
une pirmasis

KĘfflVK
Praeitą savaitę Oldh^b (An^Roje) ligoninėj 31 m. Les- 

ley Brown pagimdė sv^Kį 5 sw ir 12 uncijų mergaitę. Tą 
žinia paskelbė viso pc^nlio ^auda, nes tai pirmas kūdikis, 
gimęs apvaisintas labo^H^ij* mėgintuvėly. Jau seniai mok
slininkai svajojo ir bandė tomu būdu pagimdyti Žmogų, bet 
vis nesisekdavo. 0 šį karta dr. Patrickui Steptoe ir dr. Ro
bertui Edwardsui ėmė ir pavyko.

L- Brownienes kiausintakiai, kuriais kiaušinėlis patepka 
i gimda, buvo netvarkoj, todėl ji negalėjo tapti nėščia. Šitą 
trūkumą pašalinti operacija buvo maža vilties, todėl ji krei
pėsi į ginekologą dr. Steptoe, kuris pasiūlė jai dirbtini ap
vaisinimą.

Jis Brovvnienes kiaušinėlį įdėjo i mėgintuvėlį, kuriame bu
vo Įleista jos vyro sekios. Po dviejų dienų, kada buvo pa
stebėta, kad gemalas normaliai vystosi, jis buvo Įdėtas į p. 
Brovvnienes gimda. Visa nėštumo metą ji buvo atidžiai seka
ma, kol liepos 25 d. pagimdė dukteri _

Tai didelis medicinos laimėjimas. Be abejo, ateity toks 
dirbtinis apvaisinimas bus ištobulintos ir tuo būdu seimos 
prieauglio galės susilaukti ir tokios seimo , kurios iki šiol 
vaiku negalėjo turėti. Tačiau su dirbtiniu apvaisinimu yra su
sijusios ir svarbios moralinės bei socialines problemos, ku
rias jau pradėta rimčiau svarstyti filosofą, teologu, sociolo
gų ir kitą. Kataliku Bažnyčia toki dirbtinį apvaisinimą laiko 
nuodėmingu, nes “einama prieš gamta“.

Vyriausybes krizė Portugalijoje

Portugalijos prezidentas atleido iš pareigų ministrų pirmi
ninką socialisto Mario Soares, kai koalicijoje buvusi centro 
demokratą partija atšaukė savo narius iŠ ministrą kabineto.
Ji priešinga vyriausybes plečiamai socializuotai medicinos 
pagalbai ir delsimui revoliucijos metu darbininku užimtus 
dvarus gražinti savininkams.

Socialistai 263 nariu parlamente teturi 102 atstovus.

Atšaukė ginklų boikotą Turkijai

Senatas 57 balsais prieš 42 atšaukė prieš 3 metus pradėtą 
draudimo parduoti ginklus Turkijai. Tada buvo tikėtasi tuo 
būdu priversti Turkiją apleisti jos užimtą Kipro sala, bet tas 
nepadėjo Kipro klausimo išspręsti, tik susilpnino Turkijos 
korinį pajėgumą. Tuo gi buvo pakenkta NATO s-gai, kurios 
narys Turkija yra su puse milijono karią.

Senato nutarimui labai priešinosi Amerikos graiku^bendruo
menė. Dabar klausimą dar turės spręsti atstovą rūmai.

Simas KUDIRKA įteikia savo knygą New Hampsbire gub. 
Meldrimui THOMSONUI. Plačiau apie tai - 6 psl.
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Dr. PATRICK STEPTOE

WASHINGTONE MIRĖ 
ONA KAJECKIENĖ
Liepos 24 d. naktį po 

sunkios ligos mirė Ona 
Kajeckienė-Viburytė, lie
pos 2 d. mirusio Lietuvos 
atstovo Juozo Kajecko žmo
na, gimusi 1900 m. liepos 
31 d. Vilniuje.

Velionė palaidota Rock 
Creek kapinėse greta savo 
vyro.

KAPITALISTE IR
'ROJAUS’ PAUKŠTIS

Christina Onassis, kuri 
iš tėvo paveldėjo kelis 
šimtus milijonu, susituokė 
su rusą Kauzovu ir gyvens 
Maskvoje 2 kambarių bute. 
Ar ilgai, ir ji pati nežino, 
nes ji ištekėjo jau treciąjį 
kartą.

GINKLAMS KASMET
400 BILIJONU

JAV ginklų kontrolės ir 
nusiginklavimo įstaiga 
skelbia, kad 1976 m. visos 
valstybės ginklams išleido 
apie 400 bilijonų dolerių.
Iš tos sumos Sovietu Są
jungai priklauso 127 bil., 
Amerikai — 91 bil., Kini
jai — 34 bil., Vakarų Vo
kietijai - 16 bil. ir Pran
cūzijai - 14 bil.

Beje, tos išlaidos nero
do mažėjimo ženklų.

•Arabiškai kalbantis te
roristas buvo įsiveržęs į 
Irako ombasadą Paryžiuje, 
vėliau pats pasidavė. Nu
šauti 2 asmenys.

• JAV senatas 58 balsais 
prieš 29 nutarė, kad prade
dant 1981 m. biudžetas 
butu subalansuotas.
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Neriasi iš kailio 

dėl Viktoro Petkaus

Vilniuje leidžiama komunistu “Tiesa” liepos 16 d paskel
bė ilgą straipsnį apie neseniai sunkia bausme nuteistąjį Vik
torą Petką, Helsinkio susitarimams sekti Lietuvos grupe 
narį.

Ir neskaičius to straipsnio galima numanyti, kas jame pa
rašyta apie tokį žmogų, kuris drįsta reikšti nepasitenkinimo 
esama tvarka. Juk Maskvos propaganda ant visą kampą šau
kia, kad sovietinė santvarka esanti tobuliausia, žmoniškiau- 
sia, pažangiausio, todėl ją kritikuojantieji turi būti arba be
pročiai, arba kriminalistai, kuriems vieta tik kalėjime. Taip 
aiškinamo ir minėtame “Tiesos” straipsny.

Jau pačioje pradžioje rašoma, kad “kaltinamasis yra pasi
žymintis labai plačiu ‘diapazonu* — nuo atviro ištvirkavimo 
iki ‘vyriausiojo’ komiteto viename asmenyje 'vadovo*, nuo da
vatkiškos moralės skelbėjo iki visuomeninio turto grobstyto
jo”. Jo užsiėmimas “sunkiu pokario laikotarpiu” jau tada 
buvęs “kurstymas prieš Tarybų valdžią, arši nacionalistine 
veikla, tokiu kaip V. Petkus rankomis naudojosi ginkluotos 
nacionalistines gaujos”. Už tai V. Petkus gavęs “palyginti 
lengvą bausmę” (10 metą kalėti — Kel. red.).

Bausmę attikęs ir grįžęs, V. Petkus toliau dirbės “savo 
kenkėjiška darba“, nukreipęs savo Žvilgsnj į jaunimą. Už tai 
vėl buvęs nubaustas (gavo 6 metus — Kel. red.), bet ir tada 
nenurimęs. Jis liaudies meno draugijoje tvarkydamas jos fi
nansus, “kiekvieną mėnesį paglemždavo stambias pinigų su
mas”. Iš tų pareigu atleistas, V. Petkus, “nusikaltėlis ir 
sukčius, netikėtai pajunta norą būti arčiau dievo ir energin
gai metasi prie altoriaus. Jis Mikalojaus bažnyčios Vilniuje 
zakristijonas*'. Čia būdamas, telkęs jaunimeępatarnauti baž
nyčioje, su jais girtuokliavęs restoranuose, apmokėdamas 
stambias asakaitas uz konjaką ir vyną, girtiems vaikinams 
dar duodavęs pinigą taksiui ir saldainiams. Toms išlaidoms 
pinigus V. Petkus “nuglemždavo nuo tų aukų, kurias sukrau
davo į zakristijono lėkštę tikintieji”

Be viso to, V. Petkus buvo homoseksualistas, kūręs memo
randumus Izraelio, Didžiosios Britanijos, Vakarų Vokietijos 
vyriausybėms, bandęs užmegzti ryšius su VLIKu. Žodžiu, jis 
“ne tik didelę praktiką turintis šarlatanas, bet ir užkietėjęs 
nusikaltėlis, kurio visas gyvenimas skendėjo nacionalizmo 
garuose ir ištvirkavime. Savo tikslams siekti jis visada nau
dojo melą, sukčiavimą, faktą klastojimą, pasitelkdamas į pa
galba, visiems kriminaliniams nusikaltėliams būdingą avan
tiūrizmą

Is tiesų, kokio gero, didelio žmogaus, kokio nesūtriuski- 
nomo laisvės kovotojo V. Petkaus turėto būti. kad enkave- 
distinius “Tiesos” šaukėjus įvarytų [šitokias pykčio bei 
šmeižto konvulsijas.

Sovietai čiupo latvį turistą

Suimtos 54 metų amiiaus latvis, karo invalidas, nuo 1955 
m. gyvenantis Švedijoje, birželio 23 d. su ekskursija laivu 
atplaukęs į Taliną.

Laimons Niedre būsiąs teisiamas už špionažo^. Jom gresia 
15 metą sunkaus darbo stovyklos.

Liepos 7 d. Niedrė aplankęs Švedijos konsulas, bet vorgu, 
ar jis jam galės pagelbėti. Sovietą Sąjunga visus pabaltie- 
čius laiko savo piliečiais.

• Belgrade baigėsi vadinamų ju nepriklausomųjų valstybių 
konferencija. Jos daugumos tikslas buvo atskirti tas valsty
bės nuo Rytu-Vakaru blokų konflikto ir stengtis savo ūkio 
ir politikos klausimus spręsti be didžiųjų valstybių Įsikiši
mo.

♦ Prez. Carteris paskelbė sveikatos draudimo planą, pagal 
kuri visi gyventojai butu aprūpinti vispusišku bei kvalifikuo
tu gydymu. Jis turėtų būti įvestas palaipsniui per 10 metų. 
Tačiau kongresui svarstyti jis bus pasiustas tik kitais me
tais, ir, žinoma, neaišku, ar kongresas jį priims.



29/2
Nr=======^====
Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, ialin U Lietuvos!

MENININKU GASTROLĖS

Lietuvos filharmonijos simfoninis orkestras, kuriam vado
vauja Juozas Domarkas, neseniai grįžo is gastrolių Lenin
grade, kur, be klasinių ir sovietinių kurinių, buvo grota ir M.
K. Čiurlionio simfonini poema “Jūra”.

Sauliaus Sondeckio vadovaujamas kamerinis orkestras grį
žo ii tarptautinio muzikos festivalio Liuksemburge.

Tarptautiniame Čaikovskio konkurse Maskvoje (kuriame 
kadaise aukso medalį laimėjo amerikiečių pianistas Van Cli- 
burn) garbės diplomu atžymėta soliste Irena Milkevičiūtė, o 
V. Ganelino vadovaujamas kamerinės džiazo muzikos trio da
lyvavo liepos 28 d. jaunimo festivaly Kuboje.

BE ARKLELIO NEAPSIEINAMA

Valstiečių laikraštis rašo:
“Sparčiai mechanizuojamas žemės ūkis, bet arklys žem

dirbiui ir toliau reikalingas._ * J
Prienų rajone Čiapajevo kolūkyje arkliais pernai suvežta 

40 proc. šieno ir šiaudų, išvežta į laukus pusė viso mėšlo. 
Be arklio neapsieinama nedidelėse, mažai mechanizuotose 
gyvulininkystės fermose. Alytaus, Prienų, Joniškio ir Ute
nos rajonuose atskirų fermų aptarnavimui naudojama nuo 20 
iki 44 arklių.

Arklys - ištikimas žemdirbio pagalbininkas, įdirbant so
dybinius sklypus. Neapsieina be arklių ir laiškanešiai, bri
gadininkai, statybininkai, melioratoriai**.

OFICIALIEJI PENKTOJO 
P.L.B. SEIMO NUTARIMAI

(Tęsinys is praėjusio nr.)

LIETUVIŠKASIS AUKLĖJIMAS IR ŠVIETIMAS
V- . - . .

1 Tautinio savitumo išlaikymas yra vienas iš pagrindinių 
Lietuvių Bendruomenės uždavinių, todėl Seimas skatina Lie
tuvių Bendruomenę:

a. padėti tėvams ir parapijoms steigti ir išlaikyti lituanis
tines mokyklas;

b. rengti, tobulinti ir leisti lituanistines mokslo priemones 
mokykloms ir šeimoms;

c. skatinti glaudesnį tėvų, mokytoju ir Lietuvių Bendruo
menės bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje skatinti šeimas leisti savo vai
kus i lituanistines mokyklas, aplankant jas asmeniškai.

2- Kalba yra pagrindinė sąlyga tautiniam savitumui išlai
kyti, o šeima - pirmoji ir pagrindinė sąlyga kalbai išmokti. 
Seimas primena visiems tėvams lietuviams jų didelę atsako
mybe už savo vaikų lietuviška auklėjimo ir pabrėžia ypatin
ga^ svarba^

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti, prieš 

leidžiant juos į vaiką darželius bei mokyklas;
c. leisti juos į lituanistines mokyklas.

3. Kadangi lituanistinių mokyklą mokytojų trūkumas didė
ja, Seimas skatina:

a. Lietuvių Bendruomenę organizuoti ir remti mokytojų kur
sus paskiruose kraštuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos Institutą, savo mokslą plėsti 
vasaros semestrais;

c. organizuoti suaugusiųjų švietimą, kreipiant dėmesį į 
lietuviškai nekalbančius suaugusius ir vaikus.

4. Seimas ragina visus laisvojo pasaulio lietuvius remti 
vienintelė išeivijoje Vasario 16 gimnazija Vokietijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti lygiai svarbus kiekvienas lietu
vis, nežiūrint kuriame krašte jis gyventą, todėl Seimas ska
tina Lietuviu Bendruomenę ir Lietuvių Fondus remti visą 
kraštų lietuviškąjį Švietimą.

6. Seimas skatina Lietuvių Bendruomenę minėti tautai 
reikšmingą Vilniaus universiteto 400 metą sukaktį.

7. Seimas skatina Lietuvių Bendruomenę ir Jaunimo Są
jungą derinti savo švietimo pastangas.

(nukelta į 3 psl.) (nukelta į 3 psl.)

KAS NAUJO LIETUVIŠKO
SIOS SKAUTYBĖS FONDE?

LS Fondas jau antri me
tai savo pelnę, gautą iš su
aukotų pinigų ir palūkanų, 
paskyrė Lietuvių Skautų 
Sąjungos veiklai remti.
Šiais metais skautų.vadovų 
lavinimui, skautiškai spau
dai ir Vl-tajai Tautinei sto
vyklai buvo paskirta 1,660 
dol. Kaip matome, LS Fon
do mintis jau neša gražius 
vaisius, o Fondo pagrindi
niam kapitalui augant, di
dės ir skiriamos sumos lie
tuvių skautų ir skaučių 
veiklai gyvinti.

LS Fondo valdyba i įlei
do maža leidinėlį, kuriame 
surašyti visi Fondui savo 
vardu aukoję ir visų jame 
įamžintųjų pavardės nu* 
1975 m. iki 1977 m. pabai
gos. Leidinėlis jau išsiun
tinėtas visiems tiems, ku
riu pavardės leidinėly pa
minėtos. Jo pradžioje trum
pai supažindinama su Fon
do tikslais ir santvarka. 
Valdyba tikisi, kad visi jį 
gavę prisidės prie išleidi
mo bei persiuntimo išlaidų 
sumažinimo, pasiųsdami ' 
kad ir mažą aukų LS Fondo 
iždininkui.

***

Pik. Antanas Stapulionis

j

Lietuvių Skautų Sąjungai 
šiais metais minint 60-ties 
metu veiklos sukaktį, Fon
das išleido dail. J. Špoke
vičiaus paruoštus gražius 
metalinius ženkliukus. Jie 
gaunami pas vietos skautų 
vadovus ir LS Fondo atsto
vus.

Mums nepakanka tik savo 
tarpe džiaugtis atsiektai
siais laimėjimais. Norima, 
kad apie mus ir kiti dau
giau žinotų ir mūsų darbais 
domėtųsi. Apie minimąSą- 
jungos sukaktį ir Tautiną 
stovyklą jau plačiai pas
kelbta amerikiečiąfilate- 
listų spaudoje.

Minima didelė sukaktis, 
kad ir ne savo tėvų žemėje. 
Mes norime pasauliui paro
dyti, kad dar esame gyvi ir 
pajėgūs. Darome viską, kas 
mums šiuo metu įmanoma ir 
ką mūsų kuklūs ištekliai 
leidžia. Kviečiame visus 
nelikti mums ir musų dar
bams abejingais ir pagal iš
gales juos paremti.

-Ir s<Ts Tave ironišku.būties lopšinėmis gimtoji žemė. 
Nerami*? amžių valandai poguidžiusi akis'*.

J? ■-
A. £lpbe—Aiįliūnos 

v

Anot musądidžiojo dainiaus Maironio - "idėjos, jei did
žios, nemiršta”! Taip pat nemirtingi tampa tie Žmonės, ku
rie tas idėjas paverčia gyvenimo realybe. Viena didžiausių 
idėjų lietuviu tautos gyvenime-buvo jos Šviesuolių iškeltoji 
ir išpopuliarintaiLidėja: “Lietuva juk atbus kai kada, nevel
tui ji tiek daug iškentėjo**. Inę-Lietuvos laisvės atkūrimo4* 
deją 1918—1923 m. savo drąsa ir kraujo aukomis įkūhijo jos 
sūnūs — koriai sovanoriat.

Vienas tokių nemirtingųjų yra Lietuvos kariuomenės sava
noris—kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kavalierius pik. Antanas 
Stapulionis, iškeliavęs Amžinybėn š.m. liepos 3 d.

Tas Biržą krašto, Joniškėlio vis., Gustoniųkm. sūnus, I- 
jo Pasaulinio karo pradžioje mobilizuotas į carinės Rusijos 
armiją, pateko į Irkutsko karo mokyklą, kurią baigė 1915 m., 
ir po to dalyvavo kovose prieš vokiečius Daugpilio, Rumuni
jos ir Austrijos frontuose.

1918 m., jau kaip kovose patyręs karininkas, jis grįžo Lie
tuvon ir tų metų lapkričio 23 d. įsijungė j slaptą Joniškėlio 
lietuvių partizanų organizaciją, vėliau Lietuvos laisvės ko-, 
vose pasižymėjusią vardu —“Atskiras partizaną mirties ba
talionas’’.

Toje organizacijoje pik. A. Stapulioniui teko eiti apsaugos 
stabo viršininko pareigas ir vadovauti bei derinti to rajono 
(Pasvalio, Vaškų, Krinčino—Daujenų, Joniškėlio, Linkuvos) 
partizaną kovos veiksmus prieš bolševikus. O tos organiza
cijos kovos vienetams išaugus iki bataliono, A. Stapulionis 
buvo paskirtas jo vadu, ir 1919 m. gegužės mėn. tas batalio
nas sėkmingai dalyvavo Lietuvos kariuomenės Panevėžio 
rinktinės kairiajame sparne kovose prieš bolševikus.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje A. Stapulionis iš
tarnavo iki 1940 m., eidamas 3,6 ir 7-to p. pulku vado padė
jėjo pareigas, o 1927 m. buvo Tauragės, nuo 1930 m. Ukmer
gės ir Panevėžio karo komendantu.

1949 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Bostone, kur jo žmo
na Genovaitė buvo dantų gydytoja, pasižymėjusi savo sąži
ningumu ir paslaugumu. Čia gyvendami G- ir A. Stapulioniai

SPECIALUS VOKAS IR
PAŠTO ANTSPAUDAS

Lietuvių skautą Vl-toj i 
Tautinė stovykla, skirta 
60-ties metų Lietuvių Skau
tų Sąjungos veiklos sukak
čiai paminėti, prasidės š.m. 
rugpiūčio 13 d. ir tęsis iki 
rugpiūčio 26 d. Stovykla 
vyks Boy Scouts of Ameri
ca Treasure Valley stovy
klavietėj, Paxtone, Mass., 
netoli Worcesterio.

Ta proga išleista speci
alus sukaktuvinis vokas ir 
issirupinta pašto antspau
das su irasu: *‘6th Lithua
nian Scout Jamboree Sto., 
Pazton, Ma. 01612 '*, ku
riuo bus antspauduojami

PLK. ANTANAS STAPULIONIS 

(1893.XII.4 - 1978 VII 3)
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AR BUS IR VĖL URAGANAS 

VANDENS ŠAUKŠTE?

Iškilmingai prasidėjo ir taikingai pasibaigė Pasaulio lie
tuvių dienos Toronte. Tokstančiai įvairių kraštų išeivi jos 
lietuvių, kai kurie pirmą kartą susitikę net po trisdešimt me
tų, pasvarstė savo problemas, padainovo, pasportavo, pasi
linksmino, o vyresnieji atsisveikindami net ir apsiverkė, ne
sitikėdami daugiau po šios žemės žydriu stogu pasimatyti. 
Regis, ko dar betrūksta? Tiktai gaivinkis atsiminimais!

Deja. Juk dar neužmirština sena mūsų veiklos ' tradici
ja”, kad po kiekvieno mūsų didžiąją bendrinių organizacijų 
seimo, suvažiavimo ar net ir kokio nors jąsudurtinio pasi
tarimo, akcentuojančio vienybės reikalą, būtinai turi kilti 
naujas erzelis. Negi būtų šie gausieji ir visuotiniai "pasau
lio lietuviu atlaidai" toji reta išimtis?

Ne. Kaip gi čia tylom praleisi šių dienų metu įvykusį ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą? Juk aišku, kad ja
me lietuviams atstovavo ne tie, kuriuos kiekvienas įgaliotų, 
išrinkti į valdybą ne tie, kuriuos kiekvienas siūlytų, o nu
tarta visiškai ne tai, kas kiekvienam patinka. Del to jau da
bar skaitome kai kurioje spaudoje priekaištų, jog tai buvęs 
ne PLB seimas, o tik "visą lietuvių suvažiavimas”, kuria
me turėję būti leista kiekvienam lietuviui dalyvauti ne tik 
svarstymuose, bet ir nutarimuose. Na, o "reorganizuotų ben- 
druomenininkų” atstovai su savo naujomis idėjomis nebuvę 
prileisti net prie bendro "Kūčių stalo”...

Tai dar tik pirmas kylančio vėjo gūsis. Manome, kad tasai 
pūtimas nuo Michigano balų pradės malūno sparnus sukti 
daug smarkiau dabar, kai jau paskelbti PLB seimo nutarimai. 
Juk tie siūlymai ir nutarimai šį kartą žymiai daugiau liečia 
ir politinius, ne tik Bendruomenės kultūrinius uždavinius. O 
tai bus vėl gera proga atsinaujinti tarpveiksniniam karui dėl 
veiklos pasidalinimo, dėl Lietuvos laisvinimo konkurencijos, 
dėl lenktynių į Baltuosius Rūmus, dėl garbingesnės vietos 
fotografijoje arčiau prezidento ir dėl tariamų nuopelnų pasi
savinimo. ..

Žinoma, ALTa ir VLIKas maloniai priims PLB pasiūlymą 
moraliai ir materioliai remti mūsų laisvinimo veiksnių dar

bą”, bet jau galės palaikyti politinės veiklos pasigrobimu 
Čia pat minimas L. Bendruomenes pastangas "visomis jėgo
mis ginti okupanto persekiojamus disidentus ir rezistentus” 
Juk tokį pavyzdį jau turėjome Simo Kudirkos vadavimo isto
rijoje.

Na, o dar "kenksmingesne” politinės kovos konkurencija 
bus galima palaikyti ir skelbiamas RLB pastangas "atitai
syti svetimųjų informacijos apie Lietuvą klaidas”, rūpinimą
si "Lietuvos sienų ir santykių su kaimynais” klausimu, Vil
niaus arkivyskupijos prijungimu prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos, dialogu su pykstančiais žydais ir baisiausia — 
skatinimu PLB valdybą "sudaryti Pasaulio Lietuvių. Ben
druomenės visuomeninių reikalų komisiją politiniams reika
loms

Be to, bet kokio bendravimo su kraštu priešininkai tuoj 
pat gali prikibti jau prie PLB pirmojo kvietimo "laikyti glau
dų ryšį tarp pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių”, mišriom šeimom 
ir viengungiam nepatiks seimo raginimas "kurti lietuviškas 
šeimas visame pasaulyje, siekiant gausaus prieauglio ir jį 
auklėjant lietuviškoje krikščioniškoje dvasioje”, o nuge
riantieji pasipiktinę tiesiai nusispiaus j pasiūlymą "atgai
vinti vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės idėją”...

Tai tik kelios patogios temos visuomenės kirsinimu gar- 
sėjantiems veikėjams ir smalos pašaru vegetuojančiai spau
dai. 0 visą trijų ar keturių PLB seimo dienų knaisiojimo ga
li užtekti ištisiems metams.

SEIMO NUTARIMAI...
(atkelta iš 2 psl.)

JAUNIMO REIKALAI

1. Seimas ragina PLB Valdybą visomis išgalėmis remti 
IV-tqjį Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 
1979 m. Europoje.

Kongresui lėšos telkiamos bendrai PLB Valdybos ir Pa
saulio Lietuvio Jaunimo Sąjungos.

2. Seimas siūlo PLB Valdybai sudaryti PLB Konstituci
jos keitimo komisiją reikalingiems papildymams pateikti.

3. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos prašomas, Seimas 
pritaria, kad PLB Garbės Teismo ir Kontrolės Komisijos 
kompetencijos būtu išplėstos ir Pasoulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai.
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ATSIUSTA PAMINĖTI

FOR THOSE STILL AT 
SEA, by Simas Kudirka & 
Larry Eichel, The Dial 
Press, New York, 1978 m., 
225 psl., kaina 7.95 dol.
Tai Simo Kudirkos gyveni
mo istorija, kupina vaiz
džiai papasakotos, šviežios 
informacijos. Knygą, kurią 
galima lengvai gauti ameri
kiečių knygų parduotuvėse, 
verta įsigyti ne tik mums 
patiems, bet ir psdovanoti 
angliškai skaitantiems mū
sų draugams.

4. Seimas pritaria Jaunimo Sąjungos pastangoms, kad 1980 
m. Maskvoje įvyksiančioje olimpiadoje okupuotos Lietuvos 
lietuviai sportininkai būtų vadinami lietuviais ir kad jų pa
vardės būtą tariamos lietuviškai.

5. Seimas nutaria, kad PLB Valdyba, nustatydama atstovų 
skaičių kraštams, rekomenduotų Kraštų Bendruomenėms j 
savo Krašto atstovų tarpų įtraukti ir Krašto Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Valdybos pirmininką arba jo atstovą pagal to 
Krašto rinkimų tvarką.

SPORTO REIKALAI

1. Seimas sveikina šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos ir Australijos Sporto Sąjungos 
ryžtą įsijungti į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir tapti or
ganine PLB dalimi.

2. Seimas nutaria, kad PLB Valdyba kooptuotų viena narį 
specialiai sporto reikalams, ir rekomenduoja, kad Kraštų ir 
apylinkių valdybos padarytų ta pat.

3. Seimas skatina sportuojantį jaunimą stiprinti visose 
sportinio veikimo srityse dorbštumą ir pilniau įsijungti į 
bendrą kultūrinį ir tautinį išeivijos gyvenimą, o per sportą 
palaikyti ryšius ne vien tik tarp įvairią kartu, bet ir tarp ats
kirą kraštą lietuvių, siekiant Įgyvendinti sportinio solidaru
mo ir asmens auklėjimosi pradus, grindžiant tauriu lietuviš
ku elgesiu.

PLB VALDYBOS LĖŠOS

1. Kraštą Bendruomenių Valdybos yra prašomos per savo 
padalinius ruošti Vasario 16 minėjimus, jų metu telkti lėšas 
Lietuvos laisvinimui ir lietuvybės išlaikymui pagal aukotojo 
valią ir bent trečdalį šių lėšų skirti PLB Valdybai.

2. Visos Kraštų Valdybos raginamos sumokėti PLB Val
dybai ne mažiau kaip 15% tautinio solidarumo įnašų, kaip to 
reikalauja PLB Konstitucijos 33 paragrafas.

3. Seimas prašo JAV ir Kanados Lietuvių Fondus skirti 
stambesnes sumas PLB Valdybos švietimo ir kultūros dar
bams.

SPAUDA IR INFORMACIJA

Lietuviška spauda yra tautinės gyvybes apraiška, ypač 
svarbi išeivijai.

1. Seimas, didžiai įvertindamas lietuviškos spaudos ir in
formacijos svarbą, su dėkingumu prisimena laikraščius ir 
radijo valandėles, remiančias ir palaikančias Lietuvių Ben
druomenės pastangas.

2. Retėįant spaudos bendradarbių eilėms, Seimas pradfo 
Lietuvių Žurnalistu Sąjungą rūpintis spaudos, radijo bei te
levizijos bendradarbių ruošimu ir kviečia jaunimą tuo domė
tis.

3. Seimas ypatingai vertina PLB Valdybos leidžiamą bei 
visuomenės pasitikėjimą turintį ‘‘Pasaulio Lietuvį" ir ragi
na visų Kraštų Bendruomenes prisidėti prie jo išlaikymo, tei
kiant finansinę paramą bei telkiant prenumeratorius, o PLB 
Valdyba raginama, reikalui esant, dažninti jo leidimą.

4. Seimas dėkoja “Pasoulio Lietuvio” redaktoriui, PLB 
Valdybos pirmininkui Broniui Nainiui, administratoriui Sta
siui Džiugui ir redakciniam bei administraciniam kolektyvui 
uz "Pasaulio Lietuvio" gerinimą ir redagavimą.

SVEIKINIMAI IR PADĖKOS

1. Seimas nuoširdžiai dėkoja IV-tai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai, vadovaujamai Broniaus Nainio, už 
tikrai didžius penkerių metą darbus.

2. Seimas dėkoja visiems jį sveikinusiems.
3. Seimas dėkoja Kraštų Valdyboms ir visiems kitiems pa

soulio lietuvių darbuotojams už Tautinių Šokiu, bei Dainų 
švenčiu, Jaunimo Kongresų, Mokslo ir Kūrybos simpoziumų, 
Teatrų Festivalių ir kitu renginių organizavimą ir už dirbamą 
bendruomeninį darbą.

4. Seimas dėkojo visiems mokytojoms, chorams ir jų vedė
jams, tautinių šokių grupių vadovams ir šokėjams, vaidinto
jų trupėms, visu jaunimo organizacijų vodovams ir nariams,

nukelta į 6 psl.

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius. Tai pirmoji tokio iš
sami knyga apie nepriklau
somos Lietuvos sportų, įdo
mi ne tik aktyviam sporti
ninkui. Ją galima gouti Ke
leivio įstaigoje.

LJETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKA, IV 
tomas, kuriame išspausdin
tos 1976—1978 m. bėgyje 
išėjusios kronikos (nr. 23- 
31), 476 psl. Kaina kietais 
viršeliais 6 dol., minkštais 
4 dol. Išleido Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoms 
leisti sąjunga, 6825 So. 
Talman Ave^ Chicago, III. 
60629. Kiekvienas lietuvis 
turėtų Šią knygą įsigyti, nes 
tai pavergtųjų Šauksmas 
mums ir laisvajam pasauliui.

Keleivio įstaigoje 
galima gauti ir Šias neseniai 
pasirodžiusias knygas:
ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

ATSIMĮNIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

NARSA GYVENTI, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

SKAUTQ... atkelto is 2 psl.

visi is stovyklos išsiun
čiami laiškai.

Sukaktuvinį voką su spe
cialiu antspaudu iš anksto 
galima užsisakyti, prisiun- 
čiant 1 dol. ouką ir pride
dant sau pačiam adresuotą 
voką su pašto ženklu. Uz’- 
sakymus šiems istoriniams 
vokams siųsti č. Kiliuliui, 
17 Tyler Rd., Lexington,
Ma. 02173. Užsakymai pri
imami iki š.m. rugpiūčio 
11 d.

K Nenortas
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- Žinai, Maiki, kai aš ne
mokėjau įskaityti jokio dru- 
ko, tai buvau daug Jčėsly- 
vesnis.

- Bet ir neišmintinges- 
nis...
- No, vaike, aš nebuvau 

durnas! Tada aš gyvenau tik 
savo vieno sveiku razumu,
o dabar visokios svetimos 
mintys lenda kaip skruzde
lės pro ausis į galva, skvir- 
bina smegenis ir net naktį 
neduoda man pakajaus. Ir as 
jau pradedu nevieryti jokia 
teisybe ant svieto.

— Tai kokios ten mintys 
tave taip kankina ir graužia 
galvą?
- Man atrodo, Maiki, kad 

visokie tavo čia pašlovinti 
mokslinčiai, daktarai, jųjų 
strainos leidukės, musų. kra
jaus valnasties vajauninkai 
ir gazietųčerauninkai visi 
neviernai šneka ir ne tą da
ro, ką savo pamoksluose mum 
graudena. Jie, Maiki, gazie- 
tose ir ant steidžiaus gar
siai verkia dėl komunistinio - 
ruskio pribjaurintos šventos 
žemaitiškos bažnytėlės, dėl 
šaunių lietuvninkų Petkaus, 
Gajausko ar Sadunaitės bai
sių mūkųSibiro katorgoje,
dėl neteisingo komunistinio 
sūdo krikščionims ir Žyde
liams, o patys Čia net per 
sumą gavėnioje ryja polską 
šolderį, geria brangiausią 
ruskio atvežtą stalyČinę gy
vatinę ir paskui vartosi kaip 
inkstai taukuose ant byčiaus.

- Tai ar tu lauki, kad jie 
čia savanoriškai valgytą 
sausą sužiedėjusią duoną, 
nebaltytas kruopas ar liesą 
griežčių sriubą, kad miegotų 
ont kietų lentų ir pusnuogiai 
drebėtų nuo Šalčio? Gal taip 
ir turėtų būti, bet gyvenimo 
tikrovė rodo, kad gražūs žo
džiai visada lengviau išta
riami, negu tai parodoma sa
vo darbų pavyzdžiu - aukom 
ir pasisukojimu bei išsiža
dėjimu turimų patogumų ir 
materialinės gerovės dėl ide
alo. Tokių žmonių ir Lietu
voje yra nedaug. Tai tik tie,

kurie ten atsisako okupaci
nės valdžios malonią, kovo
dami dėl žmogaus teisių ir 
savo tėvynės laisvės, eina į 
kalėjimus, ten iškentėją de
šimtmečius, vėl tąsia pasi
priešinimą totalitariniam re
žimui ir net grįžta surakinti 
atgal į Sibirą gal jau tik nu
mirti. Tokią kiekvienoje tau
toje tėra tik mažuma, tad ne
verta nė tikėtis, kad jų daug 
atsirastą mūsų išeivijoje.
- Bet, Maiki, seniau buvo 

ščyros dūšios žmonių ir čia 
daugiau. Kai Lietuva anais 
čėsais apznaimino savo val- 
nastį, aš dirbau prie kriau
čių ir gaudavau per nedėlią 
tik 6 dolerius, ant burdo mes 
dviese miegodavom pamaino
mis vienoj lovoj, gyvatiną 
užkąsdavom tiktai raugytu 
agurku, - o iš džiaugsmo 
nuo tos žinios visas saliū- 
nas apsiverkėm ir čia pat 
krajui atidavėm po pusę ne- 
dėlinės pėdės. Nu, o aš tada 
pridėjau dar ir vieną dolerį 
savo gazietai, nors ji apie 

^rnane neparašė nė žodžio.
0 dabar, Maiki, va, skaitau 
beveik pusę peidžiaus apie 
kažkokį znaimų lietuvninką, 
kuris prie šiltų vandenų su
simūrijo karališkų palocių, 
miega ant rundino matraco, 
kurį dar pakrato elektriką, 
kad neiskaustų šonai, iš ry
to tas šienikas pats pakyla 
į viršų ir miegalių išritina 
tiesiai į purpurinį baseinų... 
Nu, o ten išmokytas papuga- 
jus pasako jam gut morning, 
juoduke slūga patrina nuga
rą, ir dar prie nuogo ej^ktri- 
ka priveža kafėjaus stalą, 
turbūt, dar ir su stopke pa
girios diegliam nusloginti...
0 kq jis padarė žemaitiškai 
vierai nuo ruskio apginti, 
kiek jis pridėjo dolerių Pet
kui ir Gajauskui isvalninti, 
kada jis vaikščiojo su pike
tu apie komunistinio ruskio 
zomką Vašinktone, kada jis 
apsiverkė, prisiminęs girioje 
mangulų nugalabintą tėvg, - 
apie tai neparašyta nė žo
džio, ba, matyt, to niekad 
nebuvo... Daugiau, Maiki, os

pu negaliu ne sneketi, ba ir 
man užspringo gerklė. Gut
bai!..

— Tėve, tuo klausimu dar 
galime pakalbėti ir plačiau.

— Sakau tau, gut bai!

Kanada
WINNIPEGO LIETUVIU 

KLUBO SUKAKTIS

Winnipego lietuvių klubui 
priklauso per 100 narių, ku
rią dauguma gegužės 7 d. 
buvo susirinkę paminėti klu
bo 40 metų sukakties.

Pradėdamas minėjimą klu
bo pirm. Urbonas paprašė su
sirinkusius susikaupimo mi
nute pagerbti mirusius narius. 
Po Šeimininkių pagamintą 
gardžių pietą Kanadoje gimu
si ir užaugusi Viktorija Dau- 
baraitė parodė ir aiškino sa
vo Lietuvoje susuktą fi Imą. 
Po to sekė kalbos.

Klubo vicepirm. Vladas 
Steponavičius papasakojo 
apie sunkias klubo pradžios 
dienas. Namas buvo nupirk
tas ir perdirbtas aukotomis 
ir paskolintomis lėšomis. 
Sunkumai buvo Įveikti visų 
narių vieningomis pastango
mis. Dar kalbėjo Leoną Sa- 
mulaitienė, Juozas Radzevi
čius, Juozas Mališauskas, 
Viktoras Novogrodskas, Po
vilas Laukevičius, Kazys 
Beniušis ir Ema Sarauskie- 
nė.

Kalboms pasibaigus, buvo
vakarienė, o vėliau kortų lo-
SIiiiCIS • 1/ r* * •Kazys Beniusis

V. KRĖVĖS PREMIJOS 

KOMISIJA
Jau sudaryta šitokia Kil

tosios Vinco Krėvės Litera
tūros premijos vertintoju ko
misija: dr. H. Nogys (pirm.. 
Lietuvių Rašytoją d-jos at
stovas), V. Zižys (sekr., da
bartinis Liet. Akad. sambū
rio pirm.), J. Siaučiulis (na
rys, KLB atstovas), dr. I.

"s?

BALTK
TOURS
c

j 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje 
Į 1 dienos ekskursija į Kauną ir Trakus, 1 naktis 
j Maskvoje.

su

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

Atstovai:
IVorcestery: 144 Millhurv St.

1—SW-8-'28SS

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau dO metų taruavla lietuvią vtauomeBet Ir l
jo oaugiaa SEPTYNIS MtLIONUS dolerių 
nariama.

SLA—uidiiauaia beturiu frateraaUaė orgauiaadja — 
duoda gyvybių apdeaud< ir ligoje padaigų. kuri yra 
pigi. «ne. SUSIVIKNUTMAfc arieėke peise, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria aa pene mboau dolerių 
kapitale, tdd |o apdraada tikra ir aaagL Kiekvienas 
batuvia čia ggti gauti {vairių klasių relbabugiauriua 
apdraudaa nuo f ĮOC.OO iki 01C.000.00.

SLA—jaunimui duoda garų Taapomųjų Apdraudų — CBl 
dovrment laaaraare, kad jaunuolis gautų pinigui 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradiiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TEKU 
apdraudų: ui >1,000.09 apdrandoa tik 10-00 mokes
čio metama.

SLA—AKC1DEN TAKI APDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims- rekomenduojama luteriHcų 
klubų ir draugijų nariams. UI 01.000.00 akddenta- 
Me apdraudos mokestis 02.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
‘ kuopų veikėjus, ir jie plačiau psaHHns apie 
Susivienijimą darbus.

Gosite spausdintas mfonpadjas, jeigu 
parašysite:
Uthuasdan AMuku ef AaMriea
007 Weot30tb Street, Nev York. N.T. 10001

Gražyte—Maziliauskienė ir 
M. Jonynienė (narės. Liet. 
Akad. sambūrio atstoves).

Komisija atsiųstąsias kny
gas skaito ir premiją (500 
dol.) paskirs šį rudeni. Iš
kilmingas premijos Įteikimas 
įvyks Montrealyje.

AUKOJO KELEIVIUI
20 dol.: L.B. St. Petersburgo, 

Fla., apylinkė.

16 dol.: B. Šležienė, Dor- 
chester, Ma. e

Po 10 dol.: S. Šmitiene, Dor
chester, Ma., J. Valikonis, 
Sioux City, lowa.

Po 5 dol.: P. Ambraziejus, 
West Roxbury, Ma., J. Rogers, 
Norwood, Manitoba (Kanada),

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS [LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Rugsėjo 17 iki 25 S849.00

Spalio 1 2 iki 20 S849.00

A. Monkevičius, Dorchester, 
Ma., E- StaseviČius, East Chi
cago, Ind., A. Kondratas, Eli- 
zabeth, N.J., J. Yankauskas, 
Dorchester, Ma., J. Žemaitis, 
Hot Springs, Ark., P. Belec
kas, Brossard, Quebec (Kana
da), O. Ūsalienfe, So. Boston, 
Ma., J. Skorubskas, Cicero, III. 
A. Lukas, Detroit, Mich., O. 
Radomskienė, Dorchester, Ma., 
V. Klimka, Arlington, Ma., P. 
Žumbakis, Chicago, III.

4 dol.: V. Ausevičius, Chi
cago, III.

3 dol.: S. Egounis, Rovvley, 
Ma.

1 dol.: J. Jaram, Worwick, 
R.l.

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

KELEIVIO ADMINISTRACIJA
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Ryšiai su tauta
Rusą pavergta ir persekiojama lietuvią tauta yra vyriau

sias ir pagrindinis Lietuvos laisvinimo veiksnys. Jei pati 
mūsą tauta, ten prie Nemuno bei Neries krantų, nesistengs 
išsilaisvinti, tai niekas kitas jos neišlaisvins ir laisvos 
bei demokratiškos Lietuvos Respublikos neatkurs. Todėl 
laisvoje gyvenančios lietuvių išeivijos rysys ir bendravimas 
su rusą okupuota tauta yra Šventas, labai svarbus ir visaip 
remtinas darbas. Kiekvieno susipratusio laisvųjų kraštų lie
tuvio pareiga puoselėti gimtojo krašto laisvės pastangas.

Per daugiau kaip dvidešimtį metų išeiviai bendradarbiauja 
su savo tauta: a. siųsdami uz milijonus dolerių daugybę 
siuntinių, automobilių, motociklų, visokių profesijų bei mok
slo aparatų, knygų svetimomis kalbomis ir t.t., b. rašydami 
daug laiškų ir net pasikalbėdami telefonu, c- vykdami Tėvy
nėn kiekvienais metais gausiomis ekskursijomis ir susitik
dami su artimaisiais (pagrįstai spėjamo, kad per metus Lie
tuvon nuvyksta apie 2000 keleivių, o iŠ viso |au ten lankėsi 
ne mažiau kaip 40,000 tautiečių), d. knygnešių keliais slap
tai gabendami gimtinėn išeivijoje išleistas lietuviškas kny
gas; e. jaunimas lankydamas lituanistikos kursus, o užsie
nio universitetų dėstytojai retkarčiais dirbdami aukštosiose 
mokyklose.

Ir Lietuvos laisvinimo veiksnių — VLIKo, ALTos, Ben
druomenės - atstovai 1974 m. spalio 26 ir 27 d. konferenci
ja White Plains, N.Y., be kita ko nutarė:

... Kiek įmanoma okupacinio režimo varžtų ri
bose, laisvojo pasaulio lietuviams tikslinga puo
selėti ir plėsti ryšius su pavergtoje Lietuvoje 
gyvenančiais tautiečiais išeivijos tautiniam ta
patumui su savo tauta išlaikyti ir solidarumui su 
ja ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir palaikant, išei
vijos lietuviams tenka vadovautis savo sveika nuo
voka, sąžinės jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, 
vengiant bet kurių veiksmu, kurie galėtų pakenkti 
Lietuvos valstybiniam tęstinumui ir lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsivaduoti iš okupacijos.”

Kas labiausiai trukdo išeiviams bendrauti su pavergta lie
tuvių tauta? Didžiausi trukdytojo! yra rusai. Jie išeivių siun
tinius apdėjo aukščiausiais muitais, cenzūruoja ir dažnai su
laiko laiškus, muitinėse konfiskuoja lietuviškas knygas, o 
siunčiamas paštu adresatams neįteikia, norinčius vykti Lie
tuvon asmenis per kelis mėnesius KGB valdininkai tyrinėja 
pagal iš anksto pareikalautas daugybės klausimų anketas ir 
daug kam neduoda vizų, o nuvykusius per Maskvą Lietuvon 
keleivius nuolat seka, leidžia gyventi tik paskirtame vieš
butyje, apstato mikrofonais, neleidžia laisvai keliauti, ypač 
draudžia lankytis gimtinėje ir buvimą Tėvynėje riboja ketu
riomis dienomis Vilniuje, viena nepilna diena Kaune, o kar
tais leidžia nuvykti į Druskininkus ar Trakus. Už mažiausią 
prasi lenkimą. su Maskvos kelionių taisyklėmis traukia teis
man arba tuoj pat išsiunčia iš Lietuvos. Rusai žino ka daro! 
Jie stengte stengiasi surusinti ir išnaikinti mūsų tautą. Lais
vųjų išeivių bendravimas su pavergtais tautiečiais trukdo jų 
nelemtojo tikslo atsiekimui. Jie užsienio Iietuvių visoi ne
leistų Lietuvon, jeigu jiems nereikėtų svetimos valiutos! Ru
sai atsidėję priešinasi minėtam 1974 m. mūsų veiksnių nuta
rimui ir 1975 m. jų pačių pasirašytam Helsinkio aktui. Jie 
KGB, lietuviu parsidavėlių ir ypač Maskvos įkurtos ' Tėviš
kės” draugijos pagalba stengiasi užsienio lietuvius išnau
doti saviems tikslams. Bet iki šiol jiems tat visai nesiseka. 
Tik pasene "Laisves” ir "Vilnies” šalininkai noriai tal
kininkauja rusams ir siekia Brežnevo skelbiamų tikslų oku
puotoje Lietuvoje.

Tačiau mažas išeivių būrys, newa didelių patriotų grupe, 
tautiečių nuoširdų bendravimų kažkodėl spaudoje apšaukia 
bendravimu su Lietuvos okupantu, ypač kaltindami vasaros 
lituanistikos kursų klausytojus ir jaunimo ekskursijas. Ko
dėl šie kaltintojai nesupranta tautiečių bendravimo reikšmės, 
o ypač naudos jaunimo lankymosi Lietuvoje? Kodėl nepasi
tiki mūsų jaunimo tautiniu sąmoningumu ir atspara rusų pro
pagandai? Žymi dauguma jaunuolių grįžta iš Lietuvos supra
tę baisia, sovietinės nelaisvės priespaudą ir tautiškai susti
prėję! Juos stačiai sukrečia prosovietinės kursų bei ekskur
sijų programos!

Daugiau ryšių su pavergta ir kovojančia lietuvių tauta!
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Vaizdelis po Dariaus ir Girėno minėjimo Brooklyne liepos 15 d. Publikos tarpe matyti ir 
minėjimo rengėjai bei programos atlikėjai. Plačiau - 6 psl.', New Yorko žinių skyriuje.

Nuotrauka Salomėjos Norkeliūnaitės

*♦ Y

1974 m. rudenį SIMAS KUDIRKA, išlaisvintas iš bolševikinio kalėjimo, grįžta į “VIGI- 
LANT" laivą New Bedfordo krantinėje. Šį kartą jį draugiškai ir atvirai pasitinka jau 
naujasis laivo kapitonas. Bostono lietuviai gerai prisimena šį Kudirkos griŽimę į jo ne
laimės laivę, nes jie iš JAV Pakrančių Sargybos (Coast Guard) išsirūpino šį vizito, ku
rio metu Kudirka susirinkusiai publikai agrodinėjo vietas, kur jo šokta, slėptasi ir par
virsta po sovietinių chuliganų smugiois. Siq nuotrauką dabar spaudai išsiuntinėjo DELL 
leidykla, aktyviai reklamuojanti naujųjų Kudirkos-Eichelio knyųą ‘‘FOR THOSE STILL 
AT SEA”, kurioje visa Kudirkos odisėja smulkmeniškai bei intriguojančiai atpasakota.

KĄ KIEKVIENAS LIETI VIS Tl RETI, Tl R ET 
Susivienijimo Lietusiu Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietusių or

ganizuotos veiklos istorija. Ji turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama musu jaunimui, kad jis 
susipažintu *u musu tėvu ir teveliu istorija Amerikoje, lai šimto metų 
lietuvių gy venimo istorija Ja skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas ''irsyda-, teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis. techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentą" Povilą* P. Dar gis. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas. parašytas visiem* *uprantatr<Vm lietuviu ir anglu kalbomis, kietai* 
viršeliais liuksusiniai išleista* Kaina tik $6.00. I žsisakyti SLA l'e.šir*.
307 VVest 30thSt.. New Vork. N. Y. 10001. Tel 1212 Į- 563 2210.

/



29/6

NewYork,N. ¥.

A. MERKERIENĖS PARODA

Dailininkė AleksandraMer- 
kerienė dalyvauja Modern 
Artists Guild grupinėje paro
doje, atidarytoje liepos 23 d. 
Hopper House, 82 N. Broad- 
woy, Nyack, N-Y. Parodą go- 
lima lankyti šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 1 iki 
5 vai. vak. Ji veiks iki rug
pjūčio 20 d.

PAMINĖJO DARIU |R 

GIRĖNĄ

Šeštadienį, liepos 15 d., 
newyorkiečioi paminėjo dvi
gubą sukaktį: Dariaus ir Gi
rėno skridimo bei tragiškojo 
žuvimo 45 m., o taip pat 20 
m. nuo to, kai tiems didvy
riams pastatytas paminklas 
anuomet lietuvią tirščiausiai 
apgyventame Brooklyno ra
jone - ffilliamsburge —, kur 
lakūną garbei aikštelė pava
dinta Lituanicos vardu.

Newyorkiečiams jau tad 
dvidešimtąjį kartą susirinkus 
prie šio paminklo, minėjimą 
atidarė pirm. Bronė Spudie- 
nė, programai vesti pakvies- 
dama red. Joną Valoitį, pri
minusi šio miesto gyventoją 
rūpestį lakūnus išleidžiant 
ir vėliau ją tragišką žygi kad 
ir kukliu bet prasmingu pa
minklu įamžinant.

Po kun. Juozo Cekaviciaus 
invokaciįos ir publikos su
giedotu himnu, vadovaujant 
buv. Operetės choro dir. My
kolui Cibui, pagrindinę kal
bą pasakė Vytautas Radzi
vanas, vietinės LB apylin
kes pirm. Jo parūpinto gar
siakalbio, kuriuo buvo per
duota ir A. Vanagaičio me
niškai įkalbėtas Dariaus ir 
Girėno skrydžio testamentas 
dėka visa programa geriau 
skambėjo.

Aldona Gudaitytė perskai

tė trumpą informaciją apie 
minėjimą ispaniškai, nes a- 
pylinkė dabar daugiausia ap
gyvendinta portorikiečig, tad 
norėto, kad ir jie suprastą, 
kas čia toje aikštėje vyks
ta. Po trumpa^ žodelį dar ta
rė adv. Steponas Briedis ir 
Lilija Stilsonaitė-Sateikie- 
nė (LDD 7-tos kp. atstovė), 
prisiminusi lakūnus kaip as
menis, jaunus, gražius, e- 
nergingus. O lakūną skrydį 
lobai rėmusio lietuviąsiuvė
ją unijos lokalo vadas Vin
cas Zaveckas, ranka rody
damas į skersai gatvę sto
vintį namą, priminė, kaip 
1939 m. jame — tada Lietu
vią Piliečių Klube - buvo 
Sušaukta lietuvią konfereru. 
cija, nutarusi Dariui ir Girė
nui paminklą statyti.

Toliau.kalbėjo poetas Le
onardas Žitkus, Maspetho 
lietuvią veikėjas Jonas Klas
čius, punskiecig vardu - Al
binas Verbyla. Šaulys Sta
sys Čiopas perskaitė savo 
atsiminimą, kaip Žemaitijos 
jaunimas laukė žinią apie lo- 
kūną skridimą, kaip pergyve
no ją tragišką žuvimą.

Minėjimą uždarė Br. Spū- 
dienė, jau eilė metą vadovau
janti šią minėjimą rengimui.
Ji yra vienintelė dar veikli 
iš buv. Paminklo Komiteto, 
kurio visi nariai jau mirą, o 
du — adv. Stp. Briedis ir Pe
tras Montvila - dėl nesvei
katos nebegali aktyviai pri
sidėti. Spūdienė taip pat at
stovavo ir LDD 7-tai kuopai, 
kuri visados talkindavo, o

dabar jau daug metą ir pag
rindinę našta, neša. Po pro
gramos buvo atgaiva Br. Spū- 
dienes bute Woodhavene.

Concord, N. H.
LIETUVIAI PAS 
GUBERNATORIŲ

Pavergtąją Tautu Savai
tės proga New Hampshire 
gubernatorius Meldrim Thom
son, jr.f liepos 20 d. priėmė 
lietuvią delegaciją. Kartu 
su vietos lietuviais pas gu- 
bernatorią atsilankė iš New 
Yorko atvykęs Simas Kudir
ka. Jis, pažįstamas su gu
bernatorium iš ankstyvesnio 
Vasario 16-tos minėjimo, į- 
teike Thomson u i savo nau
jai išleistą knygą.“For those 
štili at sea”. Ta proga Ku
dirka gubernatoriui priminė 
sovietą okupuotą kraštu di
sidentą pastangas ir reikalą 
tas pastangas paremti. Gu
bernatorius yra vienas iš ži
nomiausią konservatyvaus 
judėjimo Amerikoj šalinin
ku, didelis komunistą paver
gtąją tautu žygią rėmėjas.

S. Kudirkos atsilankymas 
Convorde buvo plačiai pa
minėtas Manchester Union 
Leader ir Nashua Telegraph 
laikraščiuose. ,

Seniausias Kanados lietuv.ų laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata:-Kanadoje 12 dol., kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
La Šalie, P. H8P ICA Canada

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse :

VIENOS SAVAITĖS:

rugsėjo 22 $845.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 

gruodžio 22 $l(M5.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISV AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI; su papildo
mu mokesčiu New Yorke. GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAI. Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės j:

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžidnienė
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norinticm atsikviesti gimines iš Lietuvos sul vartau kvietimo dokumentus

Pik. A. Stapulionis...
(atkelta is 2 psl.)

aktyviai dalyvaudavo visuomeninėje ir kultūrinėje lietuviu, 
veikloje ir savo ištekliais gausiai jq remdavo.

1952 m. Bostone buvo įsteigtos LKV S-gos “Ramovė” sky 
rius, kurio vienu iš kūrėjų buvo ir A. Stapulionis, pakartoti
nai tam skyriui pirmininkaudamas ar kitokias pareigas eida
mas. Jis buvo išrinktos Jo skyriaus garbės nariu, o 1977 m. 
gegužės mėn. pabaigoje Chicogoj įvykusiame LKV S-gos 
“Ramovė” skyrių atstovą visuotiname suvažiavime. Bostono 
skyriaus valdybai prašant, jis buvo išrinktas visos Sąjungos 
garbės nariu.

Pik. Antanas Stapulionis savo kovomis dėl Lietuvos lais
vės ir darbuote jos labui Įėjo į neužmirštamu ir nemirštančių 
lietuvią tautos sūnų tarpą. Ne vien didžios idėjos nemiršta, 
bet ir tie, kurie tas idėjas paverčia gyvenimo realybe. Ilsė
kis Amžinybėje, garbusis Lietuvos kary!

J. JAŠINSKAS

PLK. A. STAPULIONIO ŠERMENYS

Velionis buvo pašarvotas Hyannis Funeral Home, Cape 
Code. Atsisveikinimą su velioniu pavyzdingai tvarkė dr. Ed
vardas Jansonas. Garbės sargyboje stovėjo ramovėnai: kpt. 
V. Zidžiūnas ir Itn. T. Janukėnas. Bostono ramovėnų vardu 
kalbėjo Kazys Šimėnas, vaizdžiai apibūdinęs velionj kaip 
karį ir Žmogų. LB Cape Codo apyI. pirm. mjr. E. Bliudnikas 
prisiminė jaunystės dienas, nes abu kilę iš Gustonių kaimo 
prie Mūšos krantą. Giminią vardu jautrų Žodi tarė kpt. A. Ru
gys. Dr. E- Jansonas Šeimos vardu padėkojo kalbėtojams, 
užuojauta^ pareiškusiems, atsilankiusiems ir aukojusiems.

Kitą dieną karstas buvo nuvežtas i Ostervillės kataliką 
bažnyčią, o iš ten po pamaldų - į Bostonų sudeginti, kad 
velionio pelenus būtu galima parvežti ir palaidoti laisvoje 
Lietuvoje.

Po pamaldų visi buvo pakviesti į Stapulioniu vilą Oster- 
vilėje užkandžių.

SEIMO NUTARIMAI...
(atkelta iš 3 psl.)

5- Seimas sveikina gausių, šešiuose laisvuose kraštuose 
veikiančią Lietuvių Skautų Sąjunga 60-ties metą sukakties

proga, ju surengtą Vytąją Tautinę Stovyklų Australijoje ir 
busimąją JAV.

6- Seimas sveikino JAV Lietuvių Bendruomenę, ryžtingai 
įsijungusių į Lietuvos laisvinimo darbus, ir už sėkmingą lė
šų telkimą tiems darbams remti.

7- Seimas dėkoja Australijos Lietuvių Bendruomenei už 
sėkmingas pastangas atšaukti Lietuvos pripažinimą Sovietų 
Sąjungai.

8- Seimas sveikina PLB Garbės pirmininkų Stasį Barzduka 
ir linki jam sveikatos.

9. Seimas sveikina dailininkų Adomą Varną jo 100 metų 
amžiaus sukakties proga.

10- Seimas dėkoja Juozui Kapočiui ir jo bendradarbiams už 
36 tomą lietuviškos ir 6 tomų angliškos Lietuvių Enciklope
dijos išleidimą.

11. Seimas dėkojo Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjams, su- 
ruoŠusiems Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes, III-ją Kana
dos ir JAV Dainų Šventę, š£ V-jį PLB Seimą, o ypač Pašau-’ 
iio Lietuvią Dienų Komiteto pirm. Jonui Simanavičiui, Pasau
lio Lietuvių Sporto Zaidynią komiteto pirm. Pranui Bernec- 
kui, lll-sios Kanados ir JAV Dainų Iventės vadovui Vaclo
vui Verikaičiui ir V-jom PLB Seimui rengti komiteto pirm. dr. 
Juozui Sungailai.

12. Seimas dėkoja Kanados valdžios įstaigoms, lietuvių 
organizacijoms ir pavieniams asmenims, parėmusiems šiuos 
renginius.

13. Ypač Seimas yra dėkingas V-jo Pasaulio Lietuviu Ben
druomenes Seimui rengti komitetui ir visiems torontiečiams, 
taip šiltai visus priėmusiems.

V-joP.L.B. SEIMO NUTARIMU KOMISIJA
Pirm.: V. Kutkus (JAV); sekr.: J. Urbonas 
(JAV); nariai: V. Bukauskaitė (Argent.), dr. A. 
Darnusis (JAV), VI. Mažeika (Venec.), dr. Br. 
Nemiekas (JAV), V. Neverauskas (Austrai.), 
prel. P. Ragozinskos (BraziI.), A. Rugienius 
(JAV), V. Skrinskas (Kanada), K. Slotkus(Ko- 
lumb.) ir R. Tendzegolskis (Vok.).

********************#********##*♦♦*******#♦*••#♦**♦*******«, 
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 
Eduardus V. Meilus, Jr. - Vedėjas 

23 Shirley Rd., Shrewtbury, Ma. 01545
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Vietines
žinios
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GEGUŽINĖ A. MAŽIULIS -

CAPE CODE PENSININKAS
Šeštadienį, rugpiūčio 5 d. 

2 vai. popiet prasidės Lie
tuvių. Bendruomenės geguži
nė Bliudnikų sodyboje, 54 
Wedgewood Dr. (iš Fuller 
Dr.), Centervilleje.

Įėjimas veltui. Visi kvie
čiami.

KĄ BUS GALIMA 
LAIMĖTI?

Antanas Mažiulis, dirbęs 
Bostono kolegijos bibliote
koje, išėjo atostogų, o po jų 
į pensiją.

Būdamas pensininkas, jis 
tikisi galėsiąs baigti pradė
tus rasinius, o gal dar naują 
darbą paskelbti.

Sėkmes.

Seniausią lietuviškų radi
jo programą N. Anglijoj rug
pjūčio 13 d. rengiamoj gegu
žinėj Romuvos parke, Brock
tone, bus traukiami bilietai 
tokiems laimikiams: 300 dol., 
kuriuos dovanojo Fitzmau- 
rice Motor Sales sav. Juozas 
Kairis; gintarinis žiedas, do
vanotas Baltic Tours vedėju 
Birutės ir Algio Mitkų; bilie
tas lėktuvu iš Bostono i New 
Yorka ir atgal (kongr. Joe 
Moakley dovana); 50 dol., a- 
tidengus sąskaitą So. Bos
ton Savings banke; 25 dol- 
grynais (Farragut banko So. 
Bostone dovana), pusmeti
nis sušukavimas Rožės gro
žio salione So. Bostone; pie
tūs dviem asmenim Jono Ma
žeikos Milton Hill House 
restorane, Miltone. Laimėji
mo bilietas tik 50 centą.

Bus ir įžangos dovaną.
Autobusas į gegužine rug

piūčio 13 d. išeis 1:30 vai. 
popiet nuo So. Bostono lie
tuviu piliečią d-jos namų. 
Vietas užsisakykite iš ank
sto pas V. Minkienę arba A. 
Andriuli onį.

Valentina ir 
Steponas Minkai

AUKOJO LIETUVIU FONDUI

1978 m. liepos 4 d. pulk. A. 
STAPULIONIO laidotuviąme- 
tu pagal velionio pageidavimų 
vietoj gėlių aukota LIETUVIŲ 
FONDUI:

*
50 dol.: Pr. ir M. Šveikaus

kai.
35 dol.: R. ir R. Bričkai.
30 dol.: J. Adomonis

25 dol.: I. ir J. Rasiai.
Po 20 dol.: Bostono ramo

vėnai, LB Cape Codo apylin
kė, I. ir E- Jansonai, A. Jukne
vičius, M. ir A. Krisiukėnai, J. 
Mikalauskas, V. Norvaišienė,
A. Rugys, W.B. Seiler-Sabu- 
lis, B. ir J. Vašiai.

Po 15 dol.: A. Andriušienė, 
A. ir K. Šimėnai, J. ir V. Vaič- 
jurgiai, O. Vileniškienė.

Po 10 dol.: J. ir A. Adamke- 
vičiai, L. Adomkaitienė, 0. ir 
A. Andriulioniai, E. ir J. Am- 
brozaičiai, J. ir R. Bagdonai,
J. ir K. Baronai, M. ir G. Bi
liūnai, E. ir T. Bliudnikai, A. 
ir G- Baciuliai, S- Galdikienė, 
F. ir V. Izbickai, E. ir T. Ja- 
nukėnai, A. ir B. Jucėnai, S. 
Klimas, B. Kriščiukaitienė, J. 
Končienė, E. ir I. Krasauskai, 
J. ir S. Kontrimai, E. ir J. Kun- 
caičiai, V. Kulokovs, A. Lilei
kis, W. Lendraitis, L. ir M. 
Lendraičiai, M. ir J. Mockevi
čiai, C. Mickūnas, I. ir K. Ne
nortai, I. ir E. Manomaičiai, A. 
Pakšt i enė, J. ir A. Petručiai, 
V. ir H. Sabuliai, E. Strazdie
ne, A. ir J._Si limai, O. ir A. 
Šležai, A. Slepavičius, J. Ul- 
pienė, O. ir J. Vengriai, S. ir 
A. Vieškalniai, J. ir A. Valiū
nai.

Po 5 dol.: F. Mandeikis, J. . 
Matiukas, J. ir R. Spakevičiai,
S. ir R. šlapeliai, V. Vizgirda.

(Fdol.: P. Mekas.

2 dol.: J. Gudukas, 
iš viso suaukota 810 dol. Pi
nigai pasiųsti Lietuvių Fondui.

KAD TOKIU BUTU DAUGIAU

Senos kartos ateivis, vi
sokią gerą darbą rėmėjas Ka
rolis Vasiliauskas, gyv. 15 
Annapolis Str., Dorchester, 
nusipirko Keleivio įstaigoje 
knygų ir paaukojo ALKos 
muziejaus statybai paremti 
100 dol.

LAIŠKAS REDAKCIJAI 

Gerbiamieji,
siunčiame 25 dol. čekį:

20 dol. prenumeratos už 
dvejus metus ir 5 dol. Tėvui 
naujiems batams.

Labai gaila, kad laikraš
tis taip sumažėjo, bet gal 
padidės.

Linkime visam Štabui svei
katos ir laimės.

Su pagarba,

Ona ir Levis Končiai 
So. Weymouth, MA.

Red. pastaba: Ačiū už dova
ną ir linkėjimus. Stengsime^, 
kad Tamstą noras matyti Ke
leivi padidėjusį kuo greičiau 
būtą įvykdytas.

SKAITYKITE IR REMKITE 

KELEIVĮ

Laisvės Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10- 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

’ . f. \ *

1♦♦♦

Elood Sųuare 
H ordinare Co.

BaviBŪkaa M. J. ALBKMA 
EAST RBOAPWA7 

fcWT» SCKTūft. MASS.
TELEFONAS AN

Ber.jrmij Meore Daiat 
Topleron Siannma

Stiklai Langam*
Vla-Mde reikmenya namaai 

Reikmenys plambariama 
Viankla ialktaf

namuose), kuriame buvo pagerbtas rašyt. St. Santvaras (kairėje).

^ADVOKATE 

JŪRA STRIMAITYTE

Strimaitis 
- » Kehoe

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
S COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tel.: 798-2868

Vedėja B. Svildieui

MeooooeeeoaoosooooeoBoooooooooooecaaoaooeooooooaee

ATVIRAS DARŽOVIŲ IR VAISIŲ TURGUS

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

Ę The Apothecary
1 LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE♦♦
♦♦♦♦♦♦
1

Parduodame tiktai Taktine, išpildoma lydytojų n 
tr turime visus gatavus vaietua.
M nik vaistų — eikit | ttetevifek« nietteg. { 

Bav. Emanuel L. Boeengard, B. 2L, Beg. Pharm. į 
384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. ▼ 

Wfwr AN 8-6999

Nue 9 vaL ryte IU 8 vuL vw išskyrus šventadienius Ir

BALTIC REALTY & INSURANCE 

a g b M car

Vedėja: B e I » tf, Vėliau 
Tel. 268-903Q

597 E. Broadway, So. ftoston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių ndabhingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tratai 
ir nuo nelaimingų ateiĮifclpių,
• HOMEOWNER$’ POLICY galt išrūpinti bet kariame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

*1♦ ♦ ♦ ♦
SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT") {

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
t ♦ ♦ ♦ ♦

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

♦♦

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP- ♦ 
TARNAVIMAS {♦

u.—

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS „J

Money for your new house.
Now that you’ve found the perfect house, 

check out The First for a mortgage loan to mateh.

tsl
f 3ua< aoorecLBNOER

The First
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

Me-oerFO'C. -
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f /• X • • v • •Vietines žiruos

3osaulio lietuvių sporto žaidynėse birž. 27—liepos 3 dd. Toron- 
e dalyvavo nemažas būrys ir Bostono sportininkų. Iš jų labiausiai 
xi s i sekė IVAŠKŲ šeimos nariams, nes jos 3 nariai grįžo su 6 me
daliais. Nuotraukos vidury adv. Rimas Ivaška, laimėjęs aukso me
dalį už šaudymą pistoletu. Kairėje jo sūnus Ramūnas su 3 meda- 
iais: auksiniu už jaunių B kl. lauko tenisą, ir dviem sidabriniais 

j/ stalo tenisą (jaunių A ir B kl.). Dešinėje sūnus Darius su auk- 
io medaliu už jaunių A kl. dvejeto lauko tenisą ir bronzos už jau- 
liy Aki. lauko tenisą.

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS^

Rugpiūčio 13 d. Romuvos 
>arke Brocktone Minkų radi- 
o piknikas.

Rugsėjo 10 d. LB rengia- 
nas Tautos šventės minėji- 
nas So. Bostone.

Rugsėjo 17 d. Maironio 
oarke Shrewsbury LB ruo
šiama Lietuvių diena.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Sa- 
ungos rengiamos Ričardo 
>aunoro koncertas.
Rugsėjo 24 d. 4 vai po- 
et Stepono Dariaus posto 

4uxiliary banketas.
Spalio 7 d Hamiltono 

tergaičių choro '"Aidas” 
oncertas So. Bostono lie- 
uvių_piliečių d-jos salėje; 
engia Bostono lietuvių tau- 
inių.šokia sambūris 
Spalio 8 d Providence,

1.1., veteranų auditorijoje 
‘Grandinėlės” koncertas.

Spalio 8 d. Baltų d—jos 
engiamas esfųsmuikinin- 
:es Cermen Prii koncertas.

Spalio 15d. Laisvės Var- 
o rudens koncertas.

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
no skyriaus pobūvis.

iTLAS PARCELS CO.
82 Harrūon Street, 

Worce«ter, Mass. 01604
Tet. 798-3347 

fiestai iš iVorcesterio lian
ai {vairios siuntinius į Lieta 
ir kitos Rusijos valdomus 

tos! Siuntiniai sudaromi ii 
tinęs gamybos medžiagų, ap- 
», maisto ir pramones gami- 
. Turime vietoje įvairių vie. 
is gamybos ir importuotų 
tkių iš kitų kraštų visai že- 
ais kainomis. Be to, siunčia- 

maistą, pinigus ir galite už- 
.yti jų gamybos prekes, čia 
aokėRite pinigus, o giminės

vietoje galės pasirinkti už- 
.rtas prekes.
šaipogi tarpininkaujame per 
■t tikras įstaigas atsikviesti 
aines čia pas save į svečius 
nuolatiniam apsigyvenimui, 

tarnavimas atliekamas grei- 
ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 

jiite. Vedėjia A. Crbyrinakl

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliunu koncertas.

Lapkr. 4—5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės
S-gos namuose.

Lapkr. 11d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” koncer
tas Brocktone

Lapkr. 12 d. Baltųd—jos 
rengiamas Danos Stankaity- 
tės koncertas.

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenes atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone. 

~ Lapkr. 19 d. 3 vai po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas _

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuves.

A. PUSKEPALAITIS 
LIGONINĖJE

Albertui Puskepalaiciui 
liepos 31 d. miesto ligoninėj 
padaryta operacija.

Linkime jom sveikam ne
trukus namo sugrįžti

p
» DKAUmMO AGENTCRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadvvay

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

N&T
841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

LANKĖSI A. NELSONAS

Mūsų įstaigoj lankėsi Avi 
Nelsonas, dabartinio šen. E. 
Brooke oponentas respubli
konų pirminiuose rinkimuose.

Apie tai plačiau parašysi
me vėliau.

AUKOJO PASAULIO
LIETUVIŲ DIENOMS

Be anksčiau paskelbtųjų, au
kojo:

Po 25 dol.: Albertas Puske- 
palaitis, Pranas ir Genė Rač
kauskai, Juozas Stašaitis, Jo
no Vanagaičio šaulių kuopa.

15 dol.: Bronius Galinis.

PoJO dol.: Tadas Alekso
ms, Česlovas Kiliulis, Vikto
ras Kubilius, Jonas Vasys, Ro
mas Vęitas, Edmundas Cibas, 
Algis Smitas, Antanas Bačiu
lis, Bronius Bajerčius, Angelė 
Vakauziene.

Po 5 dol.: Albinas Šležas, 
Kostas Nenortas, Edvardas 
Matjoška.

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
!; Vedėja —

Aldona Adomonienė

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 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.

►j Šią programą veda Stepo- 
2 nas J. ir Valentina Minkai. 
} Biznio reikalais kreiptis j 
•’ Baltic Florist gėlių ir dova

nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

MASTER ELECTRICIAN

Industrini — Residential 
— Commereial — 

New and Old Work
Free Estimates 

CaB

Charles A. Galinauskas 
265-4090

KADA IR KAM PADARĖT* TEL. AN 8-2124

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulu 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. “Sūduvos“ išleis-; 
ta knyga i

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu
Knygos kaina $3, su tęs-

lemento forma .$3.50. Ji yrai Norvvood, Ma. 02062
gaunama ir Keleivio admi-i 
nistraeijoje.

Tel. 762-6732
—..............................I.............o

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
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 i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LIADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM- 
Mor.day thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS.

4
NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine.
J 95 Rosemary Street

740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Men., Tues . Wed S Fri 
Thurs - 8:30 AM to 7:30 
Saturday 8:30 AM to 12 !




