimą, tai kitą 
dieną Maskvoje KGB jau žino pasikalbėjimo turinį“. Yra 
ir kita nuomonė — tam tikra Bažnyčios pogrindinės veiklos 
dalis yra išsprukusi iš policijos žinios bei kontrolės, bet, 
nepaisant to, visą laiką pabrėžiama, jog KGB yra visaži
nanti.

Blogiausia padėtis Gudijoj. Autorius sužinojo, kad 
Gardine, kur yra 50,000 katalikų, per Kalėdas nebuvo 
laikoma nė vienerių mišių, nes vietinis kunigas buvo su
sirgęs. Iš 300 tuoj po II pasaulinio karo dirbusių kunigų, 
dabar liko 32 paliegę ir senyvi dvasininkai.

Latvijoj yra Rygos Dvasinė seminarija su daugiau 
kaip 20 studentų. Iš Rygos, bet ne iš Kauno, jauni lenkų 
kilmės kunigai yra siunčiami į Ukrainą ir Moldaviją. Kuni-

Respublikinės premijos

Literatūros ir meno pre
mijos paskirtos dailininkui 
Konstantinui Bogdanui, kom
pozitoriui Stasiui Vainiūnui, 
dainininkei Beatričei Grince- 
vičiūtei, dailininkui Antanui 
Kučui ir poetui Eugenijui 
Matuzevičiui.

Mokslo premijas gavo kal
bininkai J. Pikčilingis, K. Ul
vydas, V. Ambrazas, A. Va- 
leckienė, E. Valūilytė, N. 
Sližienė, V. Urbutis, filoso
fas R. Plečkaitis, chemikas 
D. Poškus.

Mokslo ir technikos — ke
liolika inžinierių, agronomų 
ir kitokių specialistų.

Mirė P. Bertašavičius

Liepos 28 d. Kaune mirė 
Kauno vykdomojo komiteto 
pirmininko pirmasis pava
duotojas (viceburmistras) 
Povilas Bertašavičius, gimęs 
1934 m. sausio 11 d. Juodei
kių kaime, Plungės rajone.

Jis buvo baigęs Kauno Po
litechnikos inst. statybos sky
rių, partijos narys nuo 1961 
metų.

A. Šabaniauskas 

tebedainuoja

Nepriklausomos Lietuvos 
mažosios scenos dainininkas! 

i buvo Antanas Šabaniauskas, ! 
gimęs 1903 m. Jis tebedai-Į 
nuoja ir šiandien "Šaltinė-j 
lio“ bare Vilniuje. Jo labiau-1 
šiai mėgstamos šokių dainos J 
buvo Sunku gyventi, Nepa-Į 
miršk manęs, Palangos jūroj, 
Elyt, tu meili ir kt.

Jis yra įdainavęs apie 100 
plokštelių.

Alytus labai auga

Alytuje 1858 m. tegyveno 
12,400 žmonių, o 1976 m. ten 
jau buvo 50,000. Vadinasi, 
per 18 metų jo gyventojų!’

giminaitę ir palaikė su juo 
artimus ryšius.

Velionio P. Klimo sūnus, 
gyvenantis Paryžiuje, rūpi
nasi tuos Vaižganto laiškus 
jo tėvui išleisti. Tų laiškų 
esą per 300. t

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

•> Chronicle of the Catholic’
Į

Church in Lithuania nr 15,}

vertimas iš lietuvių kalbos, 
42 psl., išleido Lietuvių Ku
nigų Vienybė (351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207)

PADĖKA
MŪSŲ mylimas vyras, tėvas, UOŠVIS ir senelis

A. + A.

Dr. DOMAS JASAITIS
po trumpos sunkios ligos mirė 1977 metais birželio 5 dieną, 
eidamas 79-sius metus amžiaus.

Po iškilmingų pamaldų lietuvių Maspeth parapijos 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo bažnyčioje, palaidotas 
8 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems ligoniu besirūpinantiems, 
apie jo sveikatą klausiusiems, telefonu skambinusiems. 
Nuoširdi padėka giminėms, draugams, bendradarbiams 
bei organizacijoms, per savo atstovus dalyvavusioms 
šermenyse, pamaldose ir laidotuvėse. Atskira padėka 
Maspetho parapijos klebonui gun. Bulovui už sukalbėjimą 
maldų bei Rožinio atsisveikinimo metu ir suorganizavimą 
iškilmingų pamaldų bažnyčioje bei palydėjimą į kapines. 
Didi padėka prel. Jonui Balkūnui už prasmingą pamokslą 
bažnyčioje ir maldas kapinėse. Širdinga padėka kunigams 
dalyvavusiems šermenyse, asistavusiems pamaldose ir pa
lydė jusiems į kapines: kun. Čekavičiui, kun. Tėvui V. 
Gidžiūnui, kun. J. Pakalniškiui, kun. V. Piktumai, kun. A. 
Račkauskui, kun. S. Railai. Gili padėka tarusiems atsisvei
kinimo žodžius: Gen. Konsului A. Simučiui, VLIKo vice
pirmininkui J. Valaičiui, LB New Yorko Apygardos pir
mininkui A. Vakseliui, Ateitininkų Federacijos atstovui 
kun. S. Ylai, ALTos atstovui P. Ąžuolui, Katalikų Mokslo 
Akademijos ir Pasaulio LRKO Sąjungos pirmininkei A. 
Janačienei, LMK Federacijos pirmininkei I. Banaitienei, 
Pasaulio ir Amerikos Gydytojų Sąjungų atstovui dr. B. 
Radzivanui, Liet. Katalikų Korporacijos “Gaja” atstovui 
dr. P. Bagdui, Socialdemokratų — šiauliečių ir “Keleivio” 
atstovui Jackui Sondai, Valst. Liaudininkų atstovui ir 
Lietuvos Tyrimo Instituto pirmininkui J. Audėnui, Lietu
vos Laisvės Komiteto atstovui dr. B. Nemickui, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos, Ckininkų Sąjungos ir 
Darbo Federacijos atstovui, atsisveikinimui vadovavusiems 
Stasiui Lušiui.

Gili padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias, auko
jusiems Tautos Fondui ir kitur ir atsiuntusiems gėlių prie 
karsto. Atskira padėka priklauso New Yorko ateitininkams 
už garbės sargybą. Nuoširdžiai dėkojame visiems už pa
reikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir per spaudą sunkioje 
mums valandoje,

-> XX A * v
Žmona Sofija Jasaitienė, duktė Elena Valiūnienė ir 

sūnus dr. Stasys Jasaitis su šeimomis

Ką tik gavome
Radvila Juodasis, patrio

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

Vienos aistros istorija,
romanas, iparašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.

t
Adomas Galdikas, 171 di

delio formato psl., dalis pa
veikslų spalvoti, Charlottes 
Willard ir Waldemaro Ge
orge tekstas apie A. Galdi
ką ir jo kūrybą anglų kalba. 
Gera dovana kitataučiui. 
Kaina $16.00.

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

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

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

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

Bastūno maištas, parašė 
' Bronys Raila, kieti viršeliai,
1 495 ,psl., kieti viršeliai, kai- 
i na $10.
I
i Gatvės berniuko nuotykiai,
parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

t . • * •
. 13-ji laida, pasakojimų
pynė jaunimui (10 pasako
jimų), parašė Juozas Toliu
šis, viršelis ir iliustracijos 
Aleksandro Jakšto, 254 psl., 
kaina $4.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424

j psl., pogrindžio leidinys.
■ Jame yra kronikų nr, 16-22.
Į Kaina minkštais viršeliais 
į $4, kietais — $6.

gai Latvijoj yra labiau įbauginti negu Lietuvoj Neseniai skaičių padidėjo 4 kartus

PARCEL SERVICE,

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ
giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus. . t . i j, j
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias

kelias suteikti jiems džiaugsmo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

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

CENTRINĖS Į5TAGOS NEW YORKE:

NEW YORK, N.Y. 10010

212 FIFTH AVĖ. ROOM 709 
Tel.: (212) 685-4537

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

BAI71M0RE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė.
BROOKLYN, N.Y. Ii222, <2 Nuussau Avė.
CHICAGO, 111. 6U622, 2242 VV. Chicago Avė.
CHICAGO, 111. 60632, 4065 Archer Avė.
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 VVest 25 St.
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETRO1T, Alicb. 48210, 6720 Michigan Avė.
ELIZABETH, N.J. 07201, 956A Elizabeth Avė.
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė.
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E.
NEVV BRITA1N, CONN. 06052. 97 Shuttle Meadow Avė 
NEVV YORK. N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St.
KOCHESTER. N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122, 1236 Ninth Avė.
SEATTLE. VVnsh. 98125, 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 168 VVhitehead Avė.
SYRACUSE, N.Y. 13204. 318 S. VVilbur Avė.
VINELAND. N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė.
VYORCHESTER Mass. 01601. 82 Harrison St.
VVHEAT RIDGE, Colo. 800.33. 4330 Ouav St.

REIKALAUKITE MUSŲ N AUJO MUITŲ SĄRAŠO.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 

šestadieniai> lit-i*.-. n rugpiūčio men. uždaryta, 

MM******"

(301) DI 2-2374
(212) 389-6/47
(312) 235-7788

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033
(313) 894-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

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

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

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

(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422 4330

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel- 

! nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virk2u, kaina
$6.00.

Prof. Augustino Volde- 
į maro raštai, 672 psl., kai

na $15.00.

Poezijos knygos
Lietuvos karaliaus krikštas

Schondocko poema, vertė 
{ A. Tyruolis, 30 psl.. kaina 
| $1.50.
I Juodvarniai, pasaka-poe- 

rr.a, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Bukolikos-Georgikos. Pa-
blijaus Vergilijaus, vertė dr. 
Antanas Rukša, 427 psl., kai
na minkšt. virš. $6.50, kietais 
— $7.25.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne- 

i spausdinti eilėraščiai, jo už- 
' rašai Įvairiais klausimais ir 
‘ kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stacyi 
Santvaras Kaina $6 on.



Foslūpk ketvirtu KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 31, 1^7 m. jRgfffūčio 1$

— Sveikas, tėve! Na, ko<vienas Smetona pražudė vi 
tyli ? Neatsakai net i pasvei- są Lietuvą, 
kinimą?

TARĖSI TAUTYBIŲ 
DEMOKRATAI

Prez. J. Carter įsitvirtinus 
Baltuose Rūmuose, pastebi
mas demokratų partijos di
desnis dėmesys tautybių vei
kloje dalyvaujantiems asme
nims. Š. m. rugpiūčio 2 d. 
demokratų partijos centrinio 
komiteto rūpesčiu Washing- 
tone Atstovų Rūmų patalpo
se buvo suruošta tautybių

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ 

ŽMOGAUS TEISES

Jau beliko 5 savaitės iki 
Pabaitiečių Žygio už Žmo
gaus Teises. Laikas nuspręs
ti dalyvauti jame ir paremti 
pinigine auka.

žygis vyksta rugsėjo 24 d. 
Šis laikas yra labai svarbus, 
nes rugsėjo gale — spalio

! PITTSBURGH, PA.

•Darius-Girėnas oro bangomis

Mes pittsburgiečiai gerai 
prisimename Darių ir Girė
ną, kada jie buvo atvykę į 
Pittsburghą lėšoms sutelkti 
jų skridimui į Lietuvą. Tai,' 
buvo 1932-rais metais. Jie 
abudu buvo apgyvendinti 
Lietuvių Ūkyje, Pittsburgho 
priemiestyje.

Skaitykite 
šias knygas

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

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

nas, 271 psl., kaina $4.00.
Tos pačios motinos sūnūs, 

3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4.00.

Religijos filosofija, para
šė dr. Antanas Maceina. 335 
psl., kaina .$6.00.

Didieji dabarties klausi*
mai, parašė Antanas Macei
na, 325 psl.. kaina $6.00.

EWAKENING LITHUA*

demokratams ir tautybių or-,Pradžioj prasideda Belgrado 
ganizacijų vadovams skirta pagrindine konferencija. Tad 

i!konferencija. Joje dalyvavo yra tinkamas laikas vėl iš- 
1Į arti 100 asmenų, jų tarpe šie kelti į viešumą žmogaus tei- 
'lietuviai: JAV LB Krašto siu laužymą Pabaltijos kraš- 
valdybos vicepirm. Rimas

psl., minkštais 
kaina $6.00.

buvo sudarę komitetą jų skri-1 Julius Janonis, poetas ir 
dimui paremti. Komitetui revoliucionierius, parašė — 

265 psl.,

Vietiniai pittsburgiečiai

Dulkės raudonam saulelei- i NIA, 18 7 psl.. kaina $3.00. 
dy, Vinco Ramono romano Parašė Jokūbas J,

antra papildyta laida. 399
viršeliais.

• j

'.Česonis, Jungt. Baltų Komi
teto vykd. pirm. dr. J. Genys 
ir demokratų darbuotojai 
Jonas Nasvytis (Cleveland), 
dr. Kaz. Šidlauskas (Chica-

tuose. Parodyt pasauliui, y- 
pač tiems, kurie dalyvavo 
Helsinkyje o dabar Belgrade, 
kad Sovietų Sąjunga laužo 
Europos Saugumo konferen
cijos nutarimą Žmogaus tei-

go), A. Varnas (New York), šių reikalu. Taip pat, norima 
Faktiną konferencijos orga-! priminti, kad mums svarbu
nizavimą vykdė partijos tau
tybių skyriaus pirm., buvęs 
New Yorko meras R. Wagner 
ir centrinio komiteto parei
gūnas A. Waluchek.

Pagrindinis darbotvarkės
į punktas buvo demokratų 
partijos centrinio komiteto

Pabaltijos valstybių likimas, 
kad jos buvo prievarta inkor
poruotos ir reikalauti, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
būtų nepriklausomos.

— Maiki, aš dabar bijau ir klausyti niekam neįdomu. į
net ir prasižioti. I Tai senosios kaitos temos,

į kai socialistai, krikščionys
— O kas tave taip išgąs- tautininkai dėl savo pri-

cjįno? jmityvaus ideologijos supra-
•timo negalėjo sėdėti prie 

_ . A . vieno stalo ar važiuoti vie-
~ Jai tu’ nes“ai_' name automobily, kai vieni

tai Chicagos Navynų, kurios daužė akmenimis
mudu visiškai nupeizavojo. ]a M da tei.
j u redaktorius sako, kad, , . . ... . .

at--- svbes skaldė antausius. Vi-dabar musu pasikalbėjimai'. - . ... . ;
1 -1 i- satai įau -praeitine, ir telie-vra jau kažkokie bunalus ir. A.. ’ ..be jokio skonio, visiškai ne ka “k dzmust.s, kad j, ne-

tokie, būdavo prie, amžiną: 0 dabar. nauji laikai
i pateikia mums ir naujas te-

pirm. Ken Curtis pranešimas
. .. ..ir žmogaus teisiu ir žmogiš- 

Tėve, apie tai šiandie k ju laisviu klausimas 
nsvti nipkflm tipu nmn. t

atsilsi, rekaktoriaus Michel 
seno. Be to, girdi, ir dabar
tinis Keleivio redaktorius 
yra niekam veitas, nes išsi
traukęs šoblę negina Navy
nų redaktoriaus nuo priešų, 
kurie jam kandžioja kulnis.
Sako, kad dabar ir mūsų ^a\Jau buvo pradėję manėj 
Keleivis nėra tavo cicilikų piktais badyti, kad, girai, 
laikraštis, nes jisai nestoja!nutauzmu tokias durnystes

mas, apie kurias 
kalbamės.

mudu ir

— Ačiū, Maiki, kad tu 
mane kiek apraminai, nes 
Zacirkos galiūne mano fren-

Paliesta JAV užsienio ir 
ekonominė politiką, kelta 
svarba tautybių demokra
tams stipriau organizuotis, 
būtinybė turėti patarėją tau
tybių reikalams Baltuose Rū
muose (panašiai kaip prez. 
Fordo kadencijos metu), 
svarba į Belgrado konferen
cijos delegatus įtraukti tau
tybėms artimą asmenį, prie
kaištauta dėl dėmesio stokos 
tautybių grupėms, kaltinta 
JAV administracija dėl ne- 
parūpinimo valdiškų tarnybų 
partijos kandidatus rėmu- 
siems tautybių atstovams, 
ir t.t.

Pasaulio, JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ir 
taip pat LJ Sąjungos, ALTA 
ir VLIKAS pritaria ir remia 
šį Žygį. Neseniai buvo iš
spausdintas Jų ”Atsišauki-1 kapinėse Chicagoje. 
mas į lietuvių visuomenę'

vadovavo Stasys Bakanas, 
Povilas Dargis, Petras Pivo- 
rūnas. Jų ir kitų pittsburgie- 
čių pastangomis buvo sutelk
ta gana stambi suma.

Apie Dariaus-Girėno 1933 
metais skridimą buvo plačiai

Jurgis Jašinskas,
kaina $5.00.

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

papasakota ir prisiminta lie- kaina $3.00.
pos 10 dieną Povilo Dargio Da'.no« ,r 8ielm.es b,rolla,n
vedamoj Lietuviu radio pro- ,ctuv,a™- . ai y1 mečio 

. „ ‘ , . i Kompozitoriaus Juliaus Si-gramoj. Programa buvo pai-1 1
vairinta pritaikinta muzika. 
Ypatingai gražiai nuskambė
jo Algirdo Brazio dainuoja
ma liūdna lakūnams skirta
daina 'Išskridai kaip paukš
telis“. Ši daina, anot Povilo

niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kuibokienės 
pastangomis. Įgraviravimo 
darbą atliko Jonas Zdanius 
Kaina $6.00.

Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti- 

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psl., kaina 
$6, ’

Lithuanians in America,
parašė d r. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina $5.00.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

Vytautas the Great Grand

Pabaitiečių Žygis už Žmo
gaus Teises yra VISŲ pa
baitiečių žygis. Jis nėra vien 
tik jaunimo, ar suaugusių 
žygis. Mes visi esame lietu
viai ir visiems turi rūpėti 
Žygio pasisekimas!

Kiekvienoj didelėj lietu
vių kolonijoj, rytuose ir vi- 
durvakaruose, jau įsisteigė 
ar steigiasi vietiniai Žygio 
komitetai. Netrukus vietiniai 
komitetai Jūsų prašys pagal
bos. Neatsisakykit padėt. Pa
baitiečių Žygio už Žmogaus 
Teises pasisekimas yra visų 
lietuvių, latvių ir estų ben
dras reikalas.

Dargio, yra dažnai girdima ęuose Ant. Gintneris, 638 
laidojant lietuvius Tautinėse psj ? kaina $5 Q0.

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

t 1 -1 m. Paguoda, Bronio RailosJau nuo senu laiku Pitts-,.. .. • , . . , TT ,4 jjjgapsejpejy akimirkų II da.

Lietuvių organizacijų veikla

burghe veikia Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, Sanda
ros, Tėvynės Mylėtojų, Lie-

Lietuva caro ir kaizerio na- į Duke of Lithuania by dr. Jų*

lis. Be k*4ų dalykų, čia telpa 
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skibeiką ii Joną Ais.

seph B. Končius, 211 psk. 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.00. minkštais $2.00.

Melagingas Mikasės lail- 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl.. kaina $1.50.

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

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24

rikos Lietuvių Tarybos sky-i tj Knyga 374 psl.. kaina psl.. kaina 50 centų.
riai-kuopos. Be jų, dar turi 
me Lietuvių Ūkį — Lithua
nian Country Club ir kitų 
mažesnių organizacijų.

kaip ir I dalies — minkštai 
viršeliais $5, kietais $5.50

Kokius dievus žmonės gar- 
jbino senovėje, St. Michelso-

Lietuvių Darbininkų Drau
gija New Yorkę, 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

į vieną glitą su Navynų ga- 
zieta prieš bendrą mūsų 
taif.os neprietelių Lietuvių 
Bendruomenę. Tai apie ką, 
Maiki, čia mudu dar galėtu
me kalbėti, šitaip baisiai to 
redaktoriaus nušandyti?

— Kiekvienam leistina tu. 
rėti savo skirtingą nuomonę 
apie mus, kaip ir mudu tu
rime ją apie kitus, mus kri
tikuojančius. Pavyzdžiui, 
man irgi neatrodo, kad da
bar tik Naujienos yra tik
ras socialistų laikraštis, nes 
jos pačios tą vardą nusi
braukė ir skelbiasi esančios 
"visų lietuvių laikraštis“...

— Bet sakyk, Maiki, ar 
gali būti tokia visų lietuvių 
įgazieta, kuri vajavoja be
veik su visais lietuviais?

— O kodėl ne? Gali būti 
ir visų tarp savęs besipešan. 
čių lietu.ių laikmštis. Juk 
čia nėra jokio sętaudos drau
dimo ar cenzūros.

— Žinai ką, Maiki, man 
atrodo, kad mūsų šnektos 
Nevynų redaktoriui nepa
tinka dėl to, kad tu nustojai 
man tlumočyti, kaip anais 
čėsais: kad nėra jokio Die-

kuriomis net gazietos pasi
piktino.

— Nenusimink, tėve, ir 
vėl ateik kitą kartą pasikal
bėti.

— Gut bai, 
bles jū!

Maiki. God

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Prašau paskelbti Jūsų laik
raštyje šią žinutę:

Elena ir Zigmas Gūrai 50 
metų bendram gyvenimui 
paminėti paaukojo Tautos 
fondui $100.00.

Tautos fondas sveikina 
Juos ir nuoširdžiai dėkoja už 
auką.

Aldona Katinienė,

fin. sekretorė

MIAMI, FLA

Operavo L. Stasiui;

Senam Keleivio skaityto
jui ir buvusiam korespon-

vo, kad mūsų tauta eina, įsi- dentui L. Stasiuliui padary- 
kibus į padurką kunigų gas- tos net dvi operacijos, 
padinėms, kad tik ruskio-
caras mus kotavojo, o ko-J Linkime jam greičiau pa- 
munistai atnešė valnastį, o‘sveikti.

Priimta rezoliucijų, ne vie
nu atveju palankių Lietuvos 
klausimui. JAV administra
cija savo dėmesį konferenci-Į Lauksime visų Washing- 
jai Įrodė atsiųsdama joje kai-!tone rugsėjo 24 d. 
bėti ž. ūkio departamento! 
sekretorių R. Berglandą. Į 
Amerikos Balsas pokalbį su t 
R. Česoniu ir J. Nasvyčiu 
užrekordavo perduoti į oku-' 
puotą Lietuvą.

Pabaitiečių Žygis už Žmo

gaus Teises vykdomasis 

komitetas

R. VOKIETIJA

SVARBI NAUJIENA
L. Šukytė skina laurus

Miuncheno operos festiva
lis šiemet pradėtas Richardo 
Strausso mitologine opera į 
”Dafne“, pagrindinį vaidme- 

,nj atliekant lietuvaitei Lilijai 
tratos atgimimą iki Pirmojo-Šukytei.

p, saulinio karo 19.14 m. Jis; Vokiečių spauda L. Šuky
je a išleistas. Rengiamas |‘? kelia » Padanges,

spausdinti šios istorijos II

Prano Čepėno "Naujųjų 

la kų Lietuvos istorijos“ pir-
i

nusis tomas dėsto lietuvių!

SIOS

temas, kuris dėstys istoriją 

iki 1920 m. Trečiajam tomui 

se rinkta gausi istorinė me

džiaga ir jame bus nušviesti 
Lietuvos
metai.

IŠLEIS PETRO KLIMO 

ATSIMINIMUS

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla ruošiasi išleisti Lie
tuvos nepriklausomybės ak-

nepriklausomybės 5^^,^ įr Ilgamečio Lie
tuvos diplomato Petro Klimo 
atsiminimus.

Pirmasis tomas gaunamas 
knygynuose ir leidėjo adre-
su: J. Urbelis.1649 N. Bioad-j^ p Klimo sQnus 
way, Melrose Park, Illinois, j 
60160. Knygos 560 psl., kai-! 
na $15.00. Jį galite gauti irj
Keleivy. r» jau nieko nebijo pasauly.

Jų išleidimu rūpinasi ve-

Pittsburghe ir apylinkėje 
turime ir keletą lietuvių RK 
parapijų, kaip tai: Švento 
Kazimiero, Švento Petro, 
Švento Antano ir Švento 
Švento Petro ir Povilo. Be 
to, turime ir Švento Pranciš
kaus Seselių vienuolyną, tu- 
Ūg}e ir lietuvių mokyklėlę...

Krutame, nemažai priside
dame prie bendros JAV lie
tuviškos veiklos, tik spaudo
je mažai kas apie mus parašo.

G. Žilinskas
!

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
ne*, 360 psl., kaina . .$3.50

To paties autoriaus tomai 
VI kietais viršeliais $3.76 
minkštais $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J 
Augustaitis, 154 psl.. kai
na $1.60.

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

LIETUVOS VYČIO PCD 
SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

TAU, LIETUVA, Stepo- 
po Kairio, 480 psl., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl.. kaina....$2.0ū

PENKTIEJI METAI, Kip- 
re Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

1977-1978 METŲ
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18—$8.38.00 (viena savaitė)
Rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi "savaitės)
Gruodžio 21—$ 999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTER:-) Į VILNIŲ 
SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO 

Kaina nuo $640.00

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį

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 
Priešių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su pa
pildomu mokesčiu (NEW YORKĘ
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

iškvietimo dokumentus.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždarvta.

innnnnnnnnonrjĮMMMiuaų 
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665

8ielm.es
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KALENDORIUS

Rugsėjo 11d. Sandaros sa 
Įėję, Brocktone Martyno! 
Jankaus šaulių kuopos Tau
tos šventės minėjimas.

Rugsėjo 18 d. Maironio

: Mačioniai išsikėlė j Floridą Pakartotina: Pabaitiečių 2y- kagoj, New Jersey, New Yor- 
gio Už Žmogaus Teises vyk- ke ir Philadelphijoj. Tikima- 

į Dantų gyd. Irena ir inž. domasis komitetas yra De-isi, kad vietinių kolonijų pa-J
N. ANGLIJOS ŠAULIŲ Antanas Mačioniai rugpiūčio troite. Jį sudaro: Viktoras ibaltiečiai sueis ir dirbs kar-!

10 d. apleido New Yorką ir Nakas — pirm., Sigurds Ru-jtu šio žygio pasisekimui.
KULTŪR. SAVAITGALIS išvyko Floridon nuolat gy

venti.
dzitis — vicepirm. (latvis),j 
Raimund Tralla — vicepirm į Laikas artėja, todėl ragi-

PARDIODAMAS NAMAS

Brocktone, Mass., arti lietuviu j 
bažnyčios.

Skambinti tel. 1—581-2029

JUK NETURITE? 

Dialogas su lietuviais.

”GAP.SO BANGU“
PROGRAMA

Ši radijo programa trans

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

Rugsėjo mėn. 3-5 dienomis ,nž AntanasMačionisNew lestas»> v'°leta Abariūtė -:nama visa lietuviškoji visuo- ,,D,alogM, “ Ue,uviais' 
Naujosios Anglijos šaulių y . . . | žiniaraščio (newslener) re- !meng irašyti , Mvo kaiendoJ Akimirkų kronikos antra
rinktinė ruošia kultūrini sa-- Yorkę išgyveno apie 30 me-J įrašyti

_ . vaitgalį. Stovykla įvyks Įįetuvių visuomeninėje veik
parke Shreivsbury.-Ttass., .nebunkporte, Mante, gražio- dirbdamas
6-toji Lietuvių Diena. Ren-.je Tėvų pranciškonu vasar- lietuviu darbininku d.joje 
gia LB Bostono apygarda trivietėje. Ten graži gamta ge- ldemokratu s g . 
W orcesterio apylinkė. iras maistas, jūros vandens!

’ tų. Čia jis veikliai reiškėsi i daktorė, Rusnė Baltrušaitytė rįų rugsėjo 24 d. ir kelionę
•_  norn fTiinto rrti _ *• TiT_ l_ :_—x__— nare, Gintė Damušytė —'j Washingtoną.

knyga, parašė Bronys Raila, j |

Į baseinas, todėl tinkama vietai 
Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet paskutiniam vasaros savait- organizaciJ°Ja- 

S. Bostono Liet. Piliečių dr. įgalini praleisti ir kartu pa
šalėje LB žengiamoje Tau-,bendrauti su kitu kuopų šau
tos .-Ventėje bus dr. Jono,^ ild‘ti pauliškas
Basanavičiaus minėjimas. Į.. .1 žinias.

protokolų sekretorė, Saulius 
Jankauskas ir Milda Kupci 
kevičiūtė — spaudos korės 

i žinoma, lietuvių inžinierių' Plentai, Jonas Marcišaus-
ir.

|kas — iždininkas, Gražina 
Linkime Mačioniams lai- Vaškelytė koresponden-

Pabaltiečių Žygio už Žmo

gaus Teises vykdomasis

komitetas

mingai gyventi naujoje vie
toje, Įsijungus į tenykščių 
lietuvių visuomeninę veiklą.

Rugsėjo 25 d. So. Bostono į _T A ...
Lietuviu Piliečiu d-jos salė-! Numatyta įvairi programa: 
je Stepono Dariaus posto jPas.kaltos: šaudymas, laužas 
moterų vieneto 40 metų su-pr šeštadienio vakarą šokiai 
kakties banketas. ” J su menine dalimi. Sekma- 

I dieni organizuotai dalyvau-
Spalio 9 d. 3 vai. popietjsime pamaldose, todėl atsi- i Įžymiųjų skulptorių yra Vla-

So. Bostono Lietuvių Pilie- --------1090
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje Laisvės Varpo rudens formų — tautinius rūbus, ir 

kuopos vėliavą su stovu.

VLADO VILDŽIŪNO 

PARODA

Šių dienų Lietuvos vienas

cijos sekretorė, Uldis Sipols 
— latvių atstovas, Harry 
Kord — estų atstovas. Šis 
komitetas ruošia patį žygį. 
Estų, latvių ir lietuvių ben
druomeninių organizacijų 
(pirmininkai yra Įtraukti į
garbės komitetą. 
JAV ir Kanados

Pasaulio,)
Lietuviu

Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų žo 

(lynas, V. Baravykas. nauja 
laida, apie 37,000 žodžių 
590 psL kaina $d.UO.

Kaina $7.00.
Kryžuočių valstybės san

tvarkos bruožai, prof. J. Pa- 
karklis, 176 psl., kaina $2.00.

Lietuvių išeivija Amerikoj, 
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 509 psl.. 

■ kaina $4.00.
! Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl., 
kaina 50 centų.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudio.us

Kreiptis senu adreso:

BRONIS K0NTR1M
b 98 Broadway

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

RADIJO PROGRAMA

vežti šauliškas uniformas, >das Vildžiūnas, gimęs 1932 
moterys, kurios neturi uni-

koncertas.

Spalio 16 d. 3 vai. po pietų: 
First & Second Church sa-| 
Įėję, 66 Mariborough Street,1 
latvių moterų ansamblio 
"Melodija“ koncertas, kurį 
rengia N. Anglijos Baltų d-ja.

Lapkričio 5 d. Lituanistinės 
mokyklos balius Chateau de 
Ville restorane RandoJphe.

Lapkričio 6 d. So. Bosto- 
o Lietuvių Piliečių d-jos 
alėje Sandaros moterų klu- 
o banketas ir našlių kara- 
enės rinkimai.

Lapkričio 12 d. North Ju
nior High (Oak St.) Brock
tone Brocktono tautinių šo-

Kambarius užsisakyti ra
šant tiesiai Tėvams pranciš
konams šiuo adresu: Father 
L. Andriekus, FranciscanĮ

lietuvių-anglų kalbų žo

Bendruomenės ir taip pat LJ į dynaa, redagavo Karsan 
Sąjungos, ALTa, VLIKas iri naitė ir Šlapobersk:h, apj. 

metais. Šiuo metu jis sve-į Lietuvos Vyčiai pritaria ir j $800°^*^’ P»b, ka’
čiuojasi JAV-bėse, ne tik lan-Į remia šį žygį. Neseniai laik-j na * ' ’
kydamas muziejus, parodas,! raščiuose buvo išspausdintas j
bet ir kurdamas.

i • • ,

Vienas jo kūrinys — bron- ■ visuomenę 
zinė skulptūra "The Bird 
Goddess“ bus atidengta ir

jų "Atsišaukimas į lietuvių

Monastery, Kennebunkport.'Palikta Franklin D. Murphy 

Maine, 04046, Tel. (207) 967-

Kiekvienoj lietuviškoj ko
lonijoj yra įsteigti (kur nėra,

skulptūrų sode Kalifornijos turėtų būti įsteigti) vietiniai 
universitete. žygio ruošai. Šie

Jo kūrinių paroda veikė j vietiniai komitetai rūpinasi: 
kad esate šaulys. Taip kvie-jnuo liePos 30 iki rugpiūčio'l. vietinių žmopių informa- 
čiame ir nešaulius dalyvauti'15 d Tower galerijoje South-• vimu apie žygį, 2. transpor- 
mūsų stovykloj ir susipažin- hamptone, L. I., N. Y. jtacija (organizuoja autobu-
ti su šaulių gyvenimu iri __ ___ ___ . . :sus- *r Lt.), 3. nakvynėmis
veikla i '1000000Boeo į Wash ingtone (viešbučiai, ir

t.t.) 4. jei yra reikalo, renka

2011 iki šių metų rugpiūčio 
mėn. 20 d., kartu pažymint.

Atvykusiųjų į stovyklą re-!
MERGAITĖ IŠ GETO“

pinigus savosioms išlaidoms.
... _ i Paskubėkite įsigyti šitą R. ,7. .... - , . . _

gistracija bus rugsėjo mėn. Spaiio romaną, nes jo netru- i Vle“nlai fondai ^turėtų bu- 
o j . i ti maisomį su pagrindiniais3 d. (šeštadienį) 10 vai. rytoju nebebus. 
11 vai. vėliavų pakėlimas ir 
stovyklos atidarymas, o kita

kių sambūrio „Sūkurys“ pir. i programa bus pranešta vie- 
masis konceztas. toj. Uždarymas ir vėliavų

nuleidimas numatomas rug-

Kaina $3.00.

REIKALINGAS ŪKIO 

PRIŽIŪRĖTOJAS

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 

Orentaitės parašytas roma

nas Erelių kuorai, 384 psl., 

kaina $8.00.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, „Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

j TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi 
nistraeijoje.

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1330 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 j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti 

Jono Valaičio parašytą apy
saką

JAUNAMARTĖ.

Turinyje: Suvalkijos kai-
pabaltiečių fondais. Lietuvių mas> ūkininko sodyba, jo

• finansų komitetas yra Čika- 
■ goje: jo pirmininkas — Dr. 
J J. Valaitis. Aukas šio žygio

Lapkričio 27 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos III aukšto salėje Lie
tuvos kariuomenės atkūri- 
ma sukakties minėjimas.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
po pietų First & Second 
Church salėje. 66 Maribor
ough St., estės pianistės Eli
zabeth Cox koncertas, kurį 
rengia N. Anglijos Baltų d-ja. j

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second 
Church salėje, 66 Maribor
ough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpolytes koncertas, 
kurį rengia N. Anglijos Bal
tų d-ja.

sėjo 5 d. (pirmadienį) 2 val.i 
po pietų. Mažam ūkeliui labai gražioje 

vietoje, netoli Lakonijos, N.H., 
reikalingas (prižiūrėtojas. Gali 
būti moteris, vyras ar pora.

reikalams prašome siųsti!
Baltic Human Rights Kaily
Ine., 1617 Fairway Lane, Na- 
perville, IL 60540.

Tad laukiame ir tikimės,
kad dalyvausite mūsų ruo-

‘ į Dirbti nieko nereikės. Gyvenasiamam kultunmam savait-j 
galyje, kartu atsiveždami

Vietiniai komitetai yra į-

buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

VARPAS

gerą šaulišką nuotaiką, nuo 
to daug pareis ir stovyklos 
pasisekimas. Iki pasimaty
mo.

Rinktinės vadovybė.

Bostoniškio J. Jašinsko

parašytą knygą —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR, 

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

mos patalpos erdvios ir su visais į snigti Čikagoj, Clevelande. 
patogumais. (Detroite, Hartforde, New

Smulkesnių žinių gausite, pa- įJ Jersey, New Yorkę, Omahoj, 
rašę adresu: Miss Jean Malin,[Philadelphijoje. Ročesteryje, 
89 Thomdike St., Arlington,‘Toronte ir steigiasi jau Bos- 
Ma. 02174, arba paskambinę1 tone ir Worcestery. Latviai 
telefonu 646-0287. paskyrė koordinatorius Či-

Ar skaitėte Varpo nr. 14? 
Jame rašo Juozas Audėnas, 
Vaclovas Čižiūnas, dr. Ka
zys Karvelis, dr. Bronius 
Kazlas, Antanas Kučys,Į 
Mečys Mackevičius, Romu
aldas Spalis, Aleksandras 
Solženicinas ir kiti. Būtinai 
įsigykite tą numerį. Kaina 
tik $3.50. Galite gauti Kelei
vyje.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytoju.-, apie pasaulinius tr Jietuuskuosiu. 
įvykius, deda daug ir įdėmių nuoteausų ir atvirai pasilaki 
apie visus mūsų visuomeniniu>' bei kultūrinius klausimus yį 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukt* 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visienu 
svarbia problema. Č
''NEPRIKLAUSOMA LIE PŪVA“ yra dinamiška mūsų iš į: 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idė«a. jįjį 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymai 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street, LaSalle. P.Q. HSP 1(1. CANADA

SLA
1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

SVS1VIEN 1.11.VAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

«oooaooooooooeoooooooooooooeooooooouoouooooooooooer

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 

i • Mokėti pagal susitarimą
į ALIEJAUS IR SAULfiS APŠILDYMO

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

’ pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

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

ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje

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

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

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

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

rican ar kitais 1ATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

arba
1—800—223 7420

(Prašyti ”Pat“)
' Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą reservuoti galimai anksčiau.

SLA—jau 80 metę caraauls lietuvių visuomenei ir iimokė- 
jo daugiau Kaip SEPTINIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—.didžiausia lietuvių fraternalini organizacija — 

duoda gyvybės apdrauda ir Ilgoje pašaipą, kun yra 

pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško p*4no. o teikia 
patarnavimus savitarpinėj pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pusa mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraade tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausiu 

apdrauda* nuo $100.00 iki $lv.000.6C.
SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją .Apdraudą — Ea_ 

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

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: oi $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metalu. > ■- - • -r

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1,060.00 akcidenta- 
Ks apdraudos mokestis $2.00 ( metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiikins anie 
Susivienijimo darbas. ’ vMV

Gausite spausdintas informacijas. Jeigu 
parašysite: 71*1*
Ltthaanian AlHunce sf America 
««7 W«rt 30th StrM. Nevr York. N. Y. 10M1

» 1
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Išskrido į Dainavą

E. Juciūtės paskaita 

mokytojams

Sukurs lietuvišką šeimą Šoks „Tarptautinėje 

naktyje“

Bostoniškiai Londone
I

Lietuviškųjų studijų savai-i 
tėję (liepos 30 — rugpiūčio 
7 d.) Londone Aidų žurnalo i 
red. dr. Juozas Girnius skai-į 
tė paskaitą.

Savaitėje taip pat daly va-: 
vo ir Vliko tarybos narys, jo 
politinės ir teisinės komisi
jos pirm. Stasys Lūšys.

P. Janavičiaus sukaktis

Savanoris kūrėjas kap. Po
vilas A. Janavičius rugpiūčio 
4 d. artimųjų bičiulių rately-’ 
je paminėjo savo 83 metui 
sukaktį.

i
Mes linkime mielam su-, 

kaktuvininkui dar ilgų svei-į 
ku metu.

Bostono Tautinių šokių 
sambūrio vedėja Ona Ivaš- 
kienė išskrido į Dainavos va
sarvietę, kur nuo rugpiūčio 
14 d. prasidėjo Lituanistinių rusu. liejime 
mokyklų mokytojų studijų.
savaite.

Ji ir J. Matulaitienė pa-

Rugsėjo 3 d. 3 vai. popiet 
iOur Lady of Victory bažny- 

Sibiro kankinė, didelį pa-!čioje Centervillėj bus Astos 
sisekimą turinčios atsim^ni_ Danasaitės ir Šarūno Girinio- 
mų knygos „Pėdos mirties; Norvaišos sutuoktu vės, o ves- City Hall aikštėje rengia 
zonoje“ autorė Elena Juciūtė ,tuvinė puota 5 vai. Knights International Night“. Pro- 
mokytojų studijų savaitėje f of Columbus Hall Centervil- grarną atliks 4 tautų šokėjai: 
Dainavoje, kuris baigsis rug-jlėj (Cape Code). lietuvių, lenkų, portugalų ir
piūčio 20 d., skaitys paskaitai j graikų j
tema “Lietuvis mokytojas!. Jaunai Porai linkime nSai!

Miesto savivaldybės kul
tūrinis skyrius trečiadienį, 
rugpiūčio 17 d. 7:30 vai. vak.

Išvyksta j Europą

Eleonora Čaplikienė su 
savo seserimi Gladys Miką- 
Joniene ir drauge Elena Si- 
mon rugpiūčio 18 d. išvyks
ta į Europą ir sugrįš rugpiū
čio 28 d.

Jos bus Londone, Mask
voje, Vilniuje, Kaune.

jir laimingai gyventi.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

/ra Vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wortos
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, į 
anglų kalbą išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 me
tais, 238 pis., kaina —$6.00.

Aidai ir šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va. 
cys Kavaliūnas, 234 psl., 
kaina $5.00.

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205 
psl., kaina $4.00.

Pulkim ant kelių, romanas, 
Kazys Plačenis, 200 psl., kai
na $2.00.

Sunkiausiu keliu, roma
nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Rudenys ir pavasariai,

I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

Rudenys ir pavasariai. IT
dalis., remanas, parašė AL 

i binas Baranauskas, 347 psl, 
kaina 86.00.

Lietuviams atstovauja i 
Onos Ivaškienės vadovauja- Į 
mas tautinių šokių sambūris, j

tėvynėj, Sibiro tremtyje ir

’ Jaunosios tėvai Gražina ir 
jAleksandras Danasai gyvena 
i Dorchestory, o jaunojo — 
(Vanda ir Juozas Giriniai 

solistas Norvaišos — Montrealy (Ka
nadoje).

Atvyks E. Kaniava

Vilniaus operos ______
kviestos pamokyti mokytojus £duardas Kaniava atvyksta 
tautinių šokių. į. j^V-bcs. jįs ^adąs lankytis

į ir Bostone.
Koncertai KennebunkporteĮ

Dainuos L. Vyčių seime

Bostono Etnografinis dai
nos ansamblis, kuriam vado
vauja Gitą Kupčinskienė,

, Vytautas Alantas, ŠVEN 
! TARAGIS, istorinis romą- į 
I nas, 1 dalis, 405 psl., kaina 
minkštais virbeliais $5.00.

Jurėnu sukaktis

.1

rugpiūčio 18 d. Lietuvos Vy-!manas- 
čiu seime Providence, R.«. y

Pranciškonų vasarvietėje! 
iugpiūčio 13 d. buvo Vyte' 
nio Vasyliūno vargonų mU' 
zikos koncertas, o rugpiūčio 
20 d. bus kamerinės muzi
kos koncertas, kurio progra
moje yra Banaičio Lietuvos
idilijos ir Gaidelio sonata (šiuo metu tokia lietuviškų 
dviems smuikams. knygų brangintoja.

Vėl $90 knygoms
Marija ir Jurgis Jurėnai j atliks meninę programą, 

iugpiūčio 13 d. minėjo savo
Nauji skaitytojai

Ema Šturmienė, gyvenanti genimo 25 me’
Toronte, vėl užsisakė knygų 
net už $90.

Tai labai retai pasitaikanti

tų sūkakti.

Puotą savo namuose su
ruošė dūkte su žentu.

Sukaktuvininkams linki-

Senas parvirsta ir negir
ta*.

*?*<*«*#«*##*****««««**#«*##<*#*«

Šventaragis, II tomas,ro. 
parašė Vytautas 

j Alantas, 013 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara,

romanas, parašė Edvardas
Metams užsisakė Keleivį ■ na^'

Jonas Adomonis ir Henrikas! a
Adomonis, abu iš Montrealio 
ir kun. Kęstutis Balčys iš 
Amsterdamo, sumokėjęs pre-

me daug laimingų metų. Jnumeratą už 2 metus.

Martynas Mažvydas Vil

niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Flood Square 
Hardicare Co.

Bs-niiakaa N. J. ALEKNA
«» EAST BROAB-VAT 
feOUTP BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Ba&jarah, Mror- Dažai 
?opjero» Siannma 

Stiklas Langams 
Yia-Mda reikmeny* na 

Reikmenys p i w-n kariama 
Visokis daiktai

L Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

(P e DI n is 
OPTOME T RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

Seuth Boston, Mass

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-6
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė i

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

aeooooooooooooooooooeooooeooooeoeaooooooooooooooooee

ary IB The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistės, iipiidome gydytojų re 
eeptus Ir turime visus gatavus vaistus. k

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. Beg. Pharm.

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

Telefoaua AN 8-6029

Nae I vai. ryto iki 8 vrl v„ išskyras šventadienis* ir sekm. 
ooooooooooooooooooooooocooooooooocooooooooooononoou^

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

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

Skambinki to

į 268 4662

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & BcUder 

49 Church Street
S. MUtoa,

Atiteku visus
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir Vidoje. gyvenamą namu ir 
Mario pastatu, P«S*1. «■?» 
lavintą. Saukite visadoa fld • va
landų vaka»«*.

Telefonas 698-8675
MMaNUSL**0>amuam

vaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaeseveeeei
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTt) 

OPTOM BTRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCAOWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

#«♦♦•**••*♦*••*••*••••*••**•♦•***
laaaoaaa*#**#***’******************1
NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-673211
*——“*■ * ****———rr-rrrrrrjj

"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 davanome 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Baiausko 
| Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

į 86. Pa-’tu nesiunčiame.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku sritvje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. 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

ALVAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t 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

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari' 
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

RAYMOND E. PELECKAS*

GENERAL VONTRACTOR

Dengia stogus, deda vandens t 
nutekamuosius vamzdžius, at-Į
lieka namų vidaus ir lauko vi
su rūšių dailydės darbus.

• . • įkainojimas veltui. Turi leidi ♦ 
J j mą ir draudimą, šauktis va-Į
I!

1 karais tel. 36i-4clč,

BUKL.4E VISUOMET JAUNI, RY2TEJGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

THE APOTHECARY
334 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

Rūpintis jūsų sveikata yra mūsų svarbiausias tikslas. Mes 

siūlome greitą ir veiksmingą receptų atlikimą, o taip pat 

ligonims is sveikstantiems reikalingus dalykus parduoti ar 

išnuomoti.

Ar jūs ateisite su receptu ar ko nors kito pirkti, jums bus 

kuo geriausiai patarnauta.

"Receptų specialistai”. Valandos: pirmadieniais-penktadie

niais nuo 9 iki 8 vai. vak.

Laisves Varpas
LIETUVIU RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

re««»#*«*««*«**«***«*««*»«**«*»*«*«********«********e**e*************»

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 
vietinės 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
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 nuoiatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuota* 

kraštas

Pristatymas greitas Ir , 
garantuotas

Prekė* parduodamo* nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki S vai- rak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 yal. p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127

i TeL 268-0068 .

1




