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LIETUVOS OKUPACIJA - 

TAUTOS GENOCIDAS

Prieš 37 metus Lietuva buvo okupuota. Prasidėjo 
tautos genocidas. 1941 metų birželio mėnesio masinis 
lietuvių trėmimas i Sibirą visada liks lietuvių tautos at
mintyje, nes tuos Įvykius pamiršti — reikštų atsižadėti 
mūsų tautos kančių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kviečia 
išeivijos lietuvių vsuomenę protestuoti prieš tebevykdo
mą sovietini lietuvių tautos genocidą. Lietuvių visuome
nei, ypatingai jaunimui, VLIKas siūlo:

• Lietuviai tėvai — birželio mėnesi, bent vieną sa
vaitę kas vakarą, pasakokim savo vaikams išvežimų is
toriją ir sovietinės okupacijos faktus.

• Jaunimo organizaciniai vienetai — ruoškime iš
vežimų vakarones, skaitykime birželinių Įvykių atpasa
kojimus ir ištraukas iš dabartinės pogrindžio spaudos 
Lietuvoje.

• Religinių bendruomenių vadovai — ruoškime su
sikaupimo valandas arba pamaldas už sovietų nukankin
tus žmones.

• Lietuvių studentų klubai — ruoškime išvežimų 
bei sovietinių nusikaltimų faktinės medžiagos pastaty
mą kitų kraštų studentams.

• Rinkime ir registruokime išvežtųjų sąrašus ir juos 
siųskime VLIKo būstinėn.

• Registruokime sovietinių pareigūnų pavardes, to
liau tebevykdančių genocidinius nusikaltimus prieš lie
tuvių tautą. ,

Masinių išvežimų žiaurumai neišnyks iš ateities kar
tų sąmonės. Mes žinome savo atsakomybę prieš lietuvių 
tautos istoriją ir turime Įamžinti Lietuvos kankinių at
minimą visiems laikams.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
(ELTA) !

JAV LB atstovai žmogaus teisiu Lietuvoje paneigimo klausimais kalbasi su buv. viceprezidentiniu 
kandidatu senatoriumi Robert Dole. dabartiniu metu įtakingiausiu respublikonu Helsinkio konfe
rencijos susitarimu vykdymui prižiūrėti jungti nėję J AV kongreso ir administracijos komisijoje.

NETEKOME TAURAUS LIETUVIO 

DR. DOMO JASAIČIO
j

Lietuvių visuomenė vėl1 narijos gydytojas ir moky- 
neteko vieno iš pačių Įžy-i tojas, tuberkuliozinio dis- 
miausiųjų savo narių, vaidi- panserio 'kūrėjas, miesto 
nusių didžiai reikšmingą sveikatos skyriaus vedėjas 
vaidmenį tiek nepriklauso- ir 1943-44 m. miesto ligoni- 
mos Lietuvos, tiek ir išeivi- nės direktorius.

įjos lietuvių politiniame, vi-į
i suomeniniame bei kultūri-i Pasitraukęs Į Vokietiją, 
i niame gyvenime. jdr. Lomas Jasaitis 1945-50

i m. buvo išeivijoje Lietuvos
Š. m. birželio 2 d. vakare i Raudonojo Kryžiaus pirmi- 

sunkiai suparalyžuotas bu-|ninkes, 1946-47 m. Vliko 
vo dr. Domas Jasaitis, pas-i Vykdomosios taiybos pin
tai ueju metu gyvenęs Mt. mininkas, o 1950 m. atvy- 
Vernon, New Yorke. Nuga- kęs i JAV. ligi pensijos dar- 

;bentasi Mt. Vernon ligoni-į bavosi džiovininkų ligoni
nę, visą laiką išbuvęs be są-j nėję Tampoj, Floridoje, 
monės, birželio 5 d. 9:10
.ai. vak mirė i Reikia pabrėžti, kad čia

I suminėti dr. D. Jasaičio pro.

Mezga diplomatinius santykius su Kuba

JAV diplomatiniai santy. 
kiai su Kuba buvo nutrauk
ti 1961 m. sausio 3 d., prez. 
Eisenhov,oriui Įsakius. Da
bar jie vėl atnaujinami, bet 
kol kas tik dalinai.

Pradžioje JAV diploma
tai darbuosis Šveicarijos 
ambasadoje, kuri iki šiol at
stovavę JAV-bėms, o Kubos 
diplomatai — Čekoslovaki
jos ambasadoje kaip atski
ra sekcija, kurios priešakyje 
bus ne konsulas, bet pasiun- j 
tint bės patarėjas, todėl ga
lės švaistyti ir tokius klau
simus, kurie išeina už kon
sulato ribų.

Tų klausimų tarpe yra, 
pavyzdžiui, finansiniai rei
kalai, susiję su nusavintais 
JAV turtais, kurių suma sie
kia 1 bil. 800 mil. dolerių, 
kare bazės Kuboje panaiki
nimas ir kt.

Suprantama, kad tokiu 
biznierišku santykių su Ku
ba užmezgimu labai pasi
piktinę JAV gyvenantieji 
pabėgėliai nuo Kubos ko
munistinio režimo. Esą. pre. 
zidentas Carteris labai gar
siai linksniu jas ž m otraus 
teisių principą, o su Kuba 
be saliam mezga santykius 
tada, kai ten kalėjimuose

sėdi apie 25,000 Kubos de
mokratijos šalininkų.

Ar bus Sovietijoje
amnestija?

Kovotojas dėl laisvės aka-j 
demikas Sacharovas ir kiti į 
disidentai ragina Kremliaus į 
vadus paskelbti amnestiją, 
politiniams kaliniams, ry
šium su naujos konstitucijos 
Įvedimu, kuri. spėjama, bus 
Įtvirtinta liepos 4 d.

Jie sako, kad tokia proga 
visose valstybėse skelbiama 
amnestija.

Nauji persekiojimai • 
Pabaltijo kraštuose !

Kalbėdamas su Associa
ted Press atstovais, akade
mikas A. Sacharovas pa-: 
reiškė, kad šiuo metu sovie
tinis režimas dar labiau su
stiprino kovą su žmogaus 
teisių reikalautojais ir ypač 
daug areštų vykdoma Pa
baltijo kraštuose, kur tie ak
tyvistą’ kovotojai gyviausiai 
rei'kėši. Ta persekiojimo 
banga plečiama ir Maskvo
je bei Ukrainos provincijo-J 
se.

Iš k. į d.: LB Krašto valdybos pirm. Alg. \Gecys, šen. Dole. 
Zerr ir LB atstovas Washingtone Alg. Gureckas.

visuom. reikalu tarybos pirm. Aušra 
) Nuotrauka K. čikoto

Brežnevą jau vadina
valstybės galva

Izvestija paskelbė Bulga
rijos komunistų \ado Živ- 
kovo kalbą, kurioje Sovietų

S-gos .komunistų vadas pir
mą kartą buvo pavadintas 
"sovietinės valstybės

Nauja konstitucija— Ateities karas
sena priespauda

Praeitą šeštadieni Mask 
voje buvo paskelbtas naujo 
sios

erdvėje
Sovietų Sąjunga jau kele. 

rius metu mėgina erdvės sa-

va
gal

Velionis buvo gimęs 1898 
m. rugpiūčio 18 d. Stanaičių 
km., Garliavos vaisė., Kau
no apskrity. 1917 m. baigęs 
Voroneže gimnaziją, studi
javo mediciną Kijevo, o vė'

tęsiniai dalbai tėra tik da
lis jo gyv enimo. Daug svar
besnė yra jo šakota visuo
meninė ir politinė veikla, 
kurion jis Įsijungė nuo pat 
.jaunystės dienų. Būdamas

liau Berlyno universitete. 1 krikščionių demokratų sro- 
kur 1923 m. gavo medicinos j vės žmogus, jis jau ruo 1911 
daktaro laipsni. Baigęs ši! metų organizavo ateitinin- 
mokslą, jis dar porą metui kus ir iškilo i jų Federacijos 
darbavosi įvairiose Pan- vadovybe, buvo Paryžius- .-sovietų konstitucijos'te’.ita naikintu.a, kuris tu- . 

tekstas. Ši vadinamoji Brež-. rėų‘numušti kitus satelitus. ;iaUs ligoninėse ir Pasteuroj lietuvių studentų d-jos pir- 
neVb konstitucija turės pa-j Pernai sovietai padalė trisl ng^ute. j mminikas. veikė kann.ų glo

bos draugijoje. Savitai pinės 
bu-

padalė
keisti žinomąją 40 metų am-! bandymus. Pentagono nuo- 
žiaus Stalino konstituciją. , mone, jie buvo sėkmingi: Grįžęs Lietuvos, nuo 1925 pagalbos organizacijoj,

Vakarų diplomatai ir ko-
Živkcvas tą kalbą pasakė i respondentai, o taip pat ii 

Kremliuje, gavęs Lenino or-’ »0V^etU disidentai toje kons- kad jį buvo galima numušti.i 
dina ir Aukso ifraigždės! Alicijoje įžiūri tik kiek ki-t Į
įrieda.!! i tais žodžiai suformuluotą S Gegužes 20 d. buvo pa-.

' senos diktatūrinės priespau- leistas dar vienas toks nai

naikintuvai priartėdavo prie 
satelito iki tekio atstumo,

metų velionis buvo Šiau
liuose vidaus ligų gydyto
jas, ten pat mokytojų semi-

vo Šiaulių Rotary klubo pir. 
mininkas ir ėjo dar daugy
bę kitų pareigų.

Matyt, Živkovas nujau
čia, kad, paskelbus naująją 
konstituciją ir nustūmus i 
užpečki Podigorni, i "prezi
dento“ kėdę atsisės patsai 
Brežnevas.

Disidentą kaltina 
valstybės išdavimu

des sutvirtinimą. Anot, di
sidentų vado A. Sacharovo, 
ši konstitucija nieko nepa
keis sovietinio pilieečio ;
kasdieniniame gyvenime, 

i nes ji atspindi tik dabarti- 
Į nio režimo liniją. Naujas tė- 
į ra tik Aukščiausios tarybos 
; prezidiume pirmininko pa- 
! vaduotojo postas, — taigi, 
tik dar vienas naujas biuro
kratas.Sovietų Sąjungoje yra pa. 

trauktas teismo atsakomy- . .
bėn Įžymus disidentas Ana- \ Anglijoje didelės 
tolijus Šaranskis. Jis kalti-} „ _ .
namas šnipinėjimu, žinoma, SVentCS SOVttlte 
JAV naudai ir valstybės iš
davimu. Jeigu jis bus pripa
žintas kaltas pagal visus 
kaltinimus, tai jam gresia 
mirties bausmė, o mažiau-
sia — 10 metų kalėti.

"VVashingtone Šhranskio j 
apkaltinimas yra laikomasi 
smarkiu antausiu Carterio' 
vyriausybei. Mat, jo reika-, 
lu i Kremliaus vadus krei-; 
pėsi pats JAV v alst. depar- i 
tamente sekretorius Vanee į 
ir didelis būrys senatorių, 
bet Brežnevas Į tai nekrei
pia jokio dėmesio.

Kruvinos riaušės 
Chicagoje I

šeštadieni Puerto Rico 
nepriklausomybės šventėje j 
susipešė dvi portorikiečių. 
gaujos, ir kilo tokios riau-; 
šės, kuriose žuvo keli žmo-1 
nės ir liko per 70 sužeistų, 
jų tarpe 38 policininkai.

kintuvas, beet jis. neatlikęs 
uždavinio, nukrito Pacifi- 
co vandenyne.

1 JAV šioje srityje taip pat 
nesnaudžia, ir ateities karas

Komunistai įvykdė 
perversmą

.... , . , . dė perversmą ir paskelbė,
neabejotinai vyks ir beorėje kad •.jšlaisvins ,iali y kani.

Be te, velionis yra para
šęs daug straipsnių medici- 

i nos, ideologijos ir politikos 
klausimais ir — kūręs net 
eilėraščius. Jis vra buvęs ir

Indijos vandenyne esan-. Lietuvių Enciklopedijos me
čioje Seichelles valstybėlėje J d*:cinos skyriaus redakto- 
ministrų pirmininkas Lyk- l iūs.

erdvėje tarp satelitų su ato 
miniais užtaisais.

Moluskų teroristai 
nepaleidžia įkaitų

talistų ir svetimųjų valsty
bių junge“

Paskutiniuoju metu, Vli
ko pakviestas, dr. D. Jasai
tis rašė veikalą apie -vokie
čiu naciu genocidą Lietuvo-

Prieš 2 savaites Moluskų 
salų nepriklausomybės ko
votojai pagrobė Olandijoje 

Anglija mini savo kava- apie 200 žmonių. Iki šiol da
li jų paleido, bet vis dar lai
ko traukinyje uždarytų apie 
50 asmenų.

Jie reikalauja paleisti O- 
landijoje kalinamus jų vien
minčius.

lienės Elzbietos II-sics 25 
metų viešpatavimo sukakti, 

i M’nėjimo ’škilmės šią sa- 
l vaite pasieks čiukurą — iš- 
1 tisą savaitę tęsis tokie ren- 
i giniai. kokiu nebuvo nuo 
} jos vainikavimo.

Tos valstvbėlės preziden 
tas šiuo metu vieši Londone jd
karalienės Elzbietos 25 j Velionio gai bei tenka iš- 
ųmetų viešpatavimo sukak-j kepj jQ pavyzdingą toleran- 
bes minėjime ir Ifitanijosjc,-ją, Įvairių politinių sąmv- 
bendruomenės valstybiųmetu nuoširdžiai teiktą 
galvų suvažiavime. J pagalbą skirtingų ideologi-

Seychelles valstybės plo-l.ių tautiečiams ir net labai 
tas tėia vos 145 kv. mylios,! pavojingą žydų gelbėjimą 
gyventojų tik 65,666, nepri-Į vokiečių okupacijos metu. 
klausomybę ji gavo 1974 m. I Galima tarti, kad jo namai 

Nors ši valstybėlė labai į siaubu: -e buvo visų pei-se- 
savo'kicjamų ir nuskriaustųjų 

'priebėga ir slėptuvė.
maža, bet ji svarbi 
strategine padėtimi.

Įžymiam visuomenininkui ir mano jaunu dienu gerajam 

Bičiuliui

dr. DOMCI JASAIČIU

staiga mirus, skaudžiai liūdžiu ir gilią užuojautą reiškiu 
jo žmonai Sofijai, dukrai Elenai Valiu- 

nienei. sūnui dr. Stasiui J a s a i č i u i ir 

visiems artimiesiems.
Jackus Sonda

Pašto viršininkas —
plėšikų draugas

Suimtas Atlantic City 
Į pa'to viršininkas, kuris kai- 
' tinamas, kad dalyvavęs są- 
, moksle apiplėšti jo valdomą j Valiūnienę sūnų dr. Stasį 
i paštą. Jis plėšikams davęs, Jasaiti ir daugybę jo niekad 
seifo raktus, rr tuo būdu jie nepaini) šiančių bičiulių, 
iš seifo galėjo pagrobti pini-'

Visiems jo 
mes reiškiame

Per savo ilgą gyvenimą 
nusipelnęs tauraus ir švie
saus lietuvio vardą, dabar 
dr. Domas Jasaitis amžinai 
čia paliko giliai liūdinčius 
žmoną Sofiją. Įžymią social
demokrate, dukterį E’eną

galėjo pagrobti pini-j 
gų, pašto ženklų ir kitų ver
tybių net daugiau nei milio. 
no doleriu vertės.

Policija greitai susekė; 
pė ikus, suėmė ir pašto vir
šininką. bet terado tik $25. 
006 grobio.

sią užu jautą

artimiesiems 
nuošii džiau

Paskutinėmis gautomis ži
niomis. dr. D. Jasaitis laido* 
•amas biržel.o 8 d., trečia
dieni. iš Šalinskienės šerme-

Jiems gresio 30 metų ka-,'r.;nf$ Cyprus Hill kapinėse
lėlimo. i Lrooklyne, N.Y.
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INTERNACIONALIZMAS AR 

ŠOVINIZMAS?

i • Rašytojas Antanas Venclova, kelia-'ęs po Gudiją
i 1956 m., savo dienoraštyje nostalgiškai užrašė:

WATERGATE BYLOS

ATGARSIAI

„Grįždami iš Mikališkių, pasukome Į lietuvių salą— 
' Gervėčius... Atvažiavę į miestelį, iš karto buvome apsupti 

Žinomas britų žurnalistas ir rašytojas Robert Con- i lietuvių — vyrų, moterų ir vaikų, kurie puikiai, taisyklin. 
quest, rašydamas Londono 'Daily Telegraph“ dieni as-! gai, beveik nedzūkuodami, kalbėjo su mumis. Lietuviškų 
tyje apie sovietų komunistų taktiką, paminėjo lietuvių ir kaimų esą keliolika, žmonių — apie 4 tūkst.“ 
kitų tautų socialistų žudynes Sov. Sąjungoje. Jis sako,;
kad tarp nužudytųjų 1936-38 m. buvo ir komunistų disi
dentu.

Apie tai, kad jiems neleidžiama turėti nei lietuviškų 
i mokyklų, nei spaudos, žinome tik iš LlKB Kronikų.

Aukščiausias teismas 5 i 
balsais prieš 3 atsisakė i 
svarstyti Johno MitchellioJ 
Johno Ehrlichmano ir H. R. j 
Haldemano apeliacijas, ne-'

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

BIRŽELIO PROGA —
LINKĖJIMAI BREŽNEVUI

’Mylėti tautą, mylėti Lie-
paai''Įtindamas atsisakymo tuvą reiškia mylėti lietuvius,
priežasties.

Taigi dabar tie buvę įta
kingi Nix:no administraci 
jos vyrai turės eiti atlikti* 
jiems skirtos bausmės.

Mažojoje Liet. Tarybinėje Enciklopedijoje, išleis- yag f^j^s, kad nuo 1936.38 m. Sov. Sąjungoje buvo 
toje 1966-71 m. bu-o isvaidinta bent šimtas parižymėju- į u^daiytos visos lietuviškos mokyklos, sustabdyti laikraš- 
siu lietuvių komunistų, žuvusių tuo laiku „asmenybės čjaį įr suimti veikėjai, ir kad dabar, po 40 metų, už Lie- 
kulto sąlygomis“. Niekas ligi šiol dar neišaiškino, ar jie ; tuvos respublikos ribų neleidžiama jokia lietuvių tautinė ! 
buvo sušaudyti, Stalinui apvalant partijos aparatą nuo veikla, — rodo, kad Sov. Sąjunga, nors sakosi esanti in- { Tiesa, buvęs Nixono pa- 
nepatikimo elemento, paruošiant dirvą Rusijos imperijos temacionalizmo (tautų laisvės, lygybės ir draugystės) , tarėjas vidaus reikalais
atkūrimui, ar jau tada būta komunistų disidentų (gal tau- pavyzdys, iš tikrųjų yra 'visai priešingos praktikos kraš- Ehrlich-manas, nelaukdamas
tinių komunistų), kuriuos buvo nutarta likviduoti kitais tas. Kaip ir Stalino laikais, ji veda rusų didžiatautinio 
būdais, negu tas daroma dabar. i šovinizmo politiką. Tik tokiu būdu galima išaiškinti tuos

kitų tautų veikėjų persekiojimus bei žudymus, apie ku- Į

Pastaruoju laiku „Komunistas“ kas mėnesį spausdi
na atsiminimus apie anuo metu sušaudytus lietuvių ko
munistus, iškeliant jų nepaprastus nuopelnus Sov. Są- 
Sąjungai, bet nutylint, kad jie buvo likviduoti „asmeny
bės kulto sąlygomis“, kaip buvo sakoma prieš 10 metų 
išleistoje enciklopedijoje.

apeliacijos likimo, praeitą 
spalio mėnesį pradėjo atlik

kiekvienų lietuvį ir lietuvę, 
kiekvieną, koks jis bebūtų, 
ir jiems trokšti tiktai viso

keriopo gero“ — skelbia Al.
Gavenis kovogimantas 

mėn. „Akiračiuose“.

Mylėti kiekvieną lietuvį, 
koks jis bebūtų? Taigi, ir 
budelį, ir išdaviką?

Savo entuziastiško huma-
ti bausmę. Jis nubaustas! nizmc- sultimis varvančiam

tiems -pripylė tokiomis 
skausmo mariomis!

Šias nevisai krikščioniš
kas mintis (krikščionybė 
savo priešus liepia mylėti) 
manyje kursto baisiojo Bir- 

Iželio prisiminimai. Ir ne tik 
; baisiojo Birželio, bet ir bai
siųjų pokario metų. Ir ne tik 
baisiųjų pokario metų, bet 
ii nepakenčiamos šiandieni
nės padėties Įvertinimas, 
kuomet lietuvių tautą kaip 
paput’a. kaip tik patinka, 
visokiais būdais-i -i • • - o k r- 1 -T-i • i nuo 90 mėneriu iki 5 metu straipsniui Gavenis uždėjb visokiais budais siaubia ir nuos pastaruoju laiku primine Robert Conąuest. Tik taip ™; a metų .. Juozq GirnU^ niokoja gauja politinių ban-

galima suprasti ir dabartinį lietuvių tautinės kultūros Ra ' 1?štu; “Lietuvos meilė neat-• <Htų, savo jokia morale ir
slopinimą Sov. Sąjungoje.

D. B.

X-ZZXCO50CO99Q0C6l9OSOXO&^MO0S0OS0S00«999000000e0(

Kiek tas liečia lietuvius, prieš karą gyvenusius Sov. 
Sąjungoje, tai iškyla jų tautinio lojalumo klausimas. Li
kę dėl įvairių priežasčių po revoliucijos Sov. Sąjungoje 
lietuviai, be abejo, ilgėjosi savo tėvynės, ir daugumas iš 
jų giliai saįv o širdyse turėjo likti ištikimi savo tautai. Gal 
tokiu būdu galima išaiškinti jų norą išlikti lietuviais, apie 
ką rašė P. Mankus straipsnyje "Lietuviai Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungoje“. (Žiūr. P. Ruseckas „Pasau
lio Lietuviai“, Kaunas, 1935 m., 160 psl.). Jis sakė: „Kai 
kuriems lietuvių komunistų vadams, kaip antai V. Kapsu
kui, rūpi ir lietuvybės, kaip tokios, išlaikymas, rūpi su
laikyti lietuvių nutautėjimo procesas. Bet dabartinėmis 
SSSR gyvenimo sąlygomis sunku tai padaryti“. Tačiau 
tada kai kas buvo daroma.

Pagal 1927 m. duomenis, Sov. Sąjungoje gyveno 
.41,463 lietuviai, iš kurių 21,816 kalbėjo lietuviškai. Kai 
kur Rusijoje, o ypatingai Gudijoje, būta grynai lietuviškų 
kaimųj kolchozų, bet dauguma lietuvių gyveno išsimėtę 
po visą šalį. Tuo laiku Sc-v. Sąjungoje etninės grupės, 
kaip lietuvių, dar galėjo turėti savo mokyklas. Pavyz
džiui, Gudijoje, Malkolvoj kaime, kur gimė ir augo dabar, 
tinis Lietuvos TSR min. pirm. Juozas Maniušis, buvo lie
tuviška pradžios mokykla. Kitos mokyklos buvo Sofeiske, 
Celgenėj, Veretėjoje, Ivonių kolchoze. Dvmanovos kaime 
buvo net vidurinė mokykla. Viena lietuviška mokykla bu
vo Pavalgyje, čiomaja Padina kaime, ir pora Sibire.

LIETUVIŲ IR RUSŲ ,
KALTĖS SAMPRATA !

į Studijų savaite Londone
Didžiosios Lietuvos Kuni-' 24.t - Europos Lietuviš-

gaikstystes 1529 metais is-lkų studijų kuri
leistas Lietuvos statutas PjVykg §. m liepoS3i—rugpiū 
sakmiai nustatė, kad niekas j čio 7 dienomis Anglijoje, 
nertu 1 kentėti uz kitą, bet j daiyVjų registraciją pratęsė 
kiekvienas uz save. birželio 15 d.

DIDŽ. BRITANIJA

MEMORANDUMAS

HELSINKIO REIKALU

Gegužės 9 d. JAV LB 
Krašto valdybos išsamus 
devynių puslapiu memoran- 
durnas Alg. Gurecko buvo

skiriama nuo lietuvio mei
lės“. Tačiau filosofas išmin
tingai išleido žodį „kiek
vienas“, kurį publicistas 
(gal tik neatsargiai?) įdėjo 
ir kuris sudaro baisiai dide. 
Ii skirtumą.

jokiu racionaliu teisėtumu 
nepateisinamus darbus den
gia iš vii šaus patrauklia, vi
duj gi prašvinkusia komu
nistine ideologija.

Taip nekrikšči "niškcs
šitos mano mintys. Nes juk

T iptuvn iš tikrinu! reikalauju kei^-.o teisin- ,.įx uumas M.:g. uurecsvu uuvu * y*et „ JU> ’nriaStn L-prttn <savnUS" itoįv-oc Fnrnnnc Oanmimn neimanoma, nemylint hetu-i&°> bei trtie-.o ke -o savo į į. teį^s Euiapos Saugumo - > to konk. I tautos priešams ir to keršto
ir Bendradarbiavimo komi-P1^ lietuvio — to Konk- *

piu* o,-™; Vfomn,on,irn,0 retaus žmogaus, musų bro- nevadinu mei.e.

'^kantis! Tarp paskaitininkų, ku- 
ki ikščioniškos teisės nuosta- rje yra paikviesti Į Studijų
tų, niekas, teisme 
džius nusikaltimo, 
būti nubaustas, t.

neirO' savaitę, yra du bostonie-
netun čjai: prof. Vyt. Vasyliūnas 

Y- nei | ir dr. J. Girnius. Kiti žy- 
žmona už savo vyro kaltę,1 mesnj paskaitininkai atva

sijai. Memorandume pateik
ti įrodymai liečia sovietų 
vvkdoma lietuviu žmogaus 
teisių paneigimą Lietuvoje, 
Latvijoje. Gudijoje, Sibire, 
Karaliaučiaus srityje.

Remiantis Helsinkio kon

žmogaus, musų 
lio ir sesers meilės, tariamo 
ji meilė Lietuvai tėra tik tuA 
čias plepalas. »

j „M. Valiulaičio meilė lais-
TaČiau kaip laikytis tų*G3*8*Į ' rt a*nr?a~—

brolių -(ir, deja, net Seserų)' bet praMtsAai tik
atžvilgiu, kurie, Vaižganto 1 didžturčiams) yra taip pat

---------žmonėms pa-
-leidžia sau 

paspėlioti A’g. Gavenis. Ne
kalbėsiu ši karta apie savo 
meilę laisvei, nei apie tai, 
iš kur Gavenis ištraukė, kad 

Barkauskas, Juozas Maniu-j *a meilė— tik didžturčiams, 
šis, Mečislovas Gedvilas,: o tik apie "neapykantą žmo-

rvemianns n.eisuih.10 hon- ~ ... . ’ raom-V-mtr-
ferencijos susitarimuose e.| 2<xkl!»'s. >Ta.ne t,k ^adle- LiTirt. .? 

v . i pai bpt stonai savn tnntns teisinimą?sančiu tautu apsisprendimą- cai. ’. ^et. stačiai savo tautos
kaltę,, 1 S“b kine* JS Koi

i» oati t v a. a a,™ moiandume 1 Pet
nei tėvas už sūnaus
nei sūnus už tėvo, taip patį j Čeginskas, dr. A. Štro- 
•r nei kraujo giminės, nei mas, dr g Kuzminskas, dr.
tarnas uz poną A. Gerutis, dr. J. Grinius ir 

dr. V. Natkevičius, kuris 
bus ir moderatorius. Laukia- 

rašytojo
O dabar pažiūrėkime, ko

kia buvo to paties dalyko ma atvažiuojant 
samprata kaimyninėj Mask- Tomo Venclovos, 
vos kunigaikštystėje. Ten—

Sov. Sąjungoje gyvenantiems lietuviams valstie
čiams buvo leidžiamas laikraštis „Raudonasis Artojas“
(Minskas, 1927-37). Be to, partija leido žurnalą „Prieka-! gyventojams, 
•as“ (Maskva, 1931-38). Bet pradedant 193? metais visa 
lietuvių komunistų tautinė veikla Sov. Sąjungoje busve 
sustabdyta. Laikraščiai uždaryti, o daugumas buvusių re
daktorių bei bendraarbių sušauyta. Charakteringai apie 
tai rašo „Komunistas“ (Nr. 12, 1976 m.):

„visiškai nebuvo reika
laujama teismo įrodymų 
kaltajam nuteisti, o savava
liškai skiriamos bausmės be 
teismo ne tik kaltajam, bet 
ir jo šeimos nariams arba 
kurios nors artimos srities 

Pvz., Mask-

■vos valstybės ...... ... ...
mvbės atstatymo klausimas. ras Gi nkevicius, Antanas

Savaitės dalyviams bus 
suruoštos dvi ekskursijos, 
kurios aplankys Britanijos J

kultūrinius centrus. Pramo 
ginę programą atliks Los 
Angeles Tautinių šokių 
sambūris, solistai Nerija 
Linkevičiūtė (Ohicaga), Ri- 

vos kunigaikščiai Jonas Ulj'čąrdas Daunoras (Pary
ji-Jonas IV Žiaurusis, nuka- žius) ir estradinė daininin-
riavę Didžiojo Naugardu
ko sritį, ne tiktai žudė ir 
skandino Maskvai priešingo 
nusistatymo naugardiiečius,
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. Lionginas Šepetys? Ne me? 
: lės, o gal tik teisingumo jie 
, užsipelnė tuo trokštamu at-

nems apskritai.

, veju, jei mūsų tautai pasi-
................ įšoktų nusikratyti okupaci-

Rinkusieji parašus Nijolei' nio jungo: teisingumo, idant 
Sadūnaitei išlaisvinti pra- ; nežūtų visai tuo pačiu

lanns i. •_ ___ .1_ 1_istorines vietas ir lietuviųluoj užpiidvtus ;apus į būdu. kaip mūsų broliai
atsiusti adresu:

Daugelis -tvirtina, kad 
„neapykanta žmonėms" yra 
smerktinas nusiteikimas, bet 

į norėčiau prisipažinti, jog 
bent man vis iš galvos neiš
eina klausimas — kokiems 
žmonėms? Ar visiems pa
saulio kraugeriams ir žudi
kams, ar visiems Hitleriams. 
Stalinams ir Idi Aminams,

kė Violeta Rakauskaitė (iš 
Muencheno). Literatūros 
vakare savo kūrinius skaitys 
K. Barėnas, R. Spalis, E.

Rainių miškelyje, o tik šiaip 
į sau mirtų, kaip deramai nu.

Mrs. Adeline Kutchins,, smerkti nusikaltėliai, be ob-
21 Spinning Wheel Road,'.sceniškų kankinimų, nuo iš-__________ _____________
Apartment A, Hinsdale, III. j silaisvinusių lietuviu rankos. į ar ia!ių mafijoms — 
60521. 'Bet kad mirtų! Kad ne- amerikcnii.'kai (veikiančiai

; begyventų! Kad nebesi-'
Parašus reikia laiku per- į džiauSt’J S™"™". kuH M* 

siųsti į Washingtoną, kur'

„1937-38 metais buvo represuota daugelis LKP vei- 
'kėjų ir aktyvistų, kurie gyveno Tarybų Sąjungoje kaip 
politiniai emigrantai. Žuvo buvę LKP CK nariai B. Matu
sevičius, A. Nedvaras, I. Ošerovičius, P. Jankauskas, J. 
Kasperaitis. Melagingai apkaltintas, 1938 m. kovo 27 d. 
buvo suimtas ilgametis LKP vadovas, jos atstovas prie 
Komintenio Vykdomojo Komiteto Zigmas Angarietis. Jis 
žuvo (sušaudytas) 1940 m. gegužės 22 d.“ (Įsidėmėkite, 
sušaudytas trys savaitės prieš sovietų invaziją į Lietuvą!)

Dažnas jaunosios kartos komunistas šiais laikais ser
ga daltonizmo liga, nesugeba atskirti spalvų, kai kalba 
apie politinius nužudymus. Pasižymėjęs mokslininkas Ju. 
ras Požėla, 1926 m. sušaudyto Karolio Požėlos sūnus, 
„Komunisto“ žurnale (Nr. 12, 1976) rašė apie „nenuplau
namą gėdą“, kad jo tėvas buvo sušaudytas Lietuvoje, bet 
nė vienu žodžiu neužsiminė, kad jo motina Katrė Matu
laitytė, pati būdama komunistė ir pasižymėjusio komu
nisto našlė, 1938 m. balandžio 12 d. buvo sušaudyta 
Kremliaus valdovų įsakymu.

Tokiu pat būdu buvo likviduotas nusipelnęs komu- 
ristas Rapolas Rasikas (1938.X.19), J. Stašelis ir dauge
lis kitų.

Nuo tų prieškarinių laikų Sov. Sąjungoje, už Lietu
vos respublikos ribų, nėra nė vienos lietuviškos mokyklos, 
nors lietuvių ten esama daugiau, negu buvo 1927 m. Bet 
kokia lietuvių tautinė veikla ten yra griežtai persekioja 
ma.

bet ir daug nukariautos vie-į Cinzas, Irena Joerg, Eglė 
tovės gyventojų iškeldino j JuodValkytė ir Vladas Šiai- 
ar ištrėmė į Maskvos kuni-j tas.
gai'k’tystę, o iš ten atkėlė į
Naugardą Maskvai ištikimu”’ Visi Studijų savaitės da- 
gyventojus. Tokios pat po- lyviai bus apgyvendinti stu. 
litikos laikėsi Jonas Žiauru- jentų bendrabutyje. Mokės-

tvarkoma medžiaga ryšium; 
su artėjančiais Belgrado į 
pasitarimais.

laisvės pogrindyje) ir sovie
tiškai (veikiančiai vešumo- 

Įje valstybės vardu)? Klau
simas ne mažiau svarbus už 
tvirtinimą.

IŠ JONO BILIŪNO

LAIŠKO ŽMONAI
SUMAŽINO BATŲ 

IMPORTĄ

sis, nukariavęs Pskovą, Po
locką ir kt. O kai 1563 m. 
nukariautame Polocke rusų 
bajorai paklausė Jeną IV 
Žiaurųjį, ką daryti su žy
dais, kurie nenori priimti 
pravoslavijos, tai caras at
sakęs, kad tokius žydus rei
kia skandinti Dauguvoje“.

Rusija kolektyvinių baus
mių neatsisakė iki dvidešim
tojo amžiaus. Jas ypač pla
čiai v\kdė ir Stalinas.

tis už kambarį ir maistą per 
savaitę — 60 sv. sterlingų. 
Norintieji užsirašyti turi 
kreiptis į: Committee for 

• Lithuanian Study Week, 2 
Ladbrocke Gardens, Lon
don W11 2PT, England.

Net ir Gavenis bei kiti so
cialistai nepajėgia nuslėpti 
tam tikros savo neapykan
tos gaidelės—kai kalba apie 
„didžturčius“. Lygiai taip 
pat neabejočiau, kad Gave
nis, kaip ir visi taurūs socia
listai aplama’, dar labiau 
nekenčia Brežnevų, kurie

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti 

Jono Valaičio parašytą apy
saką

JAUNAMARTĖ.
Turinyje: Suvalkijos kai

mas, ūkininko sodyba, jo 
buitis su vestuvinėmis apei-

Tautinių grupių šokių 

ir dainų šventė

Lietuvių, latvių, estų, len
kų, ukrainiečių, vengrų ir 
čekoslovalkų tautinės grupės 
Didž. Britanijoje karalienės 
Elzbietos II 25 metų vieš. 
patavimo sukakties proga 
birželio 10 d. Royal Albert 
Hali salėje rengia dainų ir 
tautinių šokių šventę.

Įžymusis lietuvių rašyto
jas Jenas Biliūnas (1879- 
1907), vargingai gyvenda- 

Susitarta su daugiausia! mas, susirgo džiova ir buvo 
avalynę čia importuojan- Į iš Lietuvos išvykęs į Zako- 
čiais kraštais — P. Korėja ir i panę, Galicijoje, Karpatų
Taivvanu — sumažinti apie Į kalnuose, gydytis. Jis ten ir savo turtais pralenkia ne 
45 mil. porų batų importą. į mirė. Iš Zakopanės rašyta-1 vieną, o savo nuožmumu ir 
Tas immnrta« kasmpt tperali i me laiške savo žmonai iis • nesiskaitymu — tikrai visus 

pasaulio kapitalistus.

Pagaliau, Gavenis ar

Tas importas kasmet tegali į me laiške savo žmonai jis 
būti 157- didesnis už 1976! taip skundžiasi: 
metų importą.

Susitarimas liečia pusę
„Povilas pinigų neatsiun

čia ii' nieko nerašo; tarsi J ne Gavenis. yra reikalas iš

Gyvatė gelia skaudžiai, o 
* gomis, dainomis ir kt Kai- pikto žmogaus liežuvis — 

’ na — H-00. dar skaudžiau.

pigesnės avalynės importo, i Vilniuje visi išmirę. O čia saugoti ir išryškinti huma- 
Dėl ivis smarkiai didėjan-! reikia jau seniai mokėti už -i-—-------

čio batų importo daug JAV į gyvenimą, daktarus, etc.
batų fabrikų užsidarė arba ’ Gėda! nėra ką sakyti. Se- . .
sumažino darbininkų skai-1 niai jau man buvo nesmagu, į linkime, kad Brežnevas už 
čių. Dė! to vien Mass. valsti-* bet dabar iki to priėjo, kadIsprintų ir galą gautų! Ar 
joje per paskutiniuosius 8-nors galą sau daryk. Ką to- " ’
metus neteko darbo apie! kiose sąlygose gydytis čia,
18,000 darbininkų. į tai jau geriau Lietuvoj ra-

; miai sau galo laukti. Kvai-

' tavęs ir daktarų, o neklau- 
Žmogus per minutę orą ’ siau savo instinkto, kuris 

įkvepia ir iškvepia 12-20 dar niekados manęs neap
kartų, arklys 12, žiurkė —x gavo. O instinktas man sa- 
60, kanarėlė 106 kartus. kė: nevažiuok!“

nizmo sampratą. Kalbėkime 
iau minėtu pavyzdžiu: — 
ių Birželio metinių proga,

toksai mūsų troškimas yra 
„neapykantos žmonėms“ iš. 
raiška? O gal Brežnevo gy
vybė vra daug didesnis 
skandalas už jo mirtį? Gal 
aplinkybė, kad tokie, kaip 
jis, dar iš viso 'kvėpuoja, 
kaip tik ir bus viena iš šiuo
laikinio žmogaus egzisten
cijos dėmių?
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i Okupuotoje Lietuvoje
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

CHICAGO, ILL. 

Čiurlionio galerijos paroda

atidėta

KRAŠTOTYRININKŲ VARGAI

Nuošii'dus lietuvių tautos kraštotyros rinkimas ir stu- 
dijavimas trukdo rusinimo procesui, todėl okupantų yra 
nuolatos persekiojamas.

Kraštotyrininkai buriasi i valdžios toleruojamą 
kraštotyros draugiją. Jai praktiškai pavedama rinkti ta
rybinio laikotarpio medžiagą: apie kolūkių steigimą, apie 
Raudonąją anniją, apie darbo pirmūnus ir pan. Žurnale 
”Laikas ir įvykiai“ (1976 m. Nr. 20) Lietuvos TSR Kraš
totyros draugijos centro tarybos pirmininko pavaduoto
jas Kazimieras Račkauskas raio apie Panevėžio miesto 
„kraštotyrininkus“:

„Mieste gerai žinomas ii' populiarus Ekrano. gamyk
los kraštotyrininkų klubas „Ieškojimas“. Klubo nariai 
sukaupė vertingą dokumentinę medžiagą apie 123-čiojo 
gvardijos bombonešių Marinos Roskovos pulko mote 
lakūnes. Sukurtas filmas apie buvusią lakūnę Mariją Ki- 
rilovą, dirbančią šioje gamykloje. Visi aprašymai, surink
ti dokumentai, relikvijos ii- iliustracijos sudaro gamyklos 
šlovės muziejaus pagrindą...

„štai, autokompresoriečiai domisi miesto revoliuci
nėmis tradicijomis ir tarybinių žmonių didvyriška kova 
su fašistiniais grobikais... Ki aštotyrninkų pastangomis 
sukaupta daug vertingos medžiagos apie Panevėžio va
duotojus, parašytas Įmonės komjaunimo organizacijos 
metraštis... Panevėžio miesto kraštotyrininkai sukaupė 
nemaža žinių apie darbo žymūnus, socialistinio lenktynia
vimo švyturius... Partijos miesto komiteto biuras, per
nai apsvarstęs kultūros Įstaigų darbą, pažymėjo teigiamą 
kraštotyrininkų indėli i komunistini jaunimo auklėjimą... 
Partijos komiteto antroji sekretorė Teofilė Bitinaitė nuo. 
latos koordinuoja kraštotyros darbą“.

ri <•
Entuziastai, pamėgę liaudies muziką, dainas bei šo

kius, yra verčiami perpinti liaudies kūrybą su tarybinės 
propagandos melu, kad augančio jaunimo sąmonėje su
simaišytų tikrosios vertybės su nutautinančiu ir nužmo
ginančiu melu.

Tuos kraštotyrininkus, kurde neatiduoda duoklės 
okupantams, saugumas pakenčia tik todėl, kad į jų veik
lą Įsijungia sąmoningas, doras jaunimas ir jiems labai 
patogu tuomet veiklesniuosius sekti. Be to, saugumas 
infiltruoja savus agentus i kraštotyrininkų entuziastų 
sambūrius ir periodiškai, išryškėjus aktyvesniesiems, nai
kina, Įkalina, terorizuoja ir paralyžuoja jų veiklą.

Tokia eilinė operacija buvo įvykdyta 1976 m. rug
sėjo 15-18 dienomis. Įvairiomis apgaulingomis dingsti
mis buvo kratos pas šiuos kraštotyrininkus:

Andriukaičius, Kaune, Vytenio g. 12-60, Kazimierą 
Preikšą, Utenoje, žiolaką Rimą, Šilutėje, Vitaliją Kepe- 
nytę, Klaipėdoje.

Kratos metu atimta magnetofono juostos, laiškai, 
daugybė knygų, brėžiniai, kūryba, surinkta tautosakinė 
medžiaga. > ,

1976 m. lapkričio 27 d.. Anykščių rajone rinkosi kraš
totyrininkai iš Kauno, Vilniaus ir Panevėžio užbaigti cik. 
lo „Liaudies dainų versmės“. Lapkričio 28 d. buvo numa
tyta susitikti Anykščiuose su liaudies dainininkais. Vado
vai buvo iš anksto susitar ę dėl nakvynės Anykščių J. Bi- Į 
liūno vid. mokykloje, tačiau prieš savaitę paaiškėjo, kad' 
ši mokykla jų „priimti negali“. Ir visur kitur, kur jie peši. 
kreipė, nakvynės negavo.

(Aušros Nr. 5)

DABARTINĖ .AUŠRA“ APIE 
DR. J. BASANAVIČIŲ

Sutrumpintas V. Apyaušrio straipsnis iš Lietuvos 

pogrindžio leidžiamos „Aušros“ nr. 5 (45)
Čiurlionio 

• ministracija 
’ paroda tautine tema ir pre- 
j mijų paskirstymas nukelia- 
i ma i spalio mėnesio pirmą
ją savaitę.

galerijos ad- 
praneša, kad

LABAI {DOMŪS
ATSIMINIMAI

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ysl., kai

na $2.00.

Sukilimas Lietuv-oj »uve" 
renumui atstatyti, dokumen.
tinė apžvalga, pat~ašė buv. 
Lietuvos ne paprastas pa- 
siuntinys ir Įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iii ustruota, 
Įrišta, kaina $15.00.

Į Mykolo 
mai:

Vaitktus atsimini-
DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 464 psl., kaina....$2.0(> i

Su Minija i Baltij%,210 psl. 
Skelbtoji $1,000 premija) PENKTIEJI METAI, Kip- ! psl., kaina minkšt. virš.$1.50, 

suskaldoma Į 3 dalis: $500,! ro Bielinio, 592 puslapiai,,’ kietais — $2.00.
$300 ir $200. Be to-, kiti 3 į kaina .......................... $2.00- ® ___

; Baltijos gražuolėj (Liepo- 
Balys Sruoga mūsų atsi- ja)> 332 psl., kaįna minkšt. 

minimuose, spaudai paruo-, vįrg $3.00. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 6001
psl., daug iliustracijų. Kny_! šiaurės žvaigždė. 297 psl., 
goję rašo apie /O asmenų., ^ajna minkšt. vir-š. $3.00, 
Kaina $10.00. j Per „iedr£? ir audrą 272

Atsitiktinio kareivio už- i psl-, kaina minkšt. ^iri.'$2.50. 

rašai, Jono Januškio atsimi- • 
nimai iš Antrojo pasaulinio ’ 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.09.

gar-į kūriniai bus atžymėti 
jbės žymenimis— kaspinais.

į Jury komisija sudalyta 
j ir jos pirmininkas yra dail. 
1 M. Šileikis (1502 N. Kedzie 
Avė., Chicago, III. 60651).

Siūlomų darbų skaidrės, 
fotografijos ar patys darbai 
pristatoma iki rugsėjo 1 d.

BROCKTON, MASS.

Jančauskų 35 metų sukaktis

Gegužės 29 d. Stasei ir 
Povilui Jančauskams jų vai
kai Kristina ir Donatas su
rengė gražias vedybinio gy
venimo 35 metų sukaktuves.

Dr. Jonas Basanavičius 

(1851 JCI.23 — 1927.11.16)

Ar miišta tikrieji kovotojai, nustojus plakti jų šir
džiai? Ne! Ilsėdamiesi kape, jie ir toliau laiko iškėlę tau
tos idealų vėliavą. Dr. J. Basanavičiaus (vardas pasiliko 
žinomas visiems lietuviams. Žinomas ir dabartiniams Lie
tuvos okupantams, nuosekliems senosios rusų c-kupacijos j sukaktuvininkus, ^giedojo 
tęsėjams. Jie mielai ši vardą, kartu su visa "Aušros“ epo. Į Juliaus Gaidelio .va-
pba iž+rintn ič T .intnvnc istnriins Rpt išbraukti čiu nns.la- ----- j t.,—

Po pamaldų lietuvių baž
nyčioje, kur pamoksle kun. 

i Petras šakalys pasveikino 544 psl. Kaina $10.

Nepriklausomybės saulėje 
(1918-1940) I dalis,. 296 psl.^ 

j kaina minkšt. virš- 92.50, ic 
Į dalis — 278 psl., kabina mink—.

TRYS IR VIENA. Janinos į štais virš. $2.50, 113 dalis----- .
Narūnės atsiminimai apie' 264 psl., kaina minkšt. virš^ 
rašytojus Gabrielę Petkevi-j $2.50, kiet. —$3.25. 
čiūtę. Bali Sruogą, Jurgį-
Savickį ir Juozą Švaistą ,171 Milžinų rungtynes, Myko*^ 
pis., kaina $3.00. i lo Vaitkaus atsiminimų VHQ

Į tomas. 203 psl., kaina-------
Pėdos mirties zonoje ; minkštais viršeliais $3.00^ 

Sibiro katorgininkės ir so-'kietais $3.50.
vietinių kalėjimų kankinės i
Elenos Juciūtės atsiminimai, i Neramios dienos, buvusio^

cha, ištrintų iš Lietuvos istorijos. Bet išbraukti šių pusla
pių neįmanoma. Todėl stengiasi bent „pataisyti“.

Budri rusu cenzūra žiūri, kad nacionalinis lietuvių 
atgimimas būtų vaizduojamas, kaip „visos Rusijos darbo 
žmonių“ kovos neatskiriama (ir nežymi) dalis, kaip „Ru
sijos valstiečių judėjimo“ rezultatas ir panašiai. Lietuvių 
tautos pastangos nusimesti rusų jungą buvusios tik... „bur
žuazijos siekimas Įsigalėti Lietuvo ekonomikoje“, be to, 
buvo susietas su pastangomis „nacionalini judėjimą ap
rėžti siauru buržuazijos klasės interesų ratu, demagogiš- Į
kai stiprini šiurkščiais nacionaliniais išpuoliais

Lietuvių tauta, pasriodo, vsuomet

dovaujamas choras, Į Jan 
čauskų jaukią, lietuviškai 
išpuoštą sodybą susirinko 
daug svečių. Sukaktuvinin
kams ypač didelį džiaugsmą 
padarė atvykęs vyskupas' 
Antanas Deksnys, Brockto
no vieešųjų darbų viršinin
kas Pranas Valungevičius- 
Wallen.

Puotai sumaniai vadova-

„broliškame“ rusų glėbyje, tik klerikalai ir liberalinė bur-! 
žuazija „griežtai buvo priešinga lietuvių vienybei su rusų i 
darbininkų revoliuciniu judėjimu“. |

Visi „Aušros“ sąjūdžio ideologai per daug idealiza
vę praeiti, per daug skelbę socialinę taiką ir tautos vieny, 
bę. Bloga buvusi politinė programa: nebuvo raginama i 
socialinę tarpusavio kovą, stigę demokratiškumo...“

Ir kaip bus gera tokia programa, kuri ragina kovoti 
prieš pavergėjus, prieš rusus, c ne savo tarpe!

’ vo Petras Viščinis, daug pri. 
įsidėdamas prie jos jauku- 

norėjusi tūnoti ’ mo ir nuoširdumo.

E. Ribokienė

VOKIETIJA

Sukaktuvininkai

Sausio 20 d. 90 metų su
kako Įžymiam visuomeni
ninkui ir socialdemokratui 
Jonui Glemžai.

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 daua, Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo.

! zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
s a. na $12.00.

Lietuvos keliu, inž. Petras 
Lelis, 264 psl., kaina $6.00.

Žvilgsnis atgal, Bronius! XT ...................... ,
Milašius 171 dsI kaina $2 00' ^eseniai išėjo IS >p3UMilašius, 171 psl., kaina$2.00,dos Janinos NarŪMlb knygsi

(finansų tarėjo Jono Matu. 
i lio 1942-1945 m. dienotai 
tis, 579 psl., iliustr-nota, įriš— 
ta, kaina $15.00.

GYVENIMO VINGIAIS., 
dr. P. Kalvaitytės—Karvelio— 
nės. 360 psl.. kaina $3.50_.

To paties autori. aus toma^ 
VI kietais viršeliais $3.75-., 
minkštais S2.50. ■

ANTANAS SUETONA  ̂
IR JO VEIKLA. Parašė M, 
Augustaitis, 154 psl., kalį 
na $1.50.

WE WTLL C«NQUEI=* 
THE WORLD fc>y Liudas®
Dovydėnas. 217 josi., kain^ 
da, 270 psl., kaintx$4.50.

LIETU VOS V Y-Č10 P£I>*. 
SAKAIS, Juozo St rolios Įdo-. 
mūs 1940-1945 m . atsimini-;, 
mai, 176 psl kaina $2.00e.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Keleivi skaitau nuo 1917 
metų. Nesveikuoju, baigiu 
92-sius metus. Pratęsiu pr e
numeratą, bet aukos pridėti 
nepajėgiu. Dėl to atsipra
šau.

Su pagarba

Antanas Valskis

Chicago, III

j AUKOS MOKYKLOMS

1975-76 mokslo metais 
i JAV universitetai ir kolegi
jos aukų gavo 2 bilionu ir 
410 milionų dolerių.

Didžiausia suma teko 
Harvardo universitetui — 
$59 milionai. Po jo sekė Ca-

lifornijos universitetas, ga
vęs $57 mil. Stanfordo uni- 

'versitetas — $41 mil.. Yale 
univ $37 mil

Kovo 19 d. 75 metų su
laukė mokslininkas, rašyto-

Toks šiandieną turi atrodyti visas Atgimimo sąjū- jas dr. Jonas Grinius, 
dis. Svarbiausias ir esminis jo bruožas — tautos atgimi-1 Kovo 24 d. 60 m. sukako 
mas ir jos žūtbūtinės pastangos savarankiškai tvarkyti1 visuomenininkui inž. Jonui 
savo likimą — nutylimas, o nesusieti, iš vykių konteksto 1 aliūnui.
išimti paskiri fakteliai, taktiniai metodai ar aplinkybių 
padiktuoti veiksmai ir pareiškimai išryškinami, stengian
tis iš jų sukurti iškreiptą ir neteisingą vaizdą. Nutylima, 
kad jei ne šis tautinis sąjūdis, ne šis lemtingas posūkis 
Lietuvos istorijoje, mūsų tauta ir toliau būtų likusi rusų 
priespaudoje, be tų dvidešimties nepriklausomybės ir 
atokvėpio metų, kurie tautiniam sąmonėjimui ir jo au
gimui atstojo visą šimtmeti. Nutylima, kad šis atgimi
mas, šis sąjūdis prikėlė tautą savarankiškam gyvenimui

Balandžio 5 d. visuome
nininke Zinaida Glemžienė 
paminėjo 70 m. sukaktį.

Į
Atsiminimai apie Juozą 

Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė, 
88 psl., kaina $1.00.

Vienas mažas gyvenimas, 
Henrikas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

An Immigrants Story,
by Arėjas Vitkauskas, 192 
psl., kaina $3.75.

VAIKYSTE. Rašytoja apra-,, 
šo savo saulėtas vaikystės^ 
dienas. Knyga 164 psl. Kai- - 
na S5.00. Galima gauti pa^ 
visus lietuviškos spaudoj 
platintojus irtaip patKelei--. 
vyje.

yosr/sooooeooooososooocoooooocoooGeoososooeoooooscosc

Tokio niekšingo ir sąmoningo istorijos klastojimo 
fone ši kaną jau mums nuskamba J. Baranavičiaus motto 
žodžiai:

„Žmonės, nežinantieji istorijos, yra vaikai“.

1MKIT5
IR

SKAITYKITE

O gal kaip tik dėl to nutylima ir iškraipoma? Juk 
dabartiniam okupantui nemažiau svarbu, kad tauta neži
notų savo istorijos, arba ją „žinotų“ taip, kaip jam pato
giau. Praeitis turi patarnauti dabarčiai taip, kaip to nori 
krašto pavergėjas. Todėl Lietuvos istorija šiandien taip 
negailestingai pjaustoma, karpoma, kad iš jos gaunasi 
(ypač visų rūšių vadovėliuose) ne istorija, o apgailėtina 
jos karikatūra.

Svarbiausi tautos istorijos Įvykiai sumenkinami, nu
stumiami Į antrą planą, o smulūks ir nereikšmingi fakte
liai iškeliami i pirmą vietą, juos išryškinant ir išpučiant. 
Toks Lietuvos istorijai menkaverts Įvykis, kaip „Iskros“ 
pergaibenimas per mūsų kraštą, šiandien virsta didesniu 

•ykiu nei visos tautos kova už savo kuiturą, trukusi nuo 
Valančiaus laikų iki Didžiojo Laro. Niekam nežinomas 
Lenino apsilankymas Vilniuje, ijiasirudo, daug reikšmin
gesnis už visą J Basanavičiaus veikla -

Jie primena pareigą domėtis savo praeitimi, jie pri
mena taip pat, kad ir dabartis nepaprastai panaši i jo lai
kus, tik dar sunkesnius ir pavojingesnius. įspėja, kad 
tautai ir dabar gresia mirtinas pavojus — žlugti pirmiau
sia moraliai, paskęstant alkoholyje, išsiblaškant šeimų 
pakrikime, sumaterialėjime ir aukštesniųjų idealų prara
dime, o paskui išnykstant fiziškai, ištirpstant svetimųjų 
masėje. Primena, kad priešas tas pats ir metodai tie pa
tys, bet drauge ir padrąsina: mes kovojome ir laimėjo
me! Tad būkite mūsų verti! šiandien jūs padarykite tai, 
ką privalote padaryti!

Ar paklusime savo didžiojo tautos patriarcho žo
džiams, ar mokėsime būti ne bejėgiais vaikais, o subren
dusiomis asmenybėmis, žinančiomis ko iš musų reika
lauja istorija?! .

.„ELTAI

Lietuvių Ii tėra t imtos istori

ja (1928-1944 m- ), III to
mas, paraše Prarvas Naujo—. 
kaitis. 542 psl., k ieti virše
liai. kaina 10. Ga Įima gautži 
tes knygos piimąj Į ir antrą— 
jį tomą, kurių ksinos taipri 
pat po $10.

Žemės ūkio gamybinė 1 
operacija Fleprik lausomojes 
Lietuvoje 1920-1940 (rašoo
dr VI. Bublys, J. Fledžins— 
kas, J. Glemža, J. Strazdas-, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K— 
šeštokas. J. Vilkaitis, L Gi— 
riūnas, A. Hevenfc-as), 2575 
psl., kaina minkš-tais virše— 
liais $9.50. kietais. $10.00.

knpielia bules, prof. P.“. 
Pakarklis. 7<"* psl .k ^tna $1.00 .
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WORCESTER, MASS.

Paminklas žuvusiems

dėl Lietuvos laisvės

Dr. Vinco Kudirkos šau
lių kuopa, šv. Kazimiero pa* 
rapijos klebono kun. A. Mi- 
ciūno paraginta, sumanė 
minėtos parapijos bažny
čios šventoriuje Worcestery 
pastatyti paminklą visiems 
žuvusiems kovotojams dėl 
Lietuvos laisvės.

BALTUOS ATSTOVŲ 

PASITAMMAS
Skaitykite 

šias knygas

— Maiki, man vis neišei
na iš pometės praeitą mo- 
jaus mėnesi girdėta navyna.

Komitetas savo atsišau
kimą baigia šitaip:

„Vieni mes be Jūsų, lais
vojo pasaulio lietuviai, fi
nansinės paramos neįsteng
sime paminklo pastatyti, to
dėl kreipiamės į Jus, orga- 
nizacijų vadai, ir asmeniš
kai i Tave, broli, sese lietu
vi, — suteik auką- šiam kil
niam tikslui. Nė viena auka 
nebus per maža ar per dide
lė. Aukos atskaitomos nuo 
federalinių mokesčių. Au
kas siųskite adresu:

Lithuanian Memoriai Fund 
c/o St. Casimir’s Church 
Rectory

1977 m. gegužės 24 d. Es* 
tSjos Gen;. Htonsulate New 
Yorke jvyko lietuvos, Lat
vijos ir Estijos diplomatinių 
ir konsularinių atstovų pa
sitarimas..

Jame dalyvavo Lietuvos 
atstovas dr. St Ai. Bačkis ir 
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutie, Latvijos at
stovas dr. A. Dinbergs ir 
Estijos atstovas E. Jaakson 
bei Estijoskonsulas A. Link- 
horst.

Pasitarimo dalyviai pasi
keitė turimomis informaci

— Nu, Maiki, kad komu
nistinis ruskis gali ant mū
sų užleisti Siberijos šalti, 
tai aš tikiu, bet kad jis gale-

O apie kokią naujieną ‘>J ?“ kokia, Petalne taiP Pa; 
tu kalbi9 maišyti Atlantrko vandeni,

' kad jo vilnys galėtų paskan-

— Nugi, apie tų, kurioje 
znaiminama, kad mokslin
čiai jau sumislino, kaip mū
sų žemėje sukelti pavietres: 
vėtras, perkūnijas, patapus 
ir dar kitokias nelaimes.

— Taip, tėve, prie dabar, 
tinės technikos pažangos tai 
vra įmanoma.

— Vaike, tai /viema pra
pultis! Juk tada bolševikai 
gali ant Amerikos nukreipti 
savo Siberijos šalčius, ir 
mes kai]) tarakonai išdvės- 
tume, susaldinti į aiskrymą.

— Gal ką nors panašaus 
jie ir sugalvotų padaryti, 
jeigu nebijotų Amerikos

— Tai, taip sakant, ir šita 
lazda turi du galu?

— O kaip tu manai? Dėl 
to praeitą gegužės mėnesį 
Šveicarijoje, Genevos mies
te, buvo susitikę Amerikos 
ii Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeriai to
kių reikalų išsiaiškint.

— O ką jie ten ipastana* 
vijo?

Be namų, premijuota a- 
pysafca, parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Lemtingos dieno*, Jono 
JSaškausko a j y saka, kaina 
$2.50.

Taško* rytas, novelių rin-

Lietuvių litera
tūros* istorija, IV 
tomas, 1944-1975 m., parašė 
Pranas Naujokaitis, 579 psL, 
kaina $10.

Alijošiaus lapai, humoris
tiniai dr. S. Aliūno eilėraš
čiai aktualiom- visuomeni
nėm temom su Antano Gus
taičio eiliuotu įvadu, 87 psl., 
kaina — $2.25.

Po angelo sparnais, nove-

Nuskandintas žiedas, 15 
novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 
$2.50, kietais $3.75.

Karūna, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo epochos 
1237-1268. parašė Anatoli
jus Kairys, 318 psl., kieti 
viršeliai, kaina $6.50.

Moters širdis, autorius —
Guv de Maupassant, 267“V? S? ?ar AB Rūta. 191 psl kainaį p7 CL « 60

Jurgis Gliaudą, 229 psl., kai-i*. L. ’ 1 s n a
no AO IrinOjifl vi'rčaKo-Tc__  84.UU.na $4.00, kietais viršeliais—
$4.65. . , . ,< . rr i Nemunas teka per Atlan-v Apsakymai, Marius Kati-i _’ . on ! ta, Vytauto Alanto 5 nove-

Sidabrinė diena, 3 v. ope plskls» 2o3 psl., kaina $8.00. 253 pSj ’Zuįna minkštais
retė, Antanas Kairys, 
psl., kaina $4.50.

15c! Tolimų kraštų miražai,
Avos Saudargienės kelionės 
Įspūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše- 

$8.50
Mūsų mažoji sesuo, A. Vai

čiulaitis, 104psl., kaina mink-,.. * ~~ -n 
jomis, apsvarstė klausimus,. štais virš $2.50, kiet. $3.00.. ? 1

Atspindžiai ūkanose, —
Vytauto Alanto novelės, iš-

susijusius su birželio 15 d. 
Belgrado’ konferencija bei Pašiurpo mano velnias,
aptarė kitus. afctuaHus rei- paraSėglaudas Dovydėnas, j BoXe mš m?uS

LB-NĖS PARAMA

JAV LB Krašto vaidyba 
iš savo kuklių lėšų paskuti
niaisiais mėnesiais parėmė 
Tautinių Šokių Institutų ($ 
50G), sporto žaidynes New

7 novelės, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50. 

'kietais — $4.00.

<iOMonrnx c-x>aooooooooooe.

Ką tik gavome

1000 egz., 376 psL, spaudė 
Liet Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

Inicialai po tiltu, novelės, 
Antanas Tulys, 156 psl., kai
na S2.50:

41 Providence St., Worees- Yorke ($250), Amerikos L
Bastūno maištas, paiase 

Bronys Raila, kieti viršeliai,

, Aišvydo pasakos, parašė

ter. Mass. 01604. Jaunimo Sąjungą ($450),»495 ,psl., kieti viršeliai, kai
Kanadoje 1978 m. ruošiamą 
Dainų šventę ($2,500).

dinti net Saubostcną, tai 
tokios macios ir jo mokslin. 
čiai neturi.

— Apie tokius dalykus, 
tėve, aš nekalbu. Bet gam
tos jėgų apvaldyme ir jų iš
naudojime šiandien moksli
ninkai jau yra padarę dide
lę pažangą. Štai, jau galima 
sukelti lietų tose vietose, 
kur jis labai reikalingas že
mės derliui. Karšto vandens 
šaltinius, vadinamus geize
riais, žmogus jau išnaudoja 
elektros energijai gauti. Da
romi bandymai pagauti ir 
panaudoti pramonei debe
syse susikoncentruojančią 
elektrą, kurią matome žaibų 
pavidale. Na, o paskutiniuo
ju metu labai rūpinamasi 
žmogaus naudai pažaboti 
saulės energiją ir ja apšil
dyti butus ar net įkinkyti į 
fabrikų mašinas. Pridėkime 
dar pot/.ynių ir atoslūgių,
jūres vandenų temperatūros 
skirtumo bei iš senovės ži
nomą vėjo energiją, ir susi
darysime jau gana platų 
vaizdą, kiek daug žmogus 
yra pavergęs savo naudai 
įvairias gamtos jėgas. Betgi 
tos jėgos, kaip ir atominė 

i energija, gali būti panaudo
tos ir blogiems tikslams: 
karui, kitų valstybių ekono
miniam susilpninimui, kerš
tui. Dėl to jau reikalingos 
tarptautinės sutartys, kurios 
tokius piktybinius veiksmus

— Mūsų Vancė ir sovietų 
Gromyka gegužės 18 dieną 
tenai pasirašė sutartį, kuria 
draudžiama dirbtinu būdu 
sukelti kokias nors dideles 
gamtos katastrofas: uraga- draustų ar apribotų, 
nūs, audras, milžiniškas 
vandenyno bangas, kurios 
sukeltų nuostolingus potvy
nius.

— Maiki, tu čia man pri
pylei pilną galvą visokio 
moksliško mutinio’ kaip kok-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p.Veronikos 
Jakušovienės Realttor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6745 Gulf Blvd,
St. Pelersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo valandų — (813) 360--O744

l

MILIONINIAr

ATLYGINIMAI

Business Wedk žurnalas 
paskelbė, kad pernai United 
Technologies prezidentas 
buvo aukščiausiai atlygintas 
asmuo, nes jis per metus 
gavo $1.7 miliono. General 
Dinamics pirmininkas ir 
prezidentas gavo $1.3 mil., 
American Broadcasting b- 
vės prezidentas — $1.2 mil.

Panašius atlyginimus yra 
gavę ir kiti didžiųjų bendro- 
vių prezidentai.

LIETUVIŲ KALBOS

TURTINGUMAS

Tai iškėlė Pilypas Rui
gys (1675-1749) savo vei
kale „Lietuvių kalbos,, jos 
kilmės ir savybių tyrinėji
mas“, kuris išleistas 1745 
metais. Tas veikalas buvo 
dingęs, ir tik prieš porą me
tų jį įsigijo dail. Kazys Var
nelis, gyv. Chicagoje.

P. Ruigys minėtame vei
kale tarp kitko duoda ir to
kį lietuvių kalbos žodingu
mo pavyzdį: vyras žilas, 
atklys širmas, sermėga pil
ka, žirniai raini ar buri, o 
v( kietis teturjs tik vieną žo
di — „grau“.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Sauja skatikų, premijuo
tas romanas, parašė Kazys 
Almenas, aplankas dail. V. 
O. Virkau,. 249 psl., kaina 
$5.00. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 4545 W. 
63td St., Chicago, BĮ. 60629

Flames for freedom, by
Joseph Bfcley, 1-6 psl. kny
gelė apie Romą Kalantą, iš

na $10.

Gatvės berniuko nuotykiai,
parašė R. Spalis, antro ji 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., i 
kaina $4.00.

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

Lietuvos Katalikų Bažny-

Antanas Giedrius, 140 psl., 
kaina $3.00.

Laiškai Andromachai,—

viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psi.. kaina $4.50.

Runcė ir Danderinas. Jonas
Zmuidzinas, 110 psl., kaina 
minkšt. virš. $2.50, kietais 
— $3.00.

Gulbės giesmė, istoriška 
drama, Jonas Girnius, 222 
psl., kaina S3.00.

Aukso žąsis, pasakiška ko
medija, Birutė Pukeleviėiūtė, 
159 psl., kaina $2.00.

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

Kelionė aplink pasauli.
ryba ir poezijos vertimai, Juozas Kaributas, 423 psl., 
98 psl., kaina $4.00. kaina $5.00.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS* 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

leido Tautos Fondas (29 Wjčio» Kronika, III tomas. 424 
57th St., New York, ' N.Y.
10019), kaina nepažymėta.

KAS YRA BUJONAS?

)JAV skola šiandien sie
kia $500 biEonų, ir ji vis 
dar smarkiai didėja. Atro
dytų, kad įstatymų leidėjai, 
(pripratę leisti milžiniškas 
sumas, visiškai nebenusima
no, ką reiškia bilionas.

Įsidėmėkite: Prieš biiio- 
ną minučių Kristus dar 
vaikščiojo žemėje. Prieš bi- 
lioną valandų žmogus dar 
gyveno urvuose.

O mūsų šalies įsiskolini
mas didėja vienu bilionu 
kas savaitė.

sai ilgabarzdia propesorius. 
G.J viskas ir teisybė, bet aš 
tau pasakysiu, kad jokios 
si tartys su ruskiu svieto 
n< išgelbės,, nes bolševikas 
viduose turguose amerikoną 
apgauna kaip čigonas. Taip 
bus ir šį sykį. Mūsų- Carteris 
to Ii laikyti rakoee nuo dirb
tinio lietaus para«oniką, 
kepti ant saulės karvelio 
kiaušinius ar karšto van>

GROŽIS GROŽIUI 

NELYGUS

Indonezijoje gyvenančių 
toradžių genties moterims 
grožio idealas — burna be 
dantų. Nuo senovės jie bū
davo išdaužiami akmeni
mis.

Pastaruoju metu Indėne-

psk, pogrindžio leidiny® 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkytais viršeliais 
$4, kietais — $6.

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas! 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6,00.

Lietuvos Steigiamasis Sei-1
mas, parašė dr. V. Daugir-Į
daitė-Sruogienė. Tai vienin 
telė knyga apie seimą, kuris} 
naruose Lietuvos konstituci- į 
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.

Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
R.mas Černius, 75 psl., kai
na $2:50:

CHICAGOJE „KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

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

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

VIENOS SAVAITĖS:

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio
Liepos
Liepos

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

Rugsėjo 1S — 8838.00

Rugpjūčio
Rugsėjo
Gruodžio

10 — 81195.00
7 — $1158.00

21—$ 999.00

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

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116

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

Savininkė Aldona Adomonienė
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS— 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

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

Dulkės raudonam saulėlei- 
‘dy* Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida. 399 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, 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 

no»^apriaMga į dknai^M-l Aleknienės piešiniais. 60 
Bir ten gražinasi tefcfe patįpah, minkštais viršeliais, 

būdu, kaip ir jų senelės. kaina $3.00.

dere MUnyje virti sojospu.^^  ̂ #
p» zupę, o ruski, pabarstys )hariwria(4 "pasįmžtBiaio“ 
is aroplano ant visos konL *naproti tačiau bedančių'1 es porą centnerių savo ute-
lių, blakių ar kokių kiaulės 
paikų, — ir mesriripražu
vę. Taip, Maiki, aš mislmu, 
ir gut bai!

gražuolių nemažėja. Mergh

Norintiems atsikviesti gimines 
iškvietimo dokumentus.

iš Lietuvos sutvarkome

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieni aik 8-9 vai. vakaro 
deitndieniais 5-6 va L vakaro

WICN 90.5 FM 

E. Meilus
23 Shirley Rdų Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665



Pusi&pIS į. EELE1VIS, SO. BOSTON

Vietinės žinios
Ba rokinės muzikos 

koncertas

• Argi sunku būtų surasti: Alantas, 613 psl., minkšti i binas Paranauskas 
vieną naują Keleivio pienu.! viršeliai, kaina $8.00. • kaina S6.00.t kaina $0.00.

17 ps’

-jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo' Šeštadienį, birželio 18 d.,
„ . « » . . - x - i 7:30 vai. vak. Tarptautinio

PADĖKA Rašytoja* apie rašytoją , salėje įvyks baro- 
i kine muzikes koncertas. - •?

Š. m. gegužės 28 d. Kai 
tūrinio subatvakario prog 
ramoje poetas Stasys Sant

Bostono Tautinių šokių 
sambū- is reiškia nuoširdžią 
padėką Bostono bei apylin

Dalyvauja solistė Yiole- 
į ta Balčiūnienė, semranas,

kių vSucmenei už atšilai)- t?ras 'k^usytojus supažin-, Beverlv Pet«-son fleitistė,
kymą mūsų metiniame mi- 
nėjime-bankete.

Ypatinga padėka mūsų 
vakaro vyriausiai šeiminin
kei B. Skabeikienei, M. Am- 
butavičienei, Radomskienei, 
Ivanau.-kienei, Mitkienei už 
sunkų darbą virtu.ėje.

ciino su rašytojo Antano, ejpŲikininkas Izidorius Va-i 
Škėmos asmeniu bei kury-j .vijūnas ir pianistas Vytenis 

j ba. _ į m. Vasyliūnas

megatonų? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratoriui 
stiprina laikrašti.

Bdstoniškio J. Jašinsko 
parašyta kri^^ą -JULIUS 
JANONIS — POETAS IR 
REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

Pagairė, premijuotas ro- į 
manas, parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina — $4.50.

!
Naujųjų metų istorija, —

Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

Atlaidų pavėsyje, romą-'
nas, parašė Povilas Abelkis. i 
167 psl. kaina $4.00.

ROMANAI
Gerai paruoštoje paskai- Žodį apie programą tars 

toje St. Santvaras, remda-i Elena Vasyliūnienė. Kon- 
masis ir kitų kritikų bei ste- r-erta globoja I B Bc«tonc 
bėtojų pasisakymais, metė Ku’tūrc-s klubas. Tarptauti- 
atsa.gų žvilgsnį į A. škė-, bistJtuto adresas —- 287
mos draminę bei prozinę t Grmmon\vea3n A\e., Bo?- Raudonojo arkl-.o vasara,
kūrybą. Prelegentas taip į tcn’ Mass- i romanas. parašė Edvardas
pat nuosaikiai, atsargiai ir ■ T) . ' Cinzas 312 psl., Įrišta, kal
iausiai komentavo ir naties5 — Haendel. na §6.00.jautriai Komentav o ^paties, Paeh, Pe, Glneek,.

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai- ' 
na $5.00.

Ačiū šokėjų mamoms už 
pyragaičius, štuopiams už 
banketo bilietų t aikymą,
Lilijai Ivaškienei už laimė
jimų bilietų tvarkymą, Vyt.
Dilbai už plakatus, broliam
Iva z: ms uz baro tvarkymą, r ,- ■ -i i. . , ................... , * ! tomografinis veikalas.J. Špakeviciui uz puikų va
dovavimą vakarui, A. Bud- . „ ... 1 Televizijos kanalas nr. 7

už Kalantos pami- Keikia pažymėti, kad po! birželio 12 d. 9:15 vai. ry
tini žodi Kelei- !°s paskaitos rašytojas An- i tf) transliuos pamaldas už 

tanas Škėma ir jo kūryba
gerokai priartėjo prie skai
tytojų ir aplamai prie pub
likos širdies.

Škėmos asmenybę. Be kitu j j.oo-i-ępyj, Couoerin
ko St. Santvaras kėlė tezę, 
kad rašytojo- romanas ”Bal-

i eie-
mann, K. P. Bach kūriniai.

ta drobulė“ yra perdėm au- J

reckiui
nėjimo įžanginį žodį, Kelei 
vic- redaktoriui J. Sondai ir 
jo bendradarbiams už apra. 
šymą spaudoje, Valentinai į 
ir Steponui Minkams už 
skelbimus per iu vedamą 
radiią. etnografinio an
samblio vedėjai Gitai Kup
činskienei ir ansambliui už 
puikias dainas. Bostono tau
tinių šokių šokėjams už gra. 
žiai atliktą programą ir vi
siems. daugiau ar mažiau 
pris i d ė j us i ems prie 

pasisekimo.Vnl-O-V\ i 1

šie asmenys Bostono Tau-! 
tinių š- kių sambūrį parėmė 
aukomis:

I Pamaldos už Lietuva

Kalnų giesme, romanas, 
Vacys Kavaliūnas, 201 psl., 
kaina S2.50.

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

Nr. 23,1977 nrt birželio 7 d.

”GARSO BANGU“
PROGRAMA

t

Amazonės džiunglėse, ro
manas. parašė Jose Eustasio
Rive::.. vertė P. Gaučys. 355 liuojama sekmadieniais iš 
psl., kaina $6.00. stoties WSUR 90.9 FM

banga nuo 1:30 iki 2:00 vai.

>i r&uijo programa trans-

Likimo audrose, Vlado 
Vailionio romanas P parti-!* 
zanų gyvenimo, 344 ps 
kaina $7.00 ,,

!iJt *• %

i IEŠKO GYVENIMO DRAl'GO!

noDiet.

t.'/*/,

Ieškau gyvenimo draugo, n :š- , * 
lio. 55-70 metų amžiaus. Alsa- » 
kvsiu tik i rimtus laiškus, I’ri- *Kiauros rieškučios, romą „

nas, parašė Antanas Mastei-trumM sj'«n,n,„ ap, 
kis. 259 psl.. kaina $4.50. 1 ,-al'5k“s l'de,v“’ 11,1

Sunkiausiu keliu, romu
nas, parašė Jurgis Gliaudo.: 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psi. ri> 
manas, kaina $5.Gu.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas ron anas, parašė

mą.
minis!racijai, pažymint an! \ 
ko: "Onutei“.

(2(5)

laisvės siekiančią Lietuvą.! Tautvilą, romanas, parašė Aloyzas Baronas, 206 psl.,1
Jas laikys ir pamokslą pa 

kys kun. Albertas Kantau
tas.

Rene Rasa, MEILE TRI 
Televizijos stotyje lietu-1 KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 

viams vra rezervuota 1001 3.50.
vietų. Rengėjai prašo- į tas!
pamaldas atsilankyti. I Aidai ir šešėliai, premi-

i juotas romanas, parašė Va-
i Koncertą,, filmas, mokyklos! KaraU&s^ 234 psl.., 

Phylis Miekūnaitė baigė! i ^aina So.00. •
mūsų i Hollv Cross kolegija Wor- , ~

-----U.... T.- vr„ ik, A-iaa, i The Brothers Domeika,yia oosto-nietes _
Tumavičienės Adis! tie įvykiai buvo- pra-įEiugo Dovydėno apysaka, į 

eita savaitgalį. Praeitą šeš-p;n^^-1 kalbą išvertė Milton 
tadienį — net trys renginiai! ^ark, išleido Liet. Eneiklo 
vieną dieną! Apie tai pla-iPeji^0S leidykla 1976 me
čiau parašysime kitame nu- lais> 238 pis., kaina,:—$6.0(X 

t meryje.

Vakarui, kaip visuomet,' 
vadovavo pirm. E. Ciba*.

j
i

Baigė kolegiją

į cestery. Ji 
! Jadvygos 
• dukraitė.

Svečiai iš Chicagos

Juozas Kralikanskas, 
psl., kaina $4.00.

205 kaina $4.53,

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU...,
psl., kaina $4.50.

SU-
294

DRAUuiMO AGENTŪRA 
Atūeka ivair.o rūšių 

drauair. as
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTR1M 
558 Broadvvay 

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

* s 
* 
%$

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
KADA IR KAM PADARĖT programa Naujo,ej Anglijoj

SAVO TESTAMENTĄ ;:š *to ies VY 13oC. banga 
j veiKia sekmaaieniais nuo

Tuo reikalu jums gali pa- • 1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
dėti teisininko Prano Šulo: Perduodama vėliausių, pa-
paruošta, teisėjo Alohonse ’ saulinių žinių santrauka ir
pei'žiūrėta. “Sūduvos“ išleis- j komentarai, muzika, dainos

: ir Magdutės pasaka.
I -.‘ Šią programą \ eua Stepo- 
į nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiotis i 
i Baltic Florist geliu ir dova-v • I *.Su testamento pavyzdžiu, i nu krautuvę, 502 E. Broad-

KnygCS kaina $3, su tes-!way, So. Boston, Mass. Tel. 
lemento forma $3.50. .Ji yra (268-0489 Ten gaunamas 
gaunama ir Keleivio admi- ; Keleivis ir yra didelis lietu- 
nistracijoje. viškų knygų pasirinkimas.

ta Knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

So. Bostono Lietuvių Pi- 
liečiu d-ja — $50.

Kun. A. Ealtrušūnas — 
$20.

Po $10: A. Moriarty, O. 
Yiltni kienė r A. Andriu- 
šienė.

Visiems—nuo: ird žiausias 
ačiū.

Eleonora ir Antanas Ma-j 
tukai iš Chicagos, važiuoda- į---- --------------------------------
mi aplink JAV ir Kanadą,! CTI?Dr,in vaidia *tci 
praeitą savaitę buvo užsukę! ST£PONO KAIRIO ATS1 
ir i Keleivio ištaiga. » MINIMU PIRMASIS TO

MAS “LIETUVA BUDO* 
JAU IŠPARDUOTAS. BET 
ANTROJO TOMO—” fAU

v. n........................... į LIETUVA“ DAR YRA NE-1
Vienas savaimingiausiųjų | virine „Cn dci

Lietuvos skulptorių Vladas j FIDELIS KIEKIS, 480 PSL

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

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tipinis, 
kaina $5.00.

Viena pasauly, romanas,1 
I parašė Danutė Brazvtė-Bin- * 
dokienė. 241 psl.. kaina — 
$5.00.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., • 
kaina $5.00.

Namas geroj gatvėj, ro»
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

t 7GV 7*T 7T»t G7T T7 37 37 v ■ ’77.77 37 '77 37

d A V A i T RASTIS

Nepriklausoma
,4

jiformunia ssauylojus apie vasauiinius Ir iietuviškuosius 
g įvykius, (lota flaug ir Įdomiu nuot^auKu ir a! > ;r::: pasisako

fe:
fe;
fe!
fe;
fe|
fe
fe;

ifel

fe!

V. Vildžiūnas Bostone

Vytautas Alantas, ŠVEN- ! Rudenys ir pavasariai. 
TARAGIS, Storinis romą.; I dalis, parašė Albinas Da
nas, 1 dalis. 405 psl., kaina I ranauskas, 350 psl., kaina
minkštais virbeliais $5.00. 

Šventaragis. II tomas.ro.

— $6.00.

Rudenys ir pavasariai.
Vildžiūnas praeitą savait- KAINA $2.00 
galį viešėjo Bostone. Čia bu
vo proga arčiau susipažinti 

sambūrio Tėvų komitetas Į ir $u jo kūryba.

manas, parašė Vytautas dalis:, remanas, parašė Ab
Bostono Tautiniu šokiu

' v-3oo-.-oooooooooooooeoeooooeoeooooooouook

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 

ALIEJAI S IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

šilto oro. šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL CO., INC-
I)idž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

Tel. 436-1204

>feoooooooooooeoooooooooooooe< loooeeooook

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
mieste kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

1977 METŲ KELIONĖS f LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė j Lietuvą Dviejų savaičių kelionė j Lietuvą,

Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)
Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

‘aji

BALTK
TOURS
>z2

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETI VĄ :

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.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS J LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR ♦
ANGLIJĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos J 
ekskursija j Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys Londone { 
birželio 25—liepos 10 d. — $1.253; liepos 17—.31 d.__  $1.253.}

Į nurodytas kainas Įeina: lėktuvo grupinis bilietas; j
pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary; } 
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone

or>
ekskursijos, lagamino pervežimas.

(Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio :1-dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi 'kainomis ’noo Bostb.'ifr, New Yorko ir Montrealio Pan Ame. 
į 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 rezervuoti galimai anksčiau.

apie visus musu visuomeniniu.’ bei kuburinius klausimus sši 
jame rasite įdomiu skaitytojų kiiškų .skyrių, kur.ame 5:’.ukta

ikvpiu ir nuomonių kiekvieno visieme «
' fe

fe i
I^NEPRIKLAUSOMA LiETl VA“ yn« dinamiška mūsų fc 
§ eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendra * : h*■« bei ier r.. fe;

suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išiaikymą fe
__ lietuvybės ir Lietuvos. fefe

Metinė prenumerata JAV-sc $10.00. fe
LAdresas: G.

7722 George Street. LaSalle. P.Q. T’SP IC1, CANADA^
fe

me abipusiu pa>.i< 
svarbia problema.

SLA SUSIVIENU>3t !$
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų larjĮV’t lietuvių visuomenei ir išmoka- 
jo daugiau Kaip SEPTINIS MtUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuviu fr&tercallnt org&aizscija — 
duoda gyvybės apdrautij ir ligoje paša'pa. kur. yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško p^ino, o -veikia 
patarnavimus savitarpi ės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iris so ruse mHobo dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauki įvalric klasių reftaUngiaus’as 
•pdraudzs nuo ?100.00 iki $1G.(XX).ŪC

SLA—^jaunimui duoda gerą Taapomąją Apdraudą — Sa. 
dcwment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V APLAMA ir jaunuoliams laoai pigią TEKU 
apdraudą: ui $1.000.00 apdr&uioe tik $3.00 mokes
čio metams. “ 3

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokį© 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų vedėjus, fe jie plačiau pxaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHanre of America
167 W«rt 36th štreet, Nevr York, N.Y. 10061

1

tomas.ro


Puslapis ifištaa KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23,1977 m. birželio 7 d.

Lietuvių darbininkų d-jos G. Gobaitės-Phillips paroda j Iškeliamas iš So. Bostono Keleivis vardinių proga 

susirinkimas

PRISIMINKIME LIŪDNĄJĮ BIRŽELĮ

Tragiškųjų birželio dienų minėjimas rengiamas šeš
tadienį, birželio 11 d., su sekančia programa:

6:00 vai. vak. Šv. Mišios už lietuvių tautos kankinius 
lietuvių bažnyčioje So. Bostone.

Tuojau po pamaldų parapijos salėje po bažnyčia mi
nėjimas su paskaita ir menine programa.

Šv. Mišias atlaikys ir paskaitą skaitys kun. dr. A. 
Jurgelaitis (domininkonas, Providence Coilege profeso
rius). ,

Meninę programą atliks Stasys Liepas (buvęs Vil
niaus operos solistas, kuris savo meninę meditaciją skiria 
Sibire nukankintiems lietuviams ir save sesutei, tragiškai 
žuvusiai prieš 5 metus Vilniuje). Akompanuoja komp. 
Jeronimas Kačinskas.

Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis.

LB Bostono apylinkės valdyba

Primenama, kad Lietuvių 
darbininkų d-jos kuo-pos su
sirinkimas šaukiamas birže. 
Iio 12 d. 1 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose.

V. Aluza,

sekretorė

Juciūtė kalbės Clevelande

Buvusi sovietų kalinė, di
deli pasisekimą turinčios 
atsiminimų knygos "Pėdos 
mirties zonoje“ autorė Ele
na Juciūtė ipaskutiniuoju 
metu vis dažniau kviečiama 
kalbėti viešuose renginiuo
se.

Jaunos dailininkės Gemos 
Gobaitės-Phillips kūrinių 
paroda tęsis iki birželio 30 
d. Bostono miesto savival
dybės rūmuose (City Hali). 
Atidarymas birželio 7 d. 6 į 
vai. vak.

Butkus baigė Harvardą

Albertas Butkus, Bronės • 
ir a. a. Vosyliaus Butkų sū-, 
nūs, š. m. birželio 14 d. bai-! 
gia Harvardo universitetą ir į 
iudeni stos i teisių fakulte 
ta.

mokėsi geriau-

kun. A. Janiūnas

So. Bostono lietuvių pa
rapijos kamendorius kun. 
Abinas Janiūnas iškeliamas 
Į Lavvrence, Mass.

Kun. A. Janiūnas buvo 
dažnas Įvairių lietuviškų 
kultūrinių renginių lankyto
jas ir geras daugelio bičiu
lis.

Nauji skaitytojai

John Malinauskas iš Ar- 
lingtono, Ma., ir B. P. Juo
delis iš Downers Grove, Ilk, 
užsisakė Keleivi. Ačiū.

—-jw 4
KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

144 Milbury S t 

WORCESTER, MASS. 

Tet SW 8-2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Wnrce*iery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal

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

Čia galima gauti įviiriau- 
siu importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja 8. Sviklieni

tas.
Senas parvirsta ir negir-

Flood Sųuare 
Dardivare Co.

k Ss-laiaka* S. i. ALEKNA
sis east dsoaiv<ya? 
U*UTW SCSTON. MASS. 
ZELFFONAS AN 8-414S

Btenjjiraiu Mcore Dažai 
T-oc?eroR Sianoms

Stiklas Langams 
V'la-'kie nsiktEenys nemi«

Reikmenys plmcbariasaa 
Viantte daiktai

L Telefonas: AN 8-2805
lDr. Jg$. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

Į P £ D I N I S 
OPT0MKTR1STAS

Valandos:
[nuo 9 vai ryte iki 5 va!, vak 

Trečiadieniais neDriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

i

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame liktai vaisto*, iipildome gydytoją n 
eeptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistlną.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną- AN 8-«02i

Nuo I vaL ryto iki 8 vai. v„ išskyrus iventsdienins Ir

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

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

Skambink ita

268-4662

Vasario mėnesi ji kalbė
jo Waterbui-y Lietuvos ne
priklausomybės sukakties 
minėjime, vėliau Rocheste-

A. Butku 
siais pažymiais, kiekvienais 
metais būdavo apdovanotas 
universiteto stipendija, be !
to, buvo puikus hockey žai- j 
dejas. Jo laimėjimais džiau
gias visas North Providence 
miestelis, kuriame gyvena 
jo motina.

ryje ir kitur, o birželio 19 d. 
kalbės Clevelande, minint 
pirmųjų didžiųjų trėmimų 
i vergų stovyklas sukakti. ateity

Ir mes linkime savo tau
tiečiui geriausios kloties

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadwav 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

::

H

::

PETER MAKSVYTIS
Caraeater & Bslldsv

<9 Church Street

fi. Miltoa, Mas*.
atlieku rišo* pataisymo, romoa- 
fco ir projektavimo darbas 14 tan
ko ir viduje, gyvenamų namu lr 
biznio pastatų, pagal JOsą reika
lavimu. šaukite visados iki * va
landų vatta-rt,

Telefonas 698-8675

trffrrrrrrr—******* ‘ “““*****0
TEL. AN 8-2124

jOr. Amelia E. Rodd -
(RUDOKIUTt) 

OPTOM ETRIST* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

jssssr rrrvrf-rr rrr rr-i 1 ■
jaaaoaa*****e»*''>******************^
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732•
*****************

"SAULĖS ŠERMENYS**

Tai visai neseniai išleista? 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, /domiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanorr.® 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

f??;.:‘v
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Buvusi bostonietė Monika j 
I.emibertienė, dabar gyve
nanti Santa Monica, Calif., 
vardinių proga užsakė Ke-i 
leL’i savo svainiui Antanui 
Daukantui, gyv. taip pat 
Santa Monicoje.

Nuoširdžiai dėjojame M. 
Lembertienei už Pulką mūsų 
laikraščiui ir taip pat sveiki
name A. Daukantą, linkėda
mi geros nuotaikos vardinių.

KALENDORIUS

Birželio 11 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje LB 
rengia Tragiškojo Birželio 
minėjimą

Birželio 18 d. Kultūros 
klubo rengiamas barokinės 
muzikos koncertas Tarptau
tinio Instituto salėje.

Liepos 24 d. Lietuvių die
na Putnumo seselių sodybo
je.

Suaugusio žmogaus širdis 
per dieną perplukdo apie 
10,000 litrų kraujo.

į Rugpiūčio 14 d. Minkų 
! vadovaujamo radijo metinė 

Romuvos parkegegužine 
Brocktone.

THE APOTHECARY 

W. BROADVVAY, SO. BOSTON, TEL. 26S-6020

gali parūpinti jums vaistus pagal receptus ir kitus farmacijos 
dalykus. Mes siūlome visokeriopą profesinį ir asmenini pagal 
receptus patarnavimą. Be to įžymaus skyriaus, mes turime įvai
riu dovaninių prekių, didelį sveikinamųjų kortelių pasirinkimą 
ir net pašto skyrių. Jūs galite čia pasiųsti siuntinukus, laiškus, 
pirkti, pašto ženklų ir pašto Money orders. Valandos; pirmadie
niais - šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Rugsėjo 25 d. 2 v. popiet 
S. Bostono Liet. Piliečių dr. 
salėje LB rengiame je Tau
tos Ventėje bus d r. Jono 
Basanavičiaus minėjimas.

Rugsėjo 25 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos II a. 
-alėje Stepono Dariaus pos
to moterų klubo 40 metų 
sukakties banketas.

I
■w

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SA\ 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
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujanti.

South Boston 
Savings Bank

“4ZIMrS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

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

E. KARDELIENĖS DAINŲ ;
PLOKŠTELĖ ! :

J j GENERAL CONTRACTORt
Keleivio administracijoje i! , tt, Bengia stogus, Geda vandens t 

galima gauti Lietuvos ope-į { nutekamuosius vamzdžius, at-Į
ro. tolutė. Elzbieto. Karde-' i lieliair la”k<> *

J sų rusių dailydės darbus. "
lienės įdainuotų dainų ir ari- j Įkainojimas veltui. Turi leidi

jų plokštele. Kaina $6.00. (j ir <fra»<«imą. šauktis va-
. karais tel. 364-4610.

Paštu nesiunčiame. ................ .... .... ________

i t
RAVMOND E. PELEUKAS} 

i

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENI AIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (\Yhist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami daly vauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai) 

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

.7* .A——3E
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

- VALANDA

a
:: < > < > < ► * ► < ► < ► ' ► ' ►

i:
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM »,420 KC iš WWEL $
::

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS ![

173 Arthur S t., Brockton, Mass. 02102. Tel. 585-7209

. r r r******************************************-r-*-*****—•*» 1

ATLAS PARCELS CO. l
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

JUK NETURITE?

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

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

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

Nulaužta šaka, 3 vaizdelių 
įpynė, Stasė Petersonienė, 81 
!psl„ kaina $2.00.

Ošiančios pušys, Halinos
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, 

i 224 psl, kaina $4.50.

v <




