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Dėl tamsumo 

į kalėjimą
Taip šiomis dienomis at

sitiko \ a karų Vokietijoje — 
.Aschaffenburge. Ten 23 me
tų studentė dėl kažkokios 
ligos atsisakė valgyti. Tėvai 
kreipėsi ne į gy dy toją. bet į 
savo parapijos du kunigus. 
Visi jie sutarė, kad mergai- 
tec yra velnias apsėdęs ir 
jį reikia maldomis iš jos iš
varyti. Tą velnią bevaryda
mi. jie mergaitę nuvarė į ka
pus -- ji mirė dėl bado ir van
dens netekimo.

Mergaitės tėvai ir kunigai 
buvo patraukti teisman ir nu
teisti sąlyginai 6 mėn. ka
le'ti už žmogžudystę per ap
sileidimą .

Reikia stebėtis, kad dar 
šiandien esama tokių tam
suolių net kultūringoje vo
kiečių tautoje.

Suvaidino 
dar vieną 
komediją

Pakeitus stalininę kon
stituciją brežnevine, turėjo 
pakeisti ir į Sovietų bąjun
gą jėga įgrūstos buvusios 
nepriklausomos valstybės, 
kaip antai Lietuvos.

Balandžio 19-20 dienomis 
tam reikalui buvo sušaukta 
Aukščiausioji taryba. Sovie
tinėje tvarkoje visus reika
lus lemia komunistų partijos 
viršūnė, tai ir konstitucijos 
priėmimą ji taip patvarkė, 
kad pakako dviejų dienų 
„brandaus socializmo kon
stitucijai“ priimti.

Taigi ir Lietuva turi jai
primestą brežnevinę konsti
tuciją, kuri dar labiau su
stiprina Kremliaus „globą“.

Nebeišmano
kaip

suniekinti
Balandžio 14 d. Vilniuje 

nuteistas 1 0 metų kalėti Ba
lys Gajauskas, kuris jau 25 
metus yra sėdėjęs katorgoj 
už daly\avimą lietinių iš
laisvinimo sąjūdyje.

Pagarsėjęs kovotojas dėl 
žmogaus ir tautų laisvės, 
pačių komunistų už nepap
rastus žygius karo lauke ap
dovanotas ordinais ir meda
liais gen. Grigorenka Balį 
Gajauską vadina „krištoli
niai tyros sielos žmogumi“.

Apie Moro 

tyli, kitus

žudo
Teroristai apie Moro liki

mą -- gyvas jis ar miręs — 
tyli. bet kitus šaudo.

Turine jie pašovė unijų 
veikėją Palmieri, o Romoje 
krikščionių demokratų po
litiką Mechelli.

Pats Moro tariamai para
šęs dar vieną laišką.

Afganistane

Perversmas

Kaip jau buvo rašyta. 
Jungtinių Tautų aukštas 
pareigūnas Arkadijus Šev
čenka atsisakė grįžti į So
vietų Sąjungą ir pasiliks 
JAV . Nors jo darbo sutartis 
dar nepasibaigė, jis< neno
rėdamas reikaįo komplikuo
ti. atsisakė iš tarnybos.

Jo vieton Sovietų Sąjun
ga jau pasiūlė kandidatą Si- 
tenką. (Pagal susitarimą 
gen. sekretoriaus pasekreto-

Kariai nuvertė vyriausy
be, kuri į valdžią buvo a- 
tėjusi 1973 m. pašalinus ka
liu ir paskelbus respub
liką .

Afganistanąs turi 20 mil. 
gyventojų, kuriu 9(F{ yra 
beraščiai. Svarbiausia eks
porto prekė — opiumas.

Bloga diena 
generolui

Gen. majorasSinglaub per
nai buvo atšauktas iš Korė
jos ir paskirtas mažesnės 
reikšmes pareigoms dėl to. 
kad jis viešai pasisakė prieš 
prez. Carterio JAV kariuo
menės Korėjoje mažinimo 
planą . Šiomis dienomis jis 
taip pat viešai pareiškė, kad 
prez. Carterio sprendimas 
negaminti neutroninės bom
bos yra juokingas ir kariš
kai nepagrįstas.

Generolas tuoj buvo iš
kviestas į Pentagoną ir ąo 
pasikalbėjimo pareiškė su- 
tinkąs išeiti į atsargą.

gi komunistų spauda Lietu
voje ir JAV jį su purvais 
maišo, baisiausiu krimina
listu vaizduoja.

Jiems visi. kurie prieši
nasi jų politikai, yra bepro
čiai arba kriminalistai. Jie 
juk ir iš jų lai'o pabėgusį 
Simą Kudirką visu pirma 
apkaltino pavogus iš laivo 
kasos kelias dešimtis tūks
tančių rublių .

G minėtasis gen. Grigo
renka šiuo metu kaip sykis 
ragina protestuoti prieš so
vietu antihumanišką politi
ką. tardamas, kad ji remianti
agresorius bei teroristus ir 

smaugianti savąją liaudį.

Ševčenka liks JAV-bėse
rio politiniams ir Saugumo 
tary bos reikalams vieta skir
ta sovietų kandidatui).

Ševčenka buvo aukščiau
sias sov. pareigūias Jungt.
Tautose. Sovietų S-gos už
sienio ministro Gromikos 
globotinis. Metinė jo alga 
buvo 76,000 dol. Jo žinioje 
buvo labai svarbūs reikalai, 
visos sovietų pinklės. Ga
lima laukti, kad Ševčenka 
kai ką atskleis ir viešumai.

SKl LPTORIALS VATAI TO KVŠI BOS „MOTINA“

• Prez. Carteris yra pasiū
lęs sumažinti mokesčius 25 
bilijonais dol. ir padaryti 
tam tikrų pakeitimų mokes
čių įstatyme.

Tarp kitko prezidentas 
siūlo panaikinti kai kuriuos 
nurašymus. Blogais pavyz
džiais nurodė New Yorko 
biznierių, nuo savo metinių 
pajamų nurašiusį 338 „biz- 
niškus“ pietus, ir gydytoją, 
nurašiusį net 14,000 dol.. už 
kitų gydytojų vaišinimą
savo jachtoje.

Biznieriai ir kiti tvirtina,
kad tokie nurašomi pietūs ir 
jĮaišujyfl^būtįngūjeįį^^

4



2 psl.

Okupuotoje Lietuvoje Tiltams” suėjo pirmi metai

•«
Ratai okupantai, UUn ii lietaeot!

Buvo pragaras,

o dabar rojus

Taip kurį laiką gyvenęs 
Nev\ Yorke kaip sovietų žur
nalistas, o dabar Vilniuje 
leidžiamos „Tiesos“ vyr. re
daktorius Albertas Laurin- 
čiukas „Pergalės“ žurnale 
rašo apie arti Japonijos e- 
sančią Sovietų sąjungai pri
klausančią nemažą Sacha
lino salą .

„Caro valdžia Sachalino 
sala pavertė kalėjimu 1869 
m. Čia buvo siunčiami žmo
nės. nuteisti už įvairius nu
sikaltimus iki gyvos galvos. 
Daugelis jų anksčiau atliki
nėjo bausmę Sibire, bet po 
nesėkmingų bandymų pabėg
ti buvo grandinėmis sukaus
tyti ir atgabenti čionai. Sa
chalinas garsėjo kaip griež
to režimo ir negailestingo 
susidorojimo su žmonėmis 
vieta... Nuteistus katorgi
ninkus su grandinėmis ant 
rankų iš Maskvos į Sachali
ną pėsčiomis nuvarydavo per 
trejus metus“, rašo A. Lau- 
rinčiukas.

jis primena, kad Sachali
ną aplankė garsusis rašyto
jas Antonas Čechovas. Po
rą metų vėliau valdžios lei
dimą ten nuvykti gavo ir ra
šytojas Y . Doroševičius.Vė
liau abudu jie parašė savo 
įspūdžius, kurie sukrėtė to 
meto Rusijos visuomenę .

Čechovas Sachaliną pava
dino pragaru žemėje. Šias 
eilutes rašantis Doroševi- 
čiaus veikalą apie Sachali
ną skaitė prieš 65 su viršum 
metų, bet ten aprašyti kator
gininkų gyvenimo vaizdai ir 
dabar neišdilo atminime.

5«»ii

Sibiro lietuvaitės išsiuvinėtas rankų darbas

ĮKYRĖS PRIVALOMI 

ŠŪKIAI

Vieniems kenčiant „Spalio 
socialistinės revoliucijos“ 
katorgoje, kitiems tariamai 
laisviems tarybiniams pilie
čiams Sovietų S-gos Komu
nistų partijos centro komite
tas kasmet paskelbia priva

Šiandien. Laurinčiuko žo
džiais. „žaizdas, kurias ma
te savo akimis A. Čechovas 
ir parodė jas visam pasau
liui. išgydė Spalio socialis
tinė revoliucija, Tarybų val
džia“ .

Šiandien į Sachaliną kali
nių nebesiunčia, nes krem
liaus valdžia kaliniams turi 
daug „patogesnių“ vietų -- 
toli toli šiaurėje, kur carų 
valdžia dar nedrįso siusti 
nusmerktųjų. nes ten gam
tos są lygos itin žiaurios.
Caro valdžia leido A. Čecho
vui ir \ . Doroševičiui aplan
kyti katorgininkų salą ir a- 
pie ją parašyti. 0 kam krem
liaus valdovai šiandien lei
do ar leistų laisvai aplanky
ti jų įsteigtąją katorgą, ap
rašyti Vorkutos, Norilsko 
Dudinkos, By kovo ir kitas 
Gulago salyno vergų stovyk
las tolimoj šiaurėj -- ir tuos 
aprašymus paskelbti Sovie
tų Sąjungoj?

MIRĖ DR. JANULAITYTĖ -

MATJOŠAITIENĖ

Balandžio 8 d. mirė dantų 
gydytoja Julija Janųlaitvtė- 
Biliūnienė-Matjošaitienė. gi
musi 1880 m. Velionė buvo 
įžymaus mokslininko, visuo
menininko, socialdemokratų 
veikėjo Augustino Janulaičio 
sesuo, anksti mirusio rašy
tojo Jono Biliūno žmona, o 
vėliau ištekėjusi už žinomo 
pedagogo Stasio Matjošaičio.

lomus šūkius Gegužės Pir
mosios proga. Pernai jų buvo 

66, o šįmet paskelbta 62 
(bal. 16 d. „Tiesa“).

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą jie prasideda „Tegy
vuoja...“ ir baigiasi „pirmyn 
į naujas komunizmo kūrimo 
pergales“... Viskas sena,nu
dėvėta .

Šiuo metu iš spaudos išė
jo tryliktasis BRIDGES ži
niaraščio numeris. Per savo 
pirmuosius metus BRIDGES 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
siekė 7.500 -- 7,800 lietu
viškai nekalbančiųjų tautie
čių . Šiandien leidinys turi 
1,385 nuolatinius skaityto
jus — prenumeratorius, kurie 
gy vena 36 šio krašto valsti
jose, kanadoje. Anglijoje. 
Italijoje ir net Australijoje. 
Iš visų valstijų, daugiausia 
skaitytojų Massachusettse. 
po to seka Pennsy lvanija. 
Ulinoisas, New Yorkas. Nevv 
Jersey ir kalifornija. kitose 
valstijose kol kas tik po sau
jelę skaitytojų, ketvirtada
lis visų prenumeratorių yra 
Naujosios Anglijos gy vento
jai. Sis mėnesinis, aštuonių 

puslapių ir anglų kalba lei
džiamas JAV LB biuletenis 
kiekviename numervie talpi
na po 40-60 žinučių ir trum
pų aprašy mų. liečiančių ko- 
vą už žmogaus teises ir 
šiaip padėtį okupuotoje Lie
tuvoje. lietuviškų jų veiks
nių bei kitų institucijų dar-

Mokytojų

studijų

savaitė

Kanados LB Švietimo ko
misija ir JAV LB Švietimo 
Taryba informuoja, kad Dvy
liktoji mokytojų studijų sa
vaitė šįmet nutarta derinti 
prie Pasaulio lietvių dienų 
ir todėl rengti fle Dainavoje, 
kaip iki šiol. bet Toronte, 
kanadoje, birželio 27-30 dd. 
Dalyvaujantiems sporto žai
dynėse bus vakarinės sesi
jos. Taigi visi galės daly
vauti Mokytojų studijų sa
vaitės ir Pasaulio Lietuvių 
dienų renginiuose.

Pasiruošimo darbai mo
kytojų savaitei jau vykdomi. 
Užsakyta 50 kambarių To
ronto universiteto bendrabu
čiuose labai prieinama kai
na. Čia vieno asmens kam
barys su pusryčiais septy
nioms dienoms kainuos apie 
70 dol., o imant dviems su 
dviguba lova išeis apie 55 
dol. asmeniui savaitei. Ne
ribotas gi vietų skaičius yra 
gaunamas liuksusiniame The 
Royal York viešbutyje, kur 
vienos lovos kambarys die
nai kainuos 34 dol.. o dvie
jų lovų (dviems)kambarys —
40 dol. Visos rezervacijos 
viešbutyje turi būti atliktos 
ne vėliau gegužės mėn. 26 
d. 0 rezervacijos Toronto u- 
niversiteto bendrabučiuose 
atliekamos pas L. Tamošaus
ką, 236 Dovercourt Road, 
Toronto, Ont., Canada. M6J 
3E1. kartu įmokant pusę sa
vaitinio mokesčio ir 5 dol. 
registracijos mokestį, reika
lingą bendroms studijų sa
vaitės išlaidoms padengti.

bus. ir dar teikia žinių apie 
naujas knygas lietuviškomis 
temomis, įvykius, renginius . 
iškiliuosius šios šalies lie
tuvius. s

Per tuos metus BRIDGES 
susilaukė informacijų iš 40 
bendradarbių ar vienkartinių 
korespondentų. Redakcinį 
kolekty vą sudaro A. Budrec
kis (atsakingasis redakto
rius), M. Drunga. A. Mitkus, 
A. Dumčius, Y yt. Širvydas. 
E. Meilus, jr.. Y yt. Jurgela. 
M. Bizinkauskaitc ir Y . Slan
kus.
JAY LB krašto va Idyba 

savo finansine parama pa
dengė pusę BRIDGES išlai
dų . Nors redakcijos baze yra 
Bostone, žiniaraštį ofsetu

Y isi prašomi paskubėti, 
nes kambarių universitete 
tikrai pritrūks. Maitintis (be 
pusryčių universitete) kiek
vienam teks individualiai.

The Royal York viešbučio 
rezervacijos atliekamos ra
šant tiesiog: The Royal 
Y ork. Reservation Manager. 
100 Eront Street West, To
ronto, Ont.. Canada Y15J 1E3.

Mokytoju studijų savaitės 
registraciją bus galima atlik
ti. pradedant studijų savai
tę birželio 27 d., antradienį, 
nuo 9 iki 10 vai. ryto. Royal 
York viešbutyje, kur vyks 
visos sesijos.

„Dvy liktajai Moky tojų stu
dijų savaitei numatyta labai 
plati ir įdomi programa su 
žymiais prelegentais, grupi
nėmis diskusijomis, kaip bus 
greitai paskelbta spaudoje. 
Visi lituanistinio švietimo 
darbuotojai ir šiam darbui be 
siruošiantis jaunimas kvie
čiami dalyvauti Dvyliktojoje 
JAY ir Kanados Mokytojų 
studijų savaitėje Toronte, 
š.m. birželio 27-30 dieno
mis“. baigia savo pranešimą 
Kanados ir JAY' LB Švietimo 
Taryba.

Mirė agr.

Juozas

Lūža

f

Balandžio 4 d. Londone 
staiga mirė „Europos Lietu
vio“ redaktorius, agronomas 
ir visuomenės veikėjas Juo
zas Lūža.

Gimė jis 1911 m. spalio 
17 d. Žemaitijoje, Rupšių 
k.. Kartenos vis., Kretin
gos aps. 1928 m. baigė Kre
tingos vid. moky klą ir 1933 
m. Plungės mokytojų semi
narija . T'io nepasitenkinęs, 
įstojo į Dotnuvos Žemės E- 
io Akademiją, kurią sėk

mingai baigė 1936 m. Para
šęs diplominį darbą „Cukri
nių runkelių kultūra ir jos 
perspektyvos Lietuvoje,“

spausdiba, lietuv iai tėvai 
pranciškonėj Brooklyne. 
Susirašinėjimai. žinutes ir 
prenumeratos įtik 3 dol. me
tams) siunčiamos šiuo antra
šu: BRIDGES. P.0. Bo 9061 
Boston. MA 02114. kad pa
tektų į sekančiojo mėnesio 
numerį, žinios turi pasiekti 
BRIDGES redakciją ne vė
liau. kaip esamojo mėnesio 
12 diena .

A. M. B.

1939 m. gav o agronomo dip
lomą .

Baigęs studijas, dirbo JI R 
instruktorium Marijampolėje 
ir Klaipėdoje, o 1 939-44 m. 
Lietuvos Cukraus akc. b-vėje. 
Emigracijoje, Y okietijoje mo
kytojavo aukštesn. prekybos 
m-lojc Grcvenc. Nuo 1947 m. 
apsigy veno Anglijoje, kur tuoj 
pat įsijungė į DBLS veiklą, 
buvo išrinktas į DBLS Cen
tro valdybą ir Lietuvių Na
mu akc. b-vės direktorium, 
kaip agronomui, jam buvo 
pavesta tvarkyti Lietuvių 
Sodybą, kur yra 24 ha ūkis 
su daržais ir parku. Su savo
žmona Emilija, kuri taip pat 
yra agronomė, sutvarkė tą 
lietuvių poilsio vietą pavyz
dingiausiai.

Nuo 1973 m. sausio mėn. 
jam buvo pavesta redaguoti 
vienintelį lietuvių savait
raštį Europoje — „Europos 
Lietuvį“. Tą darbą jis dirbo 
penkerius metus, įdėjęs į 
laikraštį visą savo sielą.

Plunksnos darbininku jis 
buvo nuo jaunystės dienų. 
Bendradarbiavo spaudoje jau 
Nepr. Lietuvoje, ir buvo pa
rašęs keletą knygelių cuk
rinių runkelių augintojams 
bei politinės ekonomijos va
dovėlį prekybos mokyklai.

Yelionis buvo atviros šir
dies, labai draugiškas žemai
tis. Todėl turėjo begales 
draugų, kurie jj visuomet pri
simins. Vasario 10 d. jis tu
rėjo širdies smūgį, bet po to 
buvo visiškai pasveikęs.

Juozas Lūža paliko sun
kiai sergančią žmoną Lon
dono ligoninėje ir dukterį Da
lią Kalifornijoje.

J. Vilčinskas
i
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Ar iš patriotizmo 

nejsisavinta

komunistinė taktika?

Pradėta kartoti maža nesąmone* i p ir nuo kalno rie
danti sniego gniūžtė, po trumpo laiko gali nepaprastai su- 
stambėti ir pavirsti tikrai didele kvailyste. Tai jau esame 
ne kartą įsitikinę mūsų visokeriopoje veikloje. Bet ar tik 
nebus šią tiesą dar vaizdingiau paliudiję mūsų vadinamie
ji ..patriotiniai doruoliai“. pastaruoju laiku labai įsismaginę 
kovoti su „pornografija" lietuvių išeivijos literatūroje?

Suprantama, kad šiame demokratiškame krašte niekam 
nėra draudžiama reikšti vienokios ar kitokios savo nuomo
nės bet kuriuo klausimu, jokia cenzūra čia niekam neprikala 
valdžios vinimi prie kaladės liežuvio, jokio menininko ar jo 
kritiko čia niekas nevaro atgailauti į šiaurinės \liaskos 
pusnynus. Rodos, tokia laisve reikėtų tik džiaugtis ir jos 
nepiktnaudoti.

Deja. aiškėja, kad mūsų tarpe atsiranda ne tik tos polici
nes cenzūros trokštančių, bet ir savo iniciatyva bei organi
zuota veikla bandančių ją įgyvendinti ir autorių pasmaugti.

Šį kartą mus stebina ne tik Cicero Reorganizuotos L.B. 
metinio visuotinio 1 978.IV.2 d. narių susirinkimo nutarimas

pasmerkti lechoko Mero „Striptizą“, bet dar ir viešas kreipi
masis į kitas organizacijas tą romaną boikotuoti, kaip „pro
komunistinį“, „pornogratinį“ ir „kiršinantį išeiviją“, taigi
pasisakyti prieš rašytoją ir Lietuvos Rašytojų D-ją bei 
premijos skyrimo komisiją...

Pirmiausia gal kiltų klausimas, kodėl šis padorus, huma
niškas ir kultūringas žydiškas lietuvis ar lietuviškas žydas 
lechokas Meras, iki šiol nerodę s mūsų tautai jokios neapy
kantos ar kerštavimo, jau taip be rimto pagrindo guldomas 
ant peilio ašmenų ?

Nagi dėl to. kad ir reorganizuotų jų tarpe esama iškilių 
žydų kilmės vadų 5

0 gal dėl to. kad lechokas Meras pasitraukė iš Sovietų 
Sąjungos?..

Na. kaip ten bebūtų, bet „dorovės brigados“ pradžia jau 
padarvta. tai galima tikėtis, kad kitame susirinkime taip pat 
bus viešai pasmerkta sudeginimui ir Aloyzo Barono novelė 
„Šeimyniškumas“, o gal. saugojant mūsų tautos rūtų vaini
kėlį. gims noras įmesti į laužą ir Vytauto Alanto „Amžinąjį 
lietuvį". Jurgio Jankaus „Paklydusius paukščius“, Antano 
Tūlio „Aš bučiavau tavo žmona" ir „Inicialus po tiltu“, iš 
naujo prakeikti visą Antano Škėmos kūrybą ir peiliu suba
dyti visus mūsų dailininkų paveikslus, kuriuose yra nu
piešta bent viena nuoga kūno dalis...

Bet įdomu, ar tiems R.L.B. susirinkimų dalyviams ir jų 
pirmininkams nešmėkštelėja galvoje mintis, kad jie. neva 
kovodami prieš komunizmo grėsmę, šitaip organizuotai ir 
kolektyviniai smerkdami nepatinkamus kūrėjus ir jų darbus, 
patys yra įsisavinę grynai sovietinį metodą?

Argi Sovietijoje ne lygiai taip pat specialiai sušauktuose 
susirinkimuose „išnešami vienbalsiniai protestai“ prieš di
sidentus rašytojus ir kitus menininkus?

Ar tenai ne lvgiai taip pat partijos sušaukti mūrininkai, 
kalv iai, kiaulių šėrėjos ir karv ių melžėjos kėlė sugniaužtas 
kumštis, prakeikdami Pastcrnaka. Solženiciną, Brodskį ir 
kitus, prieš tai net negirdėję nei jų vardų, nei jų kūrinių.

Atleiskite, jeigu mes klystame, spėliodami, kad ir to is
torinio R.L.B. susirinkimo narių dauguma, vienbalsiai pra
keikusi „Striptizą“, arba to veikalo nėra skaičiusi, arba ir 
skaitydama nieko nesuprato, arba pasitenkino tik poros pus
lapių ištrauka „Naujienose“... Tad kuomūsiškių „registruo
tų dorovininkų“ rezoliucija skiriasi nuo sovietinių trakto
rininkų ir komunistinių kiaušinių rūšiuotojų?

Taigi, šia proga telieka pareikšti pastabą dar ir nemato
mam tarybiniam „režisieriui“, kuris, pritrūkęs išradingumo, 
įdiegė mūsų patriotinei miniai visiškai nemodifikuotą ko
munistinę taktiką...

0 KĄ SAKO 

J L OZAS ŠMOTELIS?

„Aš padariau klaidą, rašy
damas apie „Striptizą“ ne
skaitęs. Man atrodo, kad dau
giau yra tokių, tik vieni tą kny
gą gy rė. o kiti peikė pagal sa
vo nusistatymus. Aš dėl sav o 
klaidos atsiprašau. Abejoju, 
ar kiti tai padarys...“

Taip rašo „Naujienose“ 
jų buvęs ilgametis tarnauto
jas ir bendradarbis Juozas 
Šmotelis, dar taip neseniai 
kaip ir keli kiti neskaičiusie
ji. liejęs karčią tulžį ant 
„Striptizo“. 0 pasirodo, kad 
neskaitant kelių užuom nų į 
lytinius veiksmus (kokių pa
sitaiko ir Biblijoje), knygoje 
jokios pornografijos nesama. 
Ypač joje nėra atvaizduoti Pa
ryžiaus ar Romos paleistuva
vimo namai, kaip buvo pakar
totinai tvirtinta, ar su tikruo
ju striptizu -- viliojančiu mo
ters apsinuoginimu su muzikos 
palyda -- susijęs gašlus sma
guriavimas. Tą pamatė ir 
Šmotelis:

„Dabar, ponuli, tame dalvke 
klaidu nebus. Nusipirkau 
„Striptizą“ ir perskaičiau nuo 
pradžios iki galo. bet to meno 
„Striptizo“ knygoje neradau. 
Jokio „tyzinimo“ ten nėra. Ap
gaulė. ponuli, apgaule!“ ...

Vadinasi, kas ieško L Me
ro romane seksiško jaudinimo 
tas apsigaus... Užtai ir visi 
jo kaltinimai „pornografija“ 
yra „kvačius“.

Nukelta į 6-tą psl.
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Lietuvio studento
politinės pažiūros

ALGIS LAPŠYS
Spausdiname buvusio savo kolonijos nario rašinį, 
parašy tą prieš tuziną metų ir išspausdinta Lietu
vių Studentų sąjungos 1966 m. metraštyje, many
dami. kad jis retas. įdomus ir vertas diskusijų .

Dabartinėj lietuvių tautos politinėj padėtyj 
visų lietuvių — ne vien tik senimo ar studentijos 
— tikslai turėtų būti vieningi ir be konfliktų, 
kitaip sakant, norėtųsi matyti vieningą, ryžtingą 
frontą, kurio tikslas būtų Lietuvos laisvės atgavi
mas. Vyresnioji karta yra aršiausieji tos galvose
nos puoselėtojai. Bet kokie nukrypimai nuo jų opi
nijos ir jų įsitikinimų tampa jų akyse nutautėjimo 
reiškiniu ar net savotišku tautos išdavimu. Tokia 
ultrapatriotinė nuotaika iš jų pusės būtų paken
čiama. jeigu jie parodytų veiksmų, kurie tą nuo
taiką galėtų pateisinti. Deja. studijuodami Lietu
vos istoriją, randame daug neigiamų reiškinių. Iš
skyrus kelių tvirtesnių valdovų sėkmingą valdy
mą, mes sutinkame eilę Įvykių, kurie buto nevie
ningumo ir tikslų neapibrėžtinumo pasėka. Min
daugo nužudymas, Lietuvos bajo *ų sulenkėjimas. 
1926 metų perversmas ir 1939- 1940-tų metų fias
ko su sovietais mus iš tikrųjų negali pamokyti, 
kaip vieningai veikti. Daug aiškinimų yra. kodėl 
taip įvvko, tačiau rezultatai stovi prieš akis, ir stu
dentai. kupini idealizmo, yra pasiryžę tokių klaidų 
nekartoti.

Vis dėlto, tiek vyresniosios kartos, tiek lietuvio 
studento politinės veiklos tikslai yra tie patys, bū
tent: LIETUVOS laisvė, žmoniškumas ir žmogaus 
teisė gyventi, kaip jo įsitikinimai nurodo. Iš to tu
rėtų sekti, kad lietuvių studentų politinių pažiūrų 
bei partijų pasirinkimas turėtų būti tas pats. kaip 
ir vyresniosios kartos, tačiau taip nėra. Tai kokios 
priežastys iššaukia tą skirtumą? Man atrodo, kad 
tos priežastys yra sekančios: 1) auklėjimo skirtu
mai; 2) pasirinktosios organizacijos pasaulėžiūra 
bei ideologija; 3) vertybių kitimas, ir 4) studijų 
itaka.

Kiekvienas jaunuolis auga skirtingoj namų at
mosferoj ir nejučiomis persiima savo namų dva
sia. Savaime aišku, kad ir politinės nuotaikos bei 
pažiūros iš tėvų persiduoda vaikams. Tautininkas, 
socialdemokratas, krikščionis demokratas ar liau
dininkas turi skirtingų politinių įsitikinimų. Tad, 
aišku, kad nuo mažens tų tėvų įtakoje vaikas per
sisunks jų nuomonėm. Gali jis to nuomonių priė
mimo nejausti arba mar yti, kad jis savą, visai at
skirą nuomonę turi, tačiau tėvų įtaka yra įaDai 
žymi. Toji įtaka gali pasirodyti skirtingose formo
se. Vieni tėvai subtiliai savo pažiūras perduoda 
veiksmais bei namų atmosfera. Kiti gi įsakymais 
ir prievarta bando savo vaikų galvoseną sufor
muoti. Pirmoji kategorija savo tikslą žymiai ge
riau atsiekia, negu antroji, kuri dažnai vaikuose 
iššaukia apatiją, užgniaužia jų polinkius. Sociali
niuose moksluose yra žinomas pirmumo dėsnis, 
kuris teigia, kad pirmi įspūdžiai, veiksmai bei nuo
monės turi didesnę motivacinę galią vėlesniame 
gyvenime tose pačiose kategorijose; užtat tėvų 
įtaka yra labai svarbi.

Lietuvių ideologinių organizacijų tikslas trem
tyje yra visur tas pats: Lietuvos laisvės atgavimas 
ir lietuvybės išlaikymas svetimoje aplinkumoje. 
Organizacijos savo obalsiuose skelbia katalikybę, 
skautizmą, ar laisvamanybę — liberalizmą, tačiau 
tos organizacijos egzistuoja, kaip lietuviškos orga
nizacijos, siekiančios to paties lietuvybės išlaiky
mo tikslo, puoselėjančios viltį, kad Lietuva laisvę 
atgaus. Kitaip jų, kaip lietuviškų organizacijų, eg
zistavimas būtų vien sentimentališkumas ar ne- 
pribrendimo prie platesnių amerikietiškų organi
zacijų reiškinys.

Tos skirtingos organizacijos atlieka tam tikrą 
savo funkeiją pasauliniame maste. Ateitininkai 
Pax Romanoje. skautai — skautuose egzilėje, ir 
taip pan. Rezultatas tos diversifikacijos yra padi
dintas kontaktas su svetimtaučiais: reiškia, mes 
ne vienu balsu, bet daugeliu balsų kreipiamės į 
pasaulį.

Nutautusio arba dalinai nutautusio lietuvio ver
tybės skiriasi nuo lietuviškų organizacijų narių 
vertybių; tas skirtumas ypač ryškiai pasirodo po

litinėse pažiūrose. Noras lietuviškumą išlaikyti 
paverčiamas sentimentalizmu ar kažkokia “old 
country” sąvoka. Toks asmuo, jau nebeturįs gyvos 
tautinio susipratimo liepsnelės, nebegali turėti ir 
ryžtingos nuotaikos suprasti lietuvių tautos gyvy
binius reikalus. Ta ryžtinga nuotaika kaip tik ir 
apibūdina lietuvio studento veiklą, duoda jam im
pulso susivokti painiuose politikos klausimuose.

Studijų įtaka yra gal būt reikšmingiausia stu
dento politinių pažiūrų susiformavimui. Lankan
tis liberalinės pakraipos universitetą turės kitas 
nuomones negu konservatyvesnių pažiūrų univer
siteto studentas. Tas pasaulėžiūrų skirtumas labai 
ryškiai pasireiškė paskutinio JAV prezidento rin
kimo metu. Kas iššaukė tokį lūžį studentijoje? Ar 
tai buvo antisemitizmas ar negalvojančių ekstre
mistų veiksmai? Palyginus šį lūžį su tikrai nuošir
džiu vieningumu, parodytu didingoj demonstraci
joj Washingtone ar gausioj manifestacijoj Nevv 
Yorke, matome, kad bendro tikslo vieningumas 
gali įveikti visas kliūtis, nors ir atsiranda kai ku
rių skirtumų metodikoje, siekiant užsibrėžto tiks
lo.

Toliau būtų įdomu pažvelgti, kokios yra lietu
vių studentijos pažiūros, liečiančios Amerikos vi
daus bei užsienio politiką? Amerikos vidaus poli
tikos atžvilgiu lietuvis studentas savo nuomonė
mis yra maždaug centre. Visai ką kita matome už
sienio politikos srityje. Lietuvių visuomenė, kaip 
ir studentija, yra smarkiai antikomunistiškai nu
siteikus, tad mes, naudojant dabartinę terminolo
giją, esame kraštutinėje dešinėje; čia ir vėl mūsų 
tremties gyvenimo dvilypumas aiškiai pasireiškia. 
Kaip šio krašto piliečiai mes turime pareigų šiam 
kraštui, tačiau Lietuvos laisvės problemos visada 
iššaukia mumyse didesnę jausmų reakciją. Daugu
ma mūsų esame apatiški šio krašto vidinės politi
kos atžvilgiu. Šituos jausmus mes paveldėjom iš 
savo tėvų ir vargu ar sulauksime dienos, kada mū
sų šie jausmai pasikeis. Gal būt tas pasikeitimas 
įvyks tik mūsų vaikuose.

Pabaiga kitame nr.
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Pasikalbėjimas
Maikio sn Tėvu

— Maiki. aš atėjau pas ta
ve rimtai pasišnekėti, kad 
duotum gerą rodą.

— O kokio patarimo tu nori?
— Vėl... Sy... Vakar atėjo 

j Zacirkos saliūną toks jau
nas pisorius, atsinešė po pa- 
žasčia žąsies plunksna pri
rašytas storas kantičkas ir 
ėmė prašyti mus pinigų šitoms 
jo kantičkoms išdrukavoti. 
Girdi, jeigu mudu suZacirka 
tiem drukarnės ekspensam 
užlopyti duosime po šimtą 
dorelių, tai jis į savo kan
tiškų pirmą lapą didelėm li- 
tarom įrašys mudviejų var
dus. pavardes ir adresus, o 
tada jau būsime amžinai 
znaimūs žmonės ne tik Ame
rikoje. ale ir krajuje, kaitas 
atgaus valnastį.0.znočijas. 
jeigu savo pinigų mašnom 
neparemsime tokio kultūrno 
biznio, tai po smerties ant 
mūsų pomninkų tik šunes 
atliks savo smulkų reikalą, 
ir po to būsime amžinai iš
trinti iš žemaičių ir lietuv
ninkų pomieties...

— Tai ką ? Ar judu parėmė
te jo knygos spausdinimą?

— No, Maiki! Mes jam už- 
fundinome po dvigubą stop- 
ke gyvatinės ir pasakėme, 
kad dar pamislysime. Dėl to 
aš ir atėjau su tavimi pasi- 
rodavoti .Tai ką pasakysi?

— Aš nežinau, tėve. tokio 
rašytojo ar poeto, kuris, po 
karčiamas vaikščiodamas, 
renka aukas savo knygai iš
leisti. Bet rimtų ir vertingų 
mokslo ir meno veikalų lei-

Į DKAUmMO AGENTŪRA J 

At'ieka įvairi* rū&i* 
draudimus

Kreipti? senu adresą:

: BKONIS KONTR1M 
bM Bmadrray

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

dybą ir jų autorius visi pa
siturintieji tautiečiai turėtų 
paremti. Tokių rėmėjų atmi
nimas tikrai ilgiau išliks, 
negu akmens antkapiai, ku
riuos po poros dešimtmečių 
kapinių valdytojai kartais 
nuverčia buldozeriais ir į tą 
pat vietą guldo kitus numi
rėlius..

— Stop. Maiki. nešnekėk 
man tokių baisių striokų! 

Aš nenorėčiau, kad po smer
ties dar man ant krūtinės pa
guldytų mano raganą gaspa- 
dine, kuri aną subatą jau 
norėjo mane išvyti iš burdo.

— Na. taip gal neatsitiks. 
Bet ypač turtingas saliūni- 
ninkas Zacirka turėtų įsidė
mėti kitų kultūringų tautie
čių pavyzdį, kurie ne tik 
aukoja po šimtus dolerių 
Kultūros ar kitiems fondams 
ar savo mėgiamiems laikraš
čiams paremti, bet dar ir 
tūkstantines skiria rašytojų
veikalų premijoms, tuo savo 
gerą vardą palikdami kultū
ros istorijai. 0 šiaip, jo iš 
tautiečių gerklės ištrauktus 
pinigus, jeigu jis jų net 
testamentu neužrašys geram 
tikslui, - pasiims valdžia ir 
nepasakys niekam ne ačiū.

— Teik it yzi. Maiki! P 
kodėl aš turėčiau kaštuotis 
ant kitų pisorių biblijų. jeigu 
aš galiu išdrukavoti ir savo?

— Ką savo?
— Nugi savo knygą!

ADVOKATE 
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STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue
Ųpu, Mass. 01XU 

Tel. 398-8168

— Kokią savo knygą tu gali 
išleisti, nemokėdamas rašv- 
ti? *

— Aš, Maiki, galėčiau tau 
papasakoti savoatsiminimus, 
viską išguldyti, kas tik ant 
pomieties liko, o tu jau su
rašytum ant popierio... Ko 
juokiesi?

-- Tėve, o ką gi tu atsime
ni, kas būtų verta skaityto
jų dėmesio?

— \aike. aš atsimenu dar 
labai senus čėsus ir atsiti
kimus, kurių dabar jau nie
kas nežino. \a. kaip dabar
tinio mūsų daktaro Willv 
Sangler senelis tada girioje 
sunkė smalą ir buvo visų 
vadinamas Smalioriumi... 
Kaip lojerio Salivano tėvas, 
kuris Plungėje vadinosi Su- 
lašlapiu. per veseilią pavo
gė iš kamaros mano tėvoski- 
landį... Kaip miestelio mer
gos, vėliau pasidariusios po
niom, subatom nešė žydam 
vandenį...

-- Tėve. jau ir man gana 
tavo tokių atsiminimų.

-- Bet pala Aš atsimenu 
ir kitokių zbitkų . Kaip, am- 
činą atsilsį, mūsų Ščėsly- 
vos Smerties Susaides labai 
viežlybo prieksėdos žmona 
dar krajuje paslėpė po savo 
plačiu andaroku jai prisimei
linusį pusbernį ir žioplas 
vyras jo nerado...

— Gana. tėve! Aš neturiu 
laiko tavo pasakojimų klau
sytis.

-- Nu. znočijas, tu nenori 
nė savo tėvo bibligrapijos 
žinoti... Arba tu jau dabar 
pavydi man pisoriaus šlo
vės... Ką padarysi... Visi 
boisai dabar tokie... Ant 
šunio uodegos verta paka
binti visa. jūsų dženereiše- 
ną... Gut bai!

★

iš Bostono ir Nevv Yorko 

Bar yra vietų šiose grupėse :

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 §845.00

rugsėjo 22 § 845.00

DVIEJU SAVAIČIŲ:

birželio IĮ §1195.00 
liepos 2 §1245.00 
liepos 16 §1245.00

rugpjūčio 6 §1245.00 
rugsėjo 3 §1195.00
gruodžio 22 §1045.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISL AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI, su papildo
mu mokesčiu New Yorke. GRUPĖSE METI SKAIŪII S RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRl 01IS Kl 0 ANKSČIAI , Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 VVest Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiftnienė
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimine* iš Lietuvon sutvarko* kvietimo dokumentu*

ree**eeeeeoe*eeee**eeeeeeeeee****e**«««*«**«**ee****ee«**«o< ; 
IZIDORIAUS IR VtTtNlO VASYLIŪNŲ

nt a m e r i n e .s > m u e į k o s 
i pukjtelių albumu

smuikui ir fortepijurtui 
■ J. Gaidelio

/.Kačinsko 

3. Švedo 
J. Bayiechi

Kaina: $9, su persiuntimų $10 

Užsakymus siųkti: l£ VASYLICNAS.

21 *t)imick Street, SnmerviHe,’Mase. 02143. 
teeoeeeeoeeeeeeeeeeeoeeeeeeee******************************* I

Q f A SUSIVIENIJIMAS 
O LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jsu dO met* taraaeja lietuvių vtaaomsMi ir ilmafct- 

ja oaugiaa uup SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
neriame,

SLA—didUauala UsCurlų fmtsmaUnk argi uis arija — 
duoda gyvybės apdraudė ir tįsoję palaip*, kuri yru 
pisi n«a. SU8IVIKNUIMAS ueMke putnu, o taikia 
patarnavimus eevitarpėnts pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iriu aa puse eettoma detartg 
kapitalą, tdd |o apdraudė Ūkia Ir magi Blskvisnaa 
batuvis čia gpb gauti {vairiu klasių retfcaMndauaiaB 
apdraadas nuo I10C.0O iki $10.000.04

SLA—jaunimui duoda seru Trupėm*)* Apdraudų —
doomcut lnsuraaeu, kad jaunooUe gautų pinigu* 
aukitojo mokėto studijom* ir gyvavimo gpadMai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigi* IRU 
apdraud*: u* $1,000.00 apdmadm tik ORO* mokau 
čio metama.

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokia 
amžiau* asmenim* rekomenduojama BatuvMkų 
klubų ir draugijų neriama. UI $1,000.00 akeidsutu- 
Me apdraodos mokestis $2.00 ) metus

8LA—kuopos yra daugumole Hetuvių kolonijų- KratpMtis 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paailkins apie 
Sesivlenifimn gsrbun

Gosite spausdintas mfovųvacija* jeigu 
paralysite:
Uthuaalaa AHam* ef Aaasrtea
$07 Wsot 90th Btruet, Nevr Tark. N.T. 10001

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ



Nėra abejonės, kad Sovie
tų sąjungos ir J AA santy
kiai palengva vėsta, nors 
abi pusės dar ir linksniuo
ja „detentės“ žodį. Tą į- 
tampą ypač didina strategi
nių ginklų apribojimo dery- 
bų begalinis tęsimasis be 
apčiuopiamų rezultatų, so
vietų ginklavimosi intensy
vus stiprinimas, laivvnosku* 
bus ugdymas, sovietų ir Ku
bos karių ir ginklų gausė
jimas Afrikoje. A aršuvos 
pakto karo pajėgų koncen
tracija Rytų Europoje. Šios 
sovietų politikos užkulisį
ir jų lūkesčius gana įžval
giai komentuoja savo straip
snyje „l .S. Nevvs and Morld 
Report“ Maskvos korespon
dentas Robin Knight, su ku
rio mintimis verta ir mums 
susipažinti.

Jo nuomone. Sov ietų S-gos 
ir JA\ dabartinio santvkių 
atvėsimo „šaltuoju karu" 
dar negalima vadinti, nes 
sovietai detentės periode 
dar tikisi kai kurių laimėji
mų . Tęsdami su JA\ gink
lavimosi apribojimo derybas, 
jie pasaulio akyse išpučia 
savo „didžiosios galybės" 
prestižą . iš detentės tikisi 
A a karų technologijos para
mos savo ekonominiam stip
rėjimui ir. be to. apsidrau
džia vakarinių rubežių sau
gumą galimo susirėmimo su 
Kinija atveju.

G'nklavimosi apribojimo

Laikas ir žmonės

Garsusis filmų aktorius 
John Hayne (The Duke).vai
dinęs 200 amerikiečių fil
mų. gydėsi garsiojoje Mass
achusetts General ligoninė
je. Gausūs aktoriaus gerbė
jai ir sensacijų iešką laik
raščių reporteriai visokiais 
būdais gaudė žinias apie jo 
sveikatą . Vienas iš reporte
rių Uayne slaugei siūlė 200 
dol. kyšį, kad galėtų slaptai 
ligonį nufotografuoti

★
Prezidentas Eisenhovve- 

ris. apleisdamas Baltuosius 
Rūmus, savo kalboje perspė
jo Ameriką dėl augančios 
Pentagono grėsmės besaikiai 
eikvojant lėšas.

Tarpe daugelio mažai kam 
žinomų ginklų užpirkimo 
„neviešų" skandalų šių me
tų balandžiomėn. „Reader’s
r*##*******f**##***#*##w****#**»*#*#************#***»*****<

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

Ar grįžtama prie šaltojo karo?

Prez. Carteris - ar jis 
žino. ką jis daro?

derybose sovietai laikosi 
kietai, vengia daryti nuolai
dų. norėdami, nemažindami 
dabartinio savo karinio pa
jėgumo. prispausti lubas JAV 
ginklavimuisi.

Prez. C arteri o v i ltis. kad. 
atidėjus neutrono bombos 
gaminimą, būsią galima su
laukti sovietų karinio krovio 
sumažėjimo Rytu Europoje, 
yra visiškai nereali. JAV už 
tą savęs susilpninimą taip 
pat nieko negaus, kaip jokių 
nuolaidų nesulaukė, atsisa
kydama gaminti moderniau
siąjį bombonešį B-l.

Detentės sąvoka Sovieti- 
joje esanti visai kita. negu 
| AA . Dctentė ten vertinama,

Digest" aprašo vieną būdin
gesnių jų. Esą. 1968 m. 
Pentagonas oro tarny bai už
sakė 120 v ienetu C-5A lėk
tuvų už 3.4 bilijonus dole
rių. arba po 283 milijonus 
dol. už lėktuvą . V įsus lėk
tuvus pagaminti buvo paves
ta Lockheed bendrovei. Pa
sibaigus sutarčiai, oro ap
saugos tarny ba tegavo iš tos 
garsios bendrovės pagamin
tus tik 81 lėktuvą ir už juos 
užmokėjo 4.5 bilijonus dole
rių . atseit. 56 mil. dol. už 
lėktuvą . Be to. lėktuvai bu
vo taip prastai pagaminti, kad 
jie negalėjo nusileisti ant 
prastesnių aerodromu . Jiems 
pagerinti Oro tarny ba vėl tu
rėjo išleisti papildomus 1.3 
bilijonus dol. Tačiau šioje 
operacijoje keliolika milijo
nų „nuslydo“ į kažkieno ki
šenes. JAV Kongreso gink
lavimosi komisijos pirminin
kas senatorius W. Pro mirė 
pakvietė Pentagono vyriau
sią išlaidų tikrintoją reika-

be kitų gėrybių, kaip ap
sauga nuo atominio karo.
Bet ji neįpareigojanti sav o 
ir Kubos ginkluotom pajėgom

nesiveržti j Afriką, kurią, 
esą. ji dar laisvinanti nuo 
„kapitalistinio išnaudojimo" 
Sovietai tiki. kad taip pat. 
kaip jiems pavyko „išlais
vinti" Angolą, taip lvgiai 
pavyks ir įsistiprinti Etio
pijoje. Rodezijoje ir kitur, 
nes tose srityse vakariečių 
karinės reakcijos nelaukia
ma. Jie įstikine.. kad visos 
prez. Carterio protesto kal
bos ir teliks tiktai žodžiais, 
ką ir liudija tikrovė.

Minėtas korespondentas 
sako. kad l AA už savo eko
nomine. paramą Sovietų 
S-gai taip pat negali lemia
mų nuolaidų tikėtis, nes ii 
savo politinių ir karinių 
tikslų siekia, neatsižvelg
dama į jokias sutartis, su
darančias tai veiklai kliu
vinius.

Ią paaiškinti Kongreso ko
misijai. E. Eitzgeraldo liu
dijimas Kongrese dėl 2 bili
jonų dolerių skylės šukele 
Pentagono bosuose susirūpi
nimą . Po savo liudijimo 1969 
m. Eitzgeraldas buvo iš pa
reigų Pentagone atleistas ir 
iki 1973 m. jis niekur nega
lėjo gauti darbo. Be to. jis
jau prez. Niksono karinio pa
tarėjo brig gen. A. Butter- 
fieldo buvo apkaltintas, kaip 
žemo lojalumo valdininkas. 
Įvykį tyres Oro pajėgų direk
torius brig. gen. J. Cappuc- 
cini nesurado sutarty je jokių 
klaidų . Gy ny bos sekretorius 
H. Brovvn (tuo metu dar tiko- 
ro laivyno vadas) po liudiji
mo pareiškė analistui Eitz
geraldui. kad jis buvęs „a 
damned poor vvitness“ ir per
mokėjimo klaida Lockheed 
bendrovei atsiradusi dėl 
„kompiuterio suklydimo".

Prez. Niksonas nieko ne
daręs Eitzgeraldui padėti. 0 
prez. Carteris. nors savorin- 
kiminėse kalbose pažadėjęs 
Eitzgeraldo bylą peržiūrėti.
tačiau, tapęs prezidentu.at
sisakė jį priimti. Eitzgcral- 
do byla šiandien pamiršta.

J. V.SIDIVAS

*

Menkai sovietų vadus pa
veikė ir prez. Carterio žmo
gaus teisių klausimu pa
mokslai, nes per pastarųjų 
15 mėnesiu laikotarpį jie 
savo disidentus dar žiauriau 
prispaudė, o Carterio uoliai 
ginamą disidentą Anatolijų 
Sčaranskį jie rengiasi būsi
mam teisme pavaizduoti, 
kaip JAV agentą, ir tuo pre
zidentą sukompromituoti...

J patį prez. Carterį Sovie
tų S-gos vadai žiuri su ne
pasitikėjimu. kaip į nepas-

Žaislai ant komodos

A aikas nuėjo į kiną iržiū- ti? Gal jie ir norėtų geriau ir
rėjo filmo. Tame filme rodė 
linksmus žmones, gražius pa
veikslus. Žmonės darė daug 
klaidų, bet viskas pasibaigė 
gerai. Vaikas išėjo iš kino 
su šypsena.

Eidamas gatve, berniukas
žvalgėsi į abi puses ir stebė- nekentėti. 0 gal jie nežino 

geresnio gy venimo. Tur būt. 
tiems žmonėms nepasisekė, 
jie laukia mirties, kaip tas 
senis, kuris ištisas dienas 
sėdi prie lango ir žiūri j pa
saulį -- iš vidaus į lauką — 
be draugų, be svajonių, be 
ateities, o praeities gal ir 
neverta prisiminti.

jo namus. Daugumas namų 
buvo trijų aukštų, mediniai, 
susenę. nusilupusiais da
žais, supuvusiais laiptais ir 
nuo sunkios naštos iškrypu
siais balkonais. Kiemuose - 
žolės nė lapelio, tik kieta 
nevaisinga žemė. Kai vėjas 
papučia, sukelia dulkes ir 
gainioja šiukšles. Kai kurie 
langai išdaužti ir užkimšti 
plastikiniais sąšlavų mai
šais.

Berniukas galvoja: kokie 
žmonės tuose namuose gyve
na? Ar jie linksmi? Kokie jų 
norai? Ko jie geidžia iš gy
venimo?

Šitie namai — ne tokie 
gražūs, kaip filme. Jis mąs
tė. kodėl gi žmonės tokiuose 
aplūžusiuose namuose gyve
na. kaip jie ten gali iškęs-

AMERIKOS EIETIATV Kl LTf ROS ARCHYVAS
perpildyta.-* gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkyti 
ir visuomenei prieinama padaryti. įmanoma tik praplotus patalpas. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
2IO0 kv. pėdų pločio patalpa bus padidinta 6400 kv. pėdomis. Nauja- 
pastatas atseis apie 250.000 dolerių.

Rusime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įv ykdymo.

Aukas siųsti:
ALKA. P. O. B«\ 608. Putnam. CT 06260

ALKOS Di rektoriatas

ALKOS patalpų statybai skiriu:
l~~l garbės mecenato 110.000 dol. ir daugiau t 
□ mecenato (5.000 dol. ir daugiau!
I Į garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
O fundatoriaus (500 dol. ir daugiau!
I~T rėmėjo t lOtt dol. ir daugiau*
l~~l kitokią S........

Dabar -iunču:
O visą aukų S........ Q dalį aukos $.........

Čekius rašvti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių 
(Id. Nr. 23 7227294L

Vardas Pavardė

5 psl.
tovaus būdo, nepramatomo 
elgesio asmenybę. Tokią 
nuomone jie*suiidarė dėl 
Carterio vidaus politikos ne
pasisekimų. dėl jo kongrese 
varžomos veiklos. Bet, ko
respondento patyrimu, sovie
tai nežiūri j Ameriką, kaip 
silpną kraštą . Jie rodo di
delį respektą JAV milžiniš
kam kariniam pajėgumui, ir 
tai Sovietų S-gą sulaiko nuo 
tiesioginio karinio puolimo 
ar betarpiško kurioje nors 
srityje susirėmimo.

Dėl to, esą, tokio šaltojo 
karo. koks yra buvęs Stali
no laikais, kol kas dar ne- 
lauktina.

F. G.

gražiau gyventi, bet kažko-__
dėl negali. Gal jie gyvenime 
padarė kokią klaidą ir pasi
davė likimui. Gal jų gyveni
mas nebuvo toks geras kaip 
filme, kur žmonės gali daž
nai suklvsti. bet už klaidas

Kas tam seniui atsitiko, 
kokie buvojo pergyvenimai 
ir nusivy limai, ar ir jam pa
saulis buvo šiurkštus? Kai 
buvo jaunas, be abejo, turė
jo svajonių. interesų, mėgo 
gyvenimą . bet kas jam atsi
tiko. kad jis dabar tik sėdi 
savo urve, kaip sužeistas gy
vuly s. laukiantis mirties.

nukelta į 6-tą psl.

Adresas



6 psl.

Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems

Nariams Įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

t_J
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 

i SLA nariu šeima ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėmis 
apdraudomis.

Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų metu metiniu mokesčiu.

Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos. 
Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo 11,000 iki $5,000.

Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba $2,000.
Per ši Vaju galima pasirinkti sekančius apdraudų planus:
Viso Amžiaus Mokama apdrauda (Whole Life VI)
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu <20 Pavment Life V-2)'
20 Metu Taupomąja apdrauda (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metu l aupomąja apdrauda <10 Year Endowment V X)
Pr trijų metu nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty 
bės iCash Surrender ir Paid-Up Value

Smulkesniu info-maciju ir specialiai šiam VAJUI pritaikytu Non-Medical 
aplikacijų galima gauti pas vietini SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto 
riu. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centrą:

Lithuanian Alliance of America 
307 W 30th Street 
New York. N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesį, diena ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudu mokesčiai.

LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
XIII—jo (PLIAS) — ALIAS suvažiavimo proga 
1978 m. gegužės mėn. 28 d. (Sekmadienį), ruošia 
šaunų BANKETĄ, kuris įvyks THE COPLEY 
PLAZA viešbutyje — Bostone, iškilmingoje 
balių salėje su menine programa, kurią atliks 
Solistė Gen ė Ugi anskienė, akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Šokiams gros žinomas Latvių orkestras. Veiks 
gėrimų baras. Bostono ir apylinkių visuomenė 
maloniai laukiama ir kviečiama pobūti erd
viose The Copley Plaza patalpose. Susipažinti 
su svečiais iš visos Amerikos. Atnaujinti pa
žintis, o jaunuomenei naujas sudaryti.

Informacijos ir banketo stalų užsakymo reikalais kreiptis į šiuos pareigūnus:

Marius Žiaugra 
(617) 479-2962

Juozas Kuncaitis 
(617)436-2219

Bronius Galinis 
(617) 659-2517

Banketo pradžia 7:30 vai. vakare. Auka 18.00 dolerių asmeniui.

ŽAISLAI...

Berniukas grįžo namo be 
šypsenos. Namuose jam vis
kas atrodė kitaip. Jo žaislai 
ant komodos jam nebebuvo

svarbūs. Jie buvo bepras
miai. Tėvai nepastebėjo to 
skirtumo, bet berniukas grįžo 
namo subrendęs v\ras.

Darius k. Ivaška

ŠMOTELIS...

Gal dabar ir kiti neskaičiu
sieji „kritikai" supras, kad

„Striptizo" pavadinimas auto
riaus vartojamas perkeltine, 
alegorine prasme, ir kad vei

kale keliamos ne kūninės, bet 
dvasinės problemos.

Sol. BIRUTĖS KEMĖŽAITĖS naujai išleistą plokš
tele. „Operų Arijų Rečitalis“ su Romos Operos Simfo
ninio Orkestro palyda jau galima gauti pas platintojus, 
kaina 7.00 dol.

Jau yra išėjusi ir B. Kemėžaitės pirmosios plokšte
lės „Lietuvių kompozitorių Solo dainos“ antroji laida, 
kaina 6.00 dol.

Užsakymus galima siųsti: G. Kulikauskienei. 6527 
No. Maplewood. Chicago, III. 60t>45 arba B. kemėžai- 
tei, 7124 So. Mozart St.. Chicago, III. 60629.

w**e*****e**««**e**eee#***e*eeee**eeeeeee*ee*e«eeeeeaeeee ;̂

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,420 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

{ 173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-720$

1978 METŲ KELIONES I LIETUVĄ
Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 

iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTK
TOURS

Birželio 20 — liepos t; liepos 8 — 22 
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 nak
tys- ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija i Kauną. 1 
naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Muenchene.

Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27 1
Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 die-' 
nos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis' 
Maskvoje. 4 naktys Muenchene, romantišku keliu j Frank-' 
furtą ir 2 naktys Frankfurte. ’

Vienos savaitės kelionė i Lietuvą 
Gegužės 14 — 22

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos 
ekskursija j Kauną. 1 naktis Maskvoje.

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

Atstovai:
VVorcesterv: 144 Millharv St.

l—SW-8-2868
Clevelande: (21«)—6S2-1707 
Detroite: (313)—453-8614



Vietines
v'e •
žinios

DIDIS BOSTONO

ŠOKE J T PASISEKIMAS

Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris balandžio?? 
d. šoko N. Anglijos liaudies 
šventoje Natieke. o baland
žio 2,3 d. ManehesterioTarp
tautinio centro suruoštame 
renginy „The IVorld in Man- 
chester“.

Y paė didelį pasisekimą jie 
turėjo \aticke. Tai buvo34- 
toji liaudies kultūros šven
tė. J ją visada susirenka ke
li tūkstančiai. Taip buvo ir 
šį kartą .

Bostono lietuvių sambū
ris dalyvavo visose tose gra
žiose šventėse: pirmojoje

SANTA ARAS. MANTAI TAS

Balandžio 15 d. Tautinės 
Są jungos namuose Bostono 
Y’anagaiėio šaulių kuopa sa
vo nariams ir kviestiems sve
čiams surengė šeimynišką 
pobūvį. į kurį atsilankė iš 
Brocktono. Uorees terio ir 
Nevv Itampshire vietovių šau
liai ir jų svečiai, tarp jų N. 
Anglijos šaulių rinktinės pir
mininkas Al. Zinkus. Šaulių 
Są jungos atkūrėjas Ameriko
je Aleksandras Mantautas. 
Gaideliai. Gedmintai. Pajė- 
dai, Meilai ir kiti. Svečius 
pasveikino kuopos pirminin
kas Juozas Stašaitis.

šaulių garbės pažymėji
mais buvo apdovanoti se

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 1? dol.. kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 772? George St.,
La Šalie. P. H8P ICA Canada

Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte. Maine, prasideda liepos 1 ir baigiasi rug
sėjo 4. Tai vasarvietė su lietuviška aplinka ir nuotai
ka. žinoma Amerikoje ir Kanadoje. Duodama butas ir 
maistas.Be to, svečiams ruošiami koncertai, dailės pa
rodos, literatūros vakarai. Visi lietuviai kviečiami nra- 
leisti atostogas šiame garsiame Amerikos kurorte — 
Kennebunkporte — prie pat Atlanto vandenyno savo 
tautiečių draugystėje. Informacijai adresas: Francis - 
can Guest House, Kenoebunkport, Maine 04046. Tel. 
(207) 967-2011

1944 m. vos kelios vaikų po
ros. o šįmet trys grupės, vi
so apie 60 šokėjų . Lietuv ių 
šokėjų gausumas, drabužių 
gražumas (abiejų vyresnių jų 
grupių berniukai pirmą kartą 
šoko naujais drabužiais pa
sipuošę ) ir geras jų pasiruo
šimas užkariavo publiką .Tie 
l iek plojimų nesulaukė nė 
vienos kitos tautybės šokė
jai.

Mūsų tautiniai šokiai pa
sižymi figūrų įvairumu.Joms 
išvystyti reikia erdvios sce
nos. Čia tam są lygos buvo 
idealios, todėl mūsų šokėjai 
galėjo laisvai judėti ir savo 
sugebėjimus parodyti, šokių 
grožį išryškinti.

PAS BOSTONO Š\l UI S

niausi. SO ar daugiau metų 
sulaukę kuopos nariai: Ka
zys Šimėnas. „Dzūkų kara
lius" Feliksas Zaleskas. A- 
leksandras Mantautas. sava
noris A a liekas. Iš jaunųjų 
atžymėjimą taip pat gavo E. 
V. Meilus, jr.. Uorcesterio 
lietuv ių radijo valandos ve
dėjas.

Rašytojas Stasys Santva
ras paskaitė keletą savo ei
lėraščių iš naujai išleisto
sios poezijos knygos „Dai
nos ir sapnai“ bei paaiškino 
savo nauiiausių įų eilių — 
rubajatų kilimo istorinę ei
ga. •
Be to. savo kūrybos humo

reskų paskaitė vvorcesterie-

SKUBIAI REGIS- 

TRl OKIMEš!

Vykstame autobusu į Pa
saulio Lietuvių Dienas Ka
nadoje. Skubiai registruoki
tės Lietuvių Enciklopedi
jos įstaigoj. 395 M . Broad
vvav. Šo. Bostone, arba Ke
leivio įstaigoje, arba pas 
Bostono L.B. valdybos na
rius.

BROCKTONO

SAILH, VAKARAS

M. Jankaus šaulių kuopos 
balandžio 8 d. vakaras Brock 
tone sutraukė svečių ir iš 
tolimesnių vietovių. Vakaro 
dalyvius-pasveikino kuo os 
pirm. R. Bielkev iėius. Aai- 
šių metu žodį tarė kuopos 
garbės pirm. Aleksandras 
Mantautas.

Pasistiprinus St. Gofen- 
sienės su talkininkėmis pa
gaminta vakariene. Morces- 
terio Meno mėgėjų penketu
kas gražiai padainavo dau
giau kaip 10 dainų ir buvo 
palydėtas gausiais plojimais

Laimėjimus tvarkė E. Ri- 
bokienė ir J. Monkus.

Bridgevvaterio geriems mu
zikantams grojant, salėje i 1- 
^aisukosUiiiksmos^jĮoros^^

tė E. Mackeliūnienė ir bos- 
toniškė Elena Juciūtė. Jau
nieji Grausliai (du broliai ir 
dv i sesės) padainavo liau
dies dainelių.

Nemaža dalyvaujančių pir
ko St. Santvaro „Dainas ir
sapnus“, čia pat gaudami ir 
autoriaus autografą ^Kad ir

Autobusas išvyksta iš 
Bostono į Torontą birželio 
30 d., grįžta liepos 3 d. Kai
na asmeniui 40 dol. ten ir at
gal.

Registruojantis mokama 
pilnai. Čekius rašyti L.B. 
vardu. Autobuso bendrovė 
reikalauja sutarties ir beveik 
pusę kainos iki gegužės 15 
d. Todėl prašom paskubėti.
\ iešbuėio užsakymas atski
rai ir vėliau.

L.B. Bostono apy linkės 
valdyba

t

Jau esame rašę . kad bir
želio 29 - liepos 4 dienomis 
Bostone rengiama labai įvai
rios programos šventė: mu
zikos. šokių ir dainų kon
certai, vaidinimai, parodos ir 
t.t. Tie renginiai vyks Sim
fonijos salėje. Hynes audi
torijoje. Boston Garden irkt.

Tos šventės rengėjų ko
miteto narys Osvaldas Ak- 
mentinš painformavo spau
da . kad į švente atvvks ne<■ J * e -
tik J AA ir Kanadoje gyvenan 
čių latvių, bet jų taip pat iš 
Europos ir net Australijos.
A kmentinšo žodžiais, iš į 
švente, suvažiavusių jų daug 
uždirbs įvairūs prekybinin
kai ir miesto savivaldybė 
gaus apie ketvirtį milijonų 
dolerių mokesčiais.

Kaip jau žinoma, lietuviai 
tomis pačiomis dienomis rin
ksis Pasaulio lietuvių die- 
noms Toronte._____________

kiek ištęsta, vakaro progra
ma praėjo linksmai, visi sve
čiai buvo skaniai pavaišin
ti. jaunimas turėjo progos ir 
pašokti.

J. V. Sūduvas

★

MOSI ABI KNYGA

MANO LAIMĖS IR NEL AI
MES AMERIKOJE.

Gy venimo eilėraščio bio
grafija.

Joje rasite daug juokų 
ir liūdesio. Labai įdomi 
knyga, kaina §3.75. 

Kreipkitės:

Juozas Katkus
301 Ocean DriveApt. 504
Miami Beach. Fla 33139

NALJA ATSIMINIMU 
KNYGA

Ką tik gavome nedidelį 
kiekį seno Amerikos lietu- 
'ių veikėjo Juozo Šmotelio 
atsiminimų skirsnelius. 
Aprašymai prasideda nuo 
jo vaikystės išgyvenimų 
Alsėdžiuose, Gegrėnuose. 
Skuode. Žemaičių Kalvari
joje ir jų apylinkėse iki 
1907 m. pradžios, kada au- 
•orius išvyko į Ameriką. 
Toliau aprašomi žmones ir 
įvy kiai. įsijungus jam Chi- 
cagoje į visuomeninę 
veiklą .

Juozas Šmotelis. „Atsi
minimų skirsneliai“, reda
gavo Edmundas Įasiūnas

Aprašyti įvykiai įdomūs, 
knyga skaitoma lengvai. 
Teksto 246 psl., paaiški
nimas ir 6 psl. rodyklės, 
minkštais viršeliais. Kai
na 5 dol. Gaunama Kelei
vio įstaigoj'.

: TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO. 

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 VVest Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

Šeštadieniais uždaryta 
: Vedėja —

Aldona Adomonienė

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

Šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Kiekvieną ketvirtadieni nuc 5 iki 8 vai- vakare yra 
“LINKSMOJI VALANDA” 

kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina. 
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 

trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvav, South Boston, Mass. 02127

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

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

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

000 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

u;Tel.: 436-1204 Tek: 848-6000

♦

♦♦♦

♦♦♦♦
t
♦♦♦♦

♦♦♦

Telefonas: AM 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMK TR1STAS 

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

Flood Square 
Hardware Co.

••▼teteka* M. J. ALAMA 
•» KAST «WADWA* 

fc’OUTte BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-U40

Mcor* Datai 
TooMosi StOBIMM

RUkta* 1 aigST—
Vtonkla reikmmy* msm 

Satkaonya pi atskartam 
Vtenkte telktai

maistas.Be


Vietinės žinias
aaaaaaaaaauaoaK. aoaoaeaooeooeaeaaaaeer«aMMMMnai

LIETI VIV DARBININKU 
D-JOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių darbininkų d-jos 
susirinkimas įvyks gegužės 
7 d., antrą vai. popiet, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose. Jame bus 
renkama 1978 metų valdyba. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

V. Aluza

JAUNIEJI

ŠACHMATININKAI
Lžpereitą ketvirtadienį į

So. Bostono LPD-jos klu
bą atvyko šešetas jaunų
jų šachmatininkų pažaisti 
ir įgauti daugiau žinių a- 
pie šį žaidimą. Dėmesio 
verti 13-mečiai Vytas Jur- 
gėla. Paulius Štuopįs ir 
Rikis Lizdenis. į jų tarpą

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
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti I 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi- 
suomet toje srityje pirmaujantį.

, South Boston 
Savings Bank

4£*4rS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

BALTIC REALTY * INSURANCE 

AG8SCJT

Vedgją: V»H»a

TeL 268-60?Q
*67 E. Broadųrdy, So. ftoeton, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingf
• H0ME0WNER$’ makt išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintienp parduoti ar pirkti namas.

I

MAIN OFFICE 
4*0 WMI Bro*dw«y 
SeuthBecton
9 AM to 3.00 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to I PM 
268-2500

įsijungė ir Dalia Ivaškai- • 
tė. \ isi žada lankyti šiuos 
šachmatų užsiėmimus, pa
sikviesdami ir savo drau
gus. Nekurie jau sugeba 
naudoti šachmatų laikrod
žius.

SVEIKSTA NAMIE
Mažosios Lietuvos vei - 

kčjas, buvęs Keleivio įs
taigos tarnautojas Albertas 
Puskepalaitis po operaci
jos grįžo namo, bet dar vi
siškai nepasveiko.

AUKOJO
Lietuvių Bendruomenei \ a-
sario Šešioliktosios proga 
aukojo dar šie į ankstesnįjį 
sarašą neįtraukti asmenys:
Jonas Adomonis ir Stasys 
Santvaras — po 25 dol., ir 
Albinas Šležas — 10 dol.

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

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mus*. 02127

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

Skambinkite

268 - 4662

MINĖS MOTINOS DIENĄ

Lietuvių moterų klubų 
federacijos Bostono klu
bas gegužės 7 d. 2:30 vai. 
popiet Tautinės s-gos na
muose rengia Motinos die
nos minėjimą. Nares ir 
viešnios prašomos dalyvau
ti šv. mišiose 10 vai. šv. 
Petro bažnyčioje So. Bos
tone su vyrais, vaikais ir 
giminėmis. Moterys prašo
mos pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

Po pietų įvykstančiame 
minėjime apie motinas kal
bės ALM Klubų federaci
jos pirm. Irena Banaitienė 
iš New Yorko.

Meninu dalį atliks Ma
rytė Bizinkauskaitė. kuriai 
akompanuos jos tėvelis dr. 
Petras Bizinkauskas. Ei
lėraščius padeklamuos 0- 
nos Ivaškienės išmokyti 
vaikai.

♦i
Ę The Apothecary ♦ 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE $
iipildome gydytojų re ♦Parduodame Ūktai

♦♦♦♦♦
♦♦
♦ eeptus tr turime visus gatavu* vaistu*.

♦ Jei reik vaistų — eikit 1 lietuvišką vaistlaų.
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

| 384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦ Telefoną* AN 8-BOSB

Ne* I vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus iventadienias fr

Po oficialiosios dalies 
bus vaišės. \ isi kviečiami 
dalyvauti.

Klubo valdyba

SLBATVAKARYJE

APIE RAGANAS
Bostono Kultūriniame Su

batvakary je balandžio 22 d.__ 
ped. Elena Vasyliūniene kal
bėjo apie raganas arba mote
ris, kurios su piktų jų dvasių 
pagalba galėjusios žmonėms 
pikta daryti. Kalbėtoja nelie
tė klausimo — buvo ar nebu
vo raganų. Ji kalbėjo apie 
tai. kaip motery s, įtartos ra
ganavimu, būdavo persekio
jamos ir sunkiai baudžiamos, 
net deginamos. Priminė, kad 
raganų teismų yra buvę ir 
Lietuvoje, tik ne tiek daug 
kaip V ak. Europoj.

E. \asvliūnienė nepanag- 
rinejo ir bažnytinės valdžios 
vaidmens raganų „biznyje“.
0 jis buvo didelis. Šiandien 
nėra abejonės, kad raganų

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦

8 psl.

teismai sav iems tikslams bū
davo dažniau panaudojami 
bažnytinės, o ne pasaulinės 
valdžios.

GALS PREZIDENTO 
MEDALI

Šįmet baigiantis Bostono 
Lotynų moky klą Pov ilas Paš 
kauskas kartu su kitais 120 
JAV aukštesniųjų mokyklų 
mokinių už pavyzdingą mo
kymąsi ir sugebėjimą vado
vauti apdovanotas specialiu
JAV prezidento medaliu. Me
dalio įteikimo iškilmės bus 
Hashingtone, gegužės 22 d. 
į jas pakviesti ir tėvai.

'»■«»»« ■»»»>»*»»»»»»»
TEL. AN tt-ŽIM

Or. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

: OVTOM ETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY
SOIH'H BOSTON. MASS. }

t*********************************

NAMAKSY - ZAMM1TO
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
. ............................................rrnfiiujj.'

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.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
w*y. So. Boston, Mcss. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
lieti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alobonse 
peržiūrėta. "Sūduvos“ iškiš
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina S3, su tes

tamento foima ūi). Jj yra 
gaunama ir Keleivio aJmi
nis: racijoje.




