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Brežnevas grįžo
iš Vokietijos

Brežnevas 4 dienas lankė
si Vakarų Vokietijoje. Jo 
kelionės tikslas -- siekti, 
kad nebūtų pakeistas NATO 
ir Varšuvos pakto jėgų ba
lansas, įtikinti Vokietiją ne
leisti savo teritorijoje lai
kyti neutroninių bombų, pa
didinti sovietų eksportą ir 
parodyti, kad jis tebėra „bo
sas“, nors ir serga (ji kan
kina podagra, astma ir leu-

LB atstovai 
Jungtinėse 

Tautose
JAV LB krašto valdybos 

pirm. Algimantas Gečys ir 
vicepirm. Rimas Cesonis bu
vo priimti JAV ambasado
riaus Jungtinėse Tautose 
Andrevv Youngo.

Ambasadoriui buvo įteik
tas išsamus memorandumas 
pavergtos Lietuvos reikalu, 
žmogaus teisių paneigimo 
dokumentacija ir šviežiausia 
informacija apie Balio Ga
jausko, Šarūno Žukausko ir 
kitų disidentų padėtį.

LB atstovai dar pasimatė 
su JAV atstovu JT Žmogaus 
teisių komisijoje Edvvardu 

Dr. Martin Abend, žinių komentatorius, gegužės 3 d., 10 vai. vak. per Nevv Yorko miesto
5 - tąjį kanalą (WNEW-TV) kalbėjo apie nekaltai nusmerktąjį laisvės kovotoją Balį Ga
jauską ir supažindino milijonus žiūrovų su okupuotos Lietuvos problemomis. Kadangi to 
kių mums patarnavimų iš komunikacijos didžių jų reikia žymiai daugiau, „Keleivis“ jun
giasi prie VLIKo karšto prašymo, kad lietuviai kuo gausiau siųstumėm padėkos ir paragi
nimo laiškus ar telegramas šiuoju adresu: WNEW-TV, 205 East 67th Street, New York, NY 
10021. Kitų miestų gyventojai kontaktuoja savąsias televizijos stotis, reikalaudami, kad 
ir jų komentatoriai pasektų dr. Abcndo pavyzdžiu ir bent kartą iškeltų Lietuvos bylą.

kemija).
Brežnevas stengėsi vai

dinti taikingą: girdi, jis ga- 
lįs kariuomenę Rytų Vokie
tijoje sumažinti per pusę, 
bet, žinoma, nutylėjo tan
kus, kurių jis turi trigubai 
daugiau.

Ta proga buvo pasirašyta 
ūkio santykių išplėtimo su
tartis .

Mezvinskiu, kuriam taip pat 
^uteikta dokumentacija mi
nėtais klausimais.

Amb. Youngas, o taip pat 
Mezvinskis palankiai priėmė 
prašymą žmogaus teisių pa
neigimo Pabaltijyje klausi
mu ir Pabaltijo kraštų oku
paciją paminėti JT visumos 
susirinkime ir įvairiose ko
misijose. Dabar žiūrėsime, 
ką tas jų „palankumas“ 
praktiškai reikš.

Baimė dėl 
sekančio 

popiežiaus
Žymus airių kilmės ame

rikiečių katalikų teologas 
Malachi Martin įspėja, kad 
sekantis popiežius galįs su
eiti į principinį politinį san
dėrį su komunistais.

Helsinkis 
Toronte

ALTos pirm. dr. Kazys 
Bobelis ir vicepirmininkai 
Teodoras Blinstrubas bei dr1 
Kazys Šidlauskas balandžio 
30 d. Toronte dalyvavo Hel- 
sinkio-Belgrado konferenci
jų svarstytose, kurias glo
bojo Lietuvių Namų Visuo
meninės veiklos komitetas.

Atsilankė per 300 žmonių , 
jų tarpe vadovaujantieji lie
tuviškosios visuomenės vei
kėjai.

Anot Martino, Pauliaus VI 
įpėdinį rinksiančioj kardino
lų kolegijoje vis stiprėjanti 
įtaka tų, kurie mano, kad ko
munizmo neįmanoma praktiš
kai nugalėti, nei jo plėtros 
sustabdyti, todėl Bažnyčia 
turinti politine prasme su ko
munizmu formaliai susitaiky
ti. Teologas cituoja visos 
eilės kardinolų pasisakymus 
ta kryptimi.

Pats Martinas šiai tenden
cijai yra griežtai priešingas.

Moro 
nužudytas 
Praeitą penktadienį tero

ristai paskelbė vykdą jų tri
bunolo sprendimą nubausti 
Italijos valstybininką Aldo 
Moro mirties bausme. 
Šiandien automobily rastas 
jo lavonas.

Romas Kalanta, kuris lygiai prieš 6 metus gegužės 14 d. 
susidegino Kauno teatro sodely, šaukdamas „Laisvės, 
laisvės Lietuvai!“, savo auka inspiruodamas tūkstantinės 
darbininkų ir studentų minios demonstracijas prieš did
žiausius šiandieninius žmonijos priešus—išnaudotojus .

Carteris apie 
advokatus 

ir gydytojus 
Prez. Carteris, kalbėdamas 

Los Angeles advokatų susi
rinkime, pakaltino advokatus 
kad jie stiprina nelygybe,, 
linkę atstovauti privilegijuo
tųjų reikalams ir dažnai 
trukdo civilinių teisių ir so
cialinio teisingumo pažangą.
Nuvykęs į Spokane miestą 

Washingtono valstijoj, Car
teris panšų kaltinimą metė 
ir gydytojams.

Ypač 
brangsta 
maistas

Maisto gaminių didmenų 
kainos balandžio mėn. pakil- 
lo 1.3%. Ta, pakilimą netru
kus pajus ir vartotojai. Jei 
ir toliau taip kainos kils, tai 
per metus maistas pabrangs 
apie 16%, beveik dvigubai 
kaip administracija numatė.

Kitų prekių didmenų kai
nos balandžio mėn. tepakilo 
1%, bet ir tas pakilimas yra 
didžiausias nuo 1974 m. spa

lio mėn.
Nėra kalbos, didėjanti in

fliacija yra pavojingiausias 
krašto priešas, bet adminis
tracija nesugeba jos sustab
dyti.

Bendruo
menės 

suvažiavimas
JAV LB rytinio pakraščio 

apygardų ir apylinkių valdy
bų suvažiavimas šaukiamas 
gegužės 20 d. Kultūros Židi
nyje, 341 llighland Blvd., 
Brooklyne N.Y. Gali daly
vauti visi, kuriems rūpi šių 
dienų LB reikalai.

Darbotvarkėje: LB krašto 
valdybos darbai ir rūpesčiai 
švietimo, kultūros ir Lietu
vos laisvės kovos baruose, 
o taip pat Pasaulio Lietuvių 
Dienų Toronte, finansų rei
kalai, apžvalginiai apygardų 
ir apylinkių pranešimai, or
ganizuotos svarstybos tema 
„Mūsų parapijos ir Vyčiai 
Lietuvių Bendruomenės tik
slų besiekiant“ ir kt.

Pranešėjai - Centro val
dybos nariai ir kt.
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Folklorinio ansamblio pasirodymas

Galėtume sakyti, kad pe
reitos savaitės šeštadienį 
(IV .29) bostoniškiams teko 
„du grybai į barščius“. Tai 
Kultūros klubo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos II 
aukšto salėje 7 vai. vak. a- 
tidaryta dailininkų Vytauto 
Igno, Prano Lapės, Viktoro 
Vizgirdos, Vlado Žiliaus ir 
Kazimiero Zoromskio kūri
nių paroda ir po valandos III 

Vaizdas iš mergvakario
aukšto salėje įvykus Skau
čių Židinio renginys -- Bos
tono lietuvių etnografinio 
ansamblio „Kaimo vestuvės“.

Palikdami apie dailų kal
bėti kitiems, čia tenorime 
tarti keletą žodžių tik apie 
tą bostoniškį naujagimį — 
Etnografinį ansamblį.

Sis sambūris kol kas gal 
tėra vienintelis toks JAV-se 
lietuvių saviveiklininkų vie
netas, pasišovęs pateikti 
klausytojams ir žiūrovams 
tokią tikrą liaudies dainos 
„žaliavą“, kurią vėliau kom
pozitoriai harmonizuoja cho
rams ar solistams, suteikda
mi jai apdailintą muzikos 
meno formą. Tai daina ir me
lodija, kokia ji gimė ir išau
go liaudies dainininkų šir
dyse ir skambėjo jų lūpose 
kaip ir tie rūpintojėliai ir ki
ti drožiniai, kilę iš dievdir- 
bių ir kitų liaudies skulpto

rių delno.
Taigi šio sambūrio dalyviai 

dainuoja taip „kaimiškai“, 
kaip vyresnioji karta galėjo 
girdėti Keturvalakiuose, Gu
deliuose, Pikelionyse, Pa
kruojo ar Merkinės apylinkė
se Lietuvoje. Tiesą sakant, 
„tikrą“ liaudies dainos me
lodiją ir liaudies dainininkų 
interpretaciją gal ir neįma
noma tiksliai užrašyti muzi

kiniais rašmenimis, kaip ne
įmanoma žodžiais nupasako
ti nepaprastai gausių ir be
sikaitaliojančių lietuviško 
saulėlydžio spalvų niuansų . 
Visa tai reikia pačiam gir
dėti ar matyti.

Nors šitas autentiškas 
liaudies dainos menas, at
liekamas tik mėgėjų, profe
sionalui muzikui gali kartais 
ir kiek rėžti ausį, bet jis yra 
toks pat įdomus, kaip ir tie 
piliakalny iškasti žalvariniai 
senovinių gražuolių papuo- 
ša ai, kad ir nenuvalyti nuo 
rūdžių.

Folklorininkai šį kartą tą 
liaudiško dainavimo meną 
mums pademonstravo vestu
vinės rėdos apeigose, kokias 
jas yra užrašet L. Rėza, vysk.
M. Valančius ir kiti vėles
niais laikais. Na, tarkime, 
kad vaidybinę dalį yra sun - 
kiau pateikti tokią „realis

tine/*, kaip liaudies dainą, 
ypač dar ankštoje scenoje, 
kur ir šokant gresia pavojus 
kaimynui tiktai nuospaudas 
numindžioti. Bet vis dėlto 
galima buvo su šilta šypsena 
žiūrėti ir j nuoširdžias ves- 

-tuvinės dramos dalyvių pas
tangas, ir į ją užmanymus, 
ir net į jų kai kuriuos nepa
sisekimus. Galėtume primin
ti, kad vietomis reikėjo kiek 
sklandesnės vestuvininkų 
sąveikos, labiau išieškotų 
mizanscenų, kad gal per 
staigiai svečiai „pavargę/* 
sumigo, gal kiek per menkas 
buvo svočios „karavajus“, 
per mažas alaus ąsotis, per 
tuščias vestuvių puotos sta
las, per blaivas „nusigėrė- 
lis“, kito išlikusi per moder
ni šukuosena ir dar vienas 
kitas trūkumas, — bet tai jau 
teatro meno dalykai, o čia 
buvo pasitenkinta kartais tik 
veiksmo užuominomis, kurios 
žiūrovą irgi linksmai nutei
kė.

Neaptariant paskirų šio 
ansamblio dainininkų ir vai
dintojų, gal labiausiai teko 
publikai nustebti tokiu Kot
rynos Rlioda (močiutės) ge
ro balso ir muzikaliai „išrai
tytu“ giedojimu, kad ji Lie
tuvoje tikrai būtų galėjusi 
būti išgarsėjusia bent pen
kių parapijų dainininke. 0 
ypač pažymėtina, kad Kotry
na Rlioda dar palyginamai 
neseniai į Bostoną atvyko 
nemokėdama nė žodžio lie
tuviškai ir čia savo senelių 
kalbą išmoko lankydama li
tuanistinę mokyklą ir priva 
čiai uoliai studijuodama. Su 
pasigėrėjimu žiūrėjome ir į 
mūsų Perkūną Krukonį, da
bar kalbantį visai taisyklin
ga lietuvių kalba, o manome, 
kad sambūriui didelė parama 
galėjo bū i ir jo žmona Zita 
čia tik prieš kelerius metus 
atsikėlusi iš Lietuvos.

Folklorinį ansamblį suda
ro ir „Kaimo vestuvėse“ vai

dino: Birutė Banaitienė, Bro
nius Banaitis, Gintaras Če
pas, Valentina Čepienė, Vy
tas Dabrila, Vytautas Dilba, 
Kazys Grauslys, Ričardas 
Grauslys, Danutė Grauslytė, 
Julytė Grauslytė, Gediminas 
Ivaška, Lilė Ivaškienė, Rita 
Kapočiūtė, Lydija Kontau- 
taitė, Zita Krukonienė, Per
kūnas Krukonis, Lilė Kulbie- 
nė, Tadas Kulbis, Aidas 
Kupčinskas, Gitą Kupčins
kienė, Aldona Lingertaitie- 
nė, Dalia Lizdenienė, Ričar
das Lizdenis, Ondinė Lizde
nytė, Rymas Manomaitis ir 
Kotryna Rlioda.

Vestuvininkai ruošiasi karti piršlį
Didelis viso įvykio nuo

pelnas priklauso šio ansam
blio vedėjai Gitai Kupčins
kienei, kuri ne tik parengė 
vestuvinės rėdos medžiagą

Paskaita apie japones
Aleksandra Gustaitienė 

skaitė paskaitą tema „Japo
nų moterys“ Federacijos 
klubo susirinkime balandžio 
8 d. So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos patalpose. 
Prelegentė gražiai apibūdino 
japonų vaikų auklėjimą, y- 
pač japonės mergaitės, ja
ponų papročius, iš kurių 
būdingiausias yra savotišku 
ritualu lapes arbatos gėri
mas. Nors arbatos tėvynė e- 
santi Kinija, pati arbata ten 
nėra taip gerbiama, kaip Ja
ponijoje, nebent vienuoly

ir paruošė vaidintojus ir dai
nininkus, bet sukaupė tikrai 
didžiulį būrį jaunosios kar
tos atstovų, kurie teikia gra
žių vilčių ir ateities kultū
rinei veiklai. Apšvietimą 
tvarkė filmininkas Romas 
Šležas, o režisūros patari
mus davė Beatričė Vasarė.

Teko girdėti, kad ansam
blis rengiasi gastrolėm į ki
tas kolonijas. Tikrai verta 
jį ir tolimesnėm lietuvių gy
venvietėm pasikviesti, nes 
jo programa — tikrai maloni 
ir originali kultūrinė pramo-

nuose. Vienuoliai ir atnešė 
arbatos gėrimo paprotį į Ja
poniją, kur jis tapo tautine 
tradicija.

Arbatos kultas atlieka dva
sinį, estetinį uždavinį. Tai 
savotiškas menas. Arbatai 
gerti yra pastatyti specialūs 
nameliai. Šalia lokio name
lio vra iš akmens iškaltas 
žibintas, lyg senovinis ug
nies stulpas, apšviečiantis 
kelią . Dar yra ir taurė, j ku
rią teka vanduo. Svečiai, 
prieš įeidami į namelį, sus-

Nukelta į't-tą psl.

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 Genė Ugianskienė, akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Informacijos ir banketo stalų už

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.

«
reikalais kreiptis į šiuos pareigūnus:

Marius Žiaugra
(617)479-2962

Juozas Kuncaitis
(617)436-2219

s Galinis
659-2517

Banketo pradžia 7:30 vai. vakare. Auka 18.00 dolerių asmeniui.
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IR TOKIO ĮVYKIO
DAR BETRŪKO!

Nedaug kas mus dabar jau bestebina. Atbukome ir apsi
pratome net su tokiais įvykiais, kurie seniau būtų jaudinę 
spaudą ir visuomene , žadine rūpestį ar pasipiktinimą. Pa
vyzdžiui, išsiveža graborius kokį nors šviesų senosios ' 
kartos tautietį, o iš ryto jau regime prie jo namų pastaty
tą šiukšlių statinę, kupiną prikrautą senų ir naujų lietu
viškų knygų. Net laiškų — įdomių susirašinėjimų su įžy
miais nepriklausomos Lietuvos kūrėjais, dabar jau istori
niais asmenimis. Na, ir ką ? Nieko. Reiškia, vaikai, gi
minės ar svetimieji išvalė velionio butą, kurį reikės ki
tiems išnuomoti... Tur būt, taip ir reikia... O būna atsitiki- 
kimų , kad net visas sunkvežimis tokios medžiagos išve
žamas ir išverčiamas tiesiai į šiukšlyną už miesto, kad 
greičiau palikuonys apsišvarintų... Ir vėl niekas nė nepra
sižioja.

Bet vis dėlto, perskaičius K. Matuso laišką balandžio 
29 d. „Drauge“, jau tenka aiktelėki. Juk gal lygiai tokio 
pat likimo ateityje laukia ir jono Stonio iš Lietuvos atsi
vežta nepaprastai svarbi istorinė medžiaga, kurią jis tūk
stančius mylių sunkiausiose aplinkybėse su savimi tampė, 
vis tikėdamas, kad saugoja už auksą brangesne^ vertybę. 
Tai apie 300 radiofone įrašytų plokštelių ir 380 magneto
fono juostų - daugiausia jau mirusių įžymiųjų mūsų kul
tūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių kal
bų ir istorinių įvykių transliacijų!

Dar liūdniau, kad visu tuo lobiu, nors paties J. Stonio ir 
jo našlės siūlytu įvairioms mūsų veiksnių „ministerijoms“ 
iki šiol niekas rimtai nesusidomėjo, kol tą medžiagą nu
pirko broliai Motuzai, po Stonių mirties išgelbėdami nuo 
šiukšlių dėžės prieglaudos. Bet, pasirodo, dar ir dabar at
sakingų organizacijų ir fondų vadai apie tą istorinį turtą 
tik iš tolo tūpčioja, tarsi laukdami, gal ir broliai Motuzai 
iškeliaus į „amžinąjį poilsį“. Atseit, nėra tam reikalui pi
nigų, neužplanuotas biudžetas, ar gal neperneštos sumos 
iš vieno paragrafo į kitą...

Mes nežinome, ką tenai LB Kultūros tarybos pirminin
kas J. Gaila toje lobio kupetoje per 25 minutes matė, kai 
tiems įrašams išklausyti reikėtų gal daugiau nei dviejų 
parų laiko. Dabar nežinome, ir kokie įrašai buvo broliams 
Motuzams perduoti. Bet J. Stonio išsivežtame archyve ka
daise tikrai buvo ir mūsų trijų prezidentų kalbos, ir Mai
ronio balsas, ir Vaižganto gyvas žodis, ir, be eilės kitų 
asmenų, visa vadinamojo Liaudies seimo transliacija, o ir 
vėlesnių laikų, jau vokiečių okupacijos meto, istoriniai 
faktai.

Ar dabar visa tai yra išliką?
Mes truputį abejojame. Mat, dar Vokietijoje buvo kai kas 

tuo „gyvo balso archyvu“ labai susidomėjęs, kai kas susi
rūpinę s, nenorėdamas išgirsti savo paties dabar nemalo
nios kalbos, tris kartus pasikeitus politinėm situacijom ir 
„pasaulėžiūrai“. Kai kas jau tada norėjo savo plokšteles 
„išpirkti“ ar bent sunaikinti. Gal kuriam tai ir pavyko. To 
nežinome. 0 Jonas Stonys vienu metu net buvo paskelbęs, 
kad tos plokštelės „sudegė“.

Bet kaip ten bebūtų, ta likusi „gyvoji istorija“ turėtų 
būti kuo greičiausiai iš Motuzų atpirkta, tiksliai suregis
truota ir perrašyta į naujas magnetofono juostas, kad nesu
gestų ir nepražūtų . Tai turėtų būti JAV LB ir Lietuvių 
Fondo skubus uždavinys.

Nemažiau vertingi yra ir Motuzo turimi apžvalginiai fil
mai iš nepriklausomos Lietuvos laikų. Jau seniai reikėjo 
juos įsigyti Lietuvių archyvui ir panaudoti informaciniam 
filmui „Lietuva“, kuris yra toks būtinas ir lituanistinėm 
mokyklom.

Deja, mūsų išgarsinti veiksniai, matyt, kartais laikosi 
Donelaičio „Metų“ Slunkiaus filosofijos, kad ratas, lėtai 
sukdamasis, toliau nuvažiuoja...

Visuomenė “tobulėja”,

. nusikaltimu daugėja

Valstybinė vietoj 
privatinės mafijos

„Teisėtumas — socialisti
nio valstybingumo pagrindas. 
Tokiu už vardijimu „Kultūros 
barai“ 1977 m. 8 nr. paskel
bė pasikalbėjimą su „Lietu
vos TSR teisingumo ministro 
pavaduotoju“ Jonu Misiūnu. 
Jau pats pavadinimas dras
kytų akis - jei prie tų daly
kų nebūtume pripratę. Ak, 
tokios valstybės, kurių nuo 
Lenino ir Dzeržinskio per 
Staliną ir Beriją iki Brežne
vo ir Andropovo vairuoja nie
kam neatsakanti, maniakiška, 
jokių ribų nepripažįstanti 
siauros klikos sauvalė, to
kios, sakau, valstybės pa
grindas -„teisėtumas“!

Prie panašių klišinių ab
surdų priklauso ir pokalbio 
pradžioje mestas tvirtinimas, 
kad „pokario metais resubJi- 
koje... visiškai išnyko kai 
kurie pavojingi nusikaltimai, 
būdingi kapitalistinėms ša
lims (pavyzdžiui, stambaus 
masto organizuotas nusikal
stamumas)...“. 0 kelių šim
tų tūkstančių žmonių iš na
mų išrovimas, pakrovimas i 
gyvulinius vagonus ir išsiun
timas nusikamavimui ir mir
čiai - artai nėra puikiausias 
„stambaus masto organizuo
to nusikalstamumo“ pavvzl- 
dys? Gal šiais re-stalini- 
zacijos laikais gyvendamas 
J. Misiūnas pamiršo, kad ir 
Chruščiovas „d e staliniza- 
cijos“ metais tą „asmeny
bės kultininky“ sugalvotą ir 
organizuotai įvykdytą krimi
nalą buvo savaip pasmer
kęs ?

Ar darbininkai vagia 
dėl to, kad laimingi?

Pasikalbėjimo pagrindi
nė tema — kriminaliniai nu
sikaltimai ir kova su jais ta
rybinėje Lietuvoje. Ši tema 
tai retas svečias oficialiojo
je'spaudoje, bet tik ne pa
čiame dabartinės Lietuvos 
gyvenime. Net ministro pava
duotojas nebegali nuneigti 
ar nutylėti, kad tam tikros 
nusikalstamumo rūšys „netgi 
didėja“ ir jas apibūlina ši
taip:

„Daugiausia paplitę^ tokie 
nusikaltimai, kaip visuome
ninio turto grobimai, pasikė
sinimai į piliečių asmenine^ 
nuosavybą, chuliganizmas. 
Šie atvejai sudaro apie pusą 
visų respublikoje įvykdomų 
nusikaltimų. Rimtą susirū
pinimą kelia tokie sunkūs 
nusikaltimai, kaip tyčiniai 
nužudymai, sunkūs kūno su
žalojimai, išžaginimai, plė
šimai.“

Tik būtų būvą geriau, jei 
ministro pavaduotojas Misiū
nas nebūtų leidęsis aiškin
ti nusikaltimų „socialistinė
je visuomenėje“ priežastis. 
J užklausimą apie, tiesa, vi

same moderniajame pasauly
je sparčiai plintančius „va
dinamuosius nemotyvuotus 
nusikaltimus“ jis lojaliai at
sako, kad „tarybinė krimino
logija nepripažįsta nemoty
vuotų nusikaltimų buvimo“. 
Bet iš kur tada kyla tokie 
reiškiniai, kaip užpuldinėji
mai gatvėje, sakysim, tik 
taip sau, be provokacijos 
smogiant kuriam praeiviui į 
galvą?

Misiūnas tikina, kad „kon
kretaus nusikaltimo motyvai 
ne visada būna pakankamai 
akivaizdūs“. Tai tiesa, bet 
klausimas vis tiek lieka ne
atsakytas. Be to, keista, kad 
tuoj sekančiame sakiny jis 
užtraukia seniai nebeidomią 
ir šiame kontekste sau vi
siškai nepalankią propagan- 
diną dainelą:

„Socializmo sąlygomis 
nuolatos stiprėja valstybės 
ir visuomenės įtaka ir para
ma žmogui, užtikrinamos pa
grindinės jo teisės: į darbą, 
mokslą, sveikatos apsaugą, 
aprūpinimą senatvėje; jis 
ramus dėl savo ir vaikų atei
ties“.

Jei taip, tai išaiškinti,ko
dėl „valstybės ir visuome
nės paremiami“ ir „užtikrin
tomis pagrindinėmis teisė
mis“ besidžiaugtą piliečiai 
vis daugiau vagia, plėšia, 
smurtauja ir net žudo, „tary
binei kriminologijai“ turėtų 
būti (ir yra) itin sunku.

Sovietinės kriminologijos 
akligatvy

Nemaža pokalbio dalis su
sideda iš aiškinimų, kad 
„vanduo yra šlapias“. Pvz.:

„Savanaudiškus nusikal
timus daro, pasikėsina į as
meninį piliečių turtą daž
niausiai žmonės, linkę grei
tai pralobti, gobšuoliai, pri
mityvūs materialistai, nesis
tengtą sąžiningai dirbti ir 
gyventi“.

Tuo nepasakyta veik nieko 
daugiau, kaip tik tai, kad sa
vanaudiškus nusikaltimus da
ro... savanaudiški žmonės. 
Tą seniai visi žinojom, tik 
įdomu, kad vagimą ir grob
stymą marksistas aiškina ne 
iš ekonominiu, socialinių 
sąlygų, ne iš visuomeninės 
aplinkos specifikos, o iš psi
chologinių charakterio bruo
žų.

Mat, kapitalistiniame pa
saulyje įvykstantieji nusi
kaltimai vis turi socialines 
priežastis: nedarbą, skurdą, 
išnaudojimą, nelygybe ir vi
sokį kitokį neteisingumą . 
Bet tarybinėje visuomenėje 
taip negali būti, nes ji „už
tikrina pagrindines žmogaus 
teises“ ir, be to, „nuolatos 
tobulėja“. Todėl, ieškodama 
atsakymo tarybinio žmogaus 
nusikalstamumo priežasčių 
klausimui, marksistinė kri
minologija priversta „atras

ti Ameriką“, kad ne vien so
cialinė aplinka, bet ir nusi
kaltėlio individuali psichika 
gali būti lemiančiu veiksniu 
konkretaus nusikaltimo atsi
radime.

Nauja gaida, -- žinoma, ir 
vėl tik iki šiol girdėtos so
vietinės kantičkos rėmuos -- 
praskamba ir himnelis šei
mos veiksnio svarbai. Dar 
palyginti neseniai tarybinė
je pasaulėžiūroje šeimyni
niam auklėjimui ir aplamai 
šeimos moraliniam klimatui 
nebuvo teikiama jokios reik
šmės. Kad dabar galvojama 
kitaip, iš pokalbio nesunku 
matyti.

Mandagumas — valsty

binė problema!

„Mūsų gyvenime yra daug 
situacijų, kai ko nors ne
gauni pirkti, kur nors nespė
ji, aptarnavimo kultūra ne be 
priekaištų...“ rašo žurnalo 
bendradarbis, vedantis su Mi
siūnu pasikalbėjimą. Minis
tro pavaduotojas to nepanei
gia:

„Tiesa, kad buitinio ap
tarnavimo įstaigose, parduo
tuvėse, net poliklinikoje ir 
bibliotekoje klientas, pirkė
jas ar pacientas kartais yra 
ne toje padėtyje, kurioje iis 
turėtų būti. Pažeidinėjamos 
žmogaus, pasakyčiau, kas
dieninės teisės, ir tai labai 
veikia mūsų tarpusavio san
tykius, gadina nuotaiką. Nu
kentėjęs neturi net kur pa
siskųsti, nebent gali užeiti 
pas parduotuvės vedėją, pa
rašyti skundą. Jam lengvai 
pažadės ištaisyti padėtį, nu
statytais terminais atsakys 
į jo laišką, kad „imtasi prie
monių padėčiai ištaisyti“, 
gal nusižengusiai pardavė
jai ar skalbinių priėmėjai 
bus pareikšta pastaba ar pa
peikimas, tačiau klientui nie
kas negarantuoja, kad kitą 
dieną vėl nebus panašiai su 
juo pasielgta“.

0 kaip su tuo kovoti? Kaip 
pakirsti šaknis tai iš tikrų
jų Lietuvos aptarnavimo įs
taigose plačiai paplitusiai 
pažiūrai, kad „the customer 
bedamned“? Misiūnas ma
no šitaip:

„Turėtume panaudoti visas 
ekonomines ir teisines prie
mones, kad žemos aptarna
vimo kultūros darbuotojai iš 
karto kentėtų ir materialiai, 
o gerai dirbantys sulauktų 
moralinės ir materialinės 
naudos“.

Tačiau šitie žodžiai dar 
labiau išryškina silpnąją 
vietą tokių santvarkų, ku
riose beveik visai negali pa
sireikšti privatinė iniciaty
va. Pas mus darbdavys ga-
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-- Maiki, šiandien atėjau 
pas tave su dideliu kvesče-
nu.

-- O kas tau vėl neaišku?
-- Matai, Maiki, pas Zacir- 

ką iš krajaus atvažiavo toks 
mokytas jo giminė, jau dvi 
dienas valgo pas j j steiką, 
o gyvatinės geria, kiek tik
tai telpa į pilvą, bet negali
me su juo susišnekėti.

-- Tai kokia kalba jis kal
ba, kad negalite vieni kitų 
suprasti? Argi jau rusiškai?

- No, Maiki, jis šneka ant 
žemaitiško liežuvio, ale 
taip, lyg šnekėtų jame dvi 
visai kitokios asabos.

f

— Dabar ir aš nesuprantu, 
ką tu čia pasakoji.
--Vaike, kai jis sėdi sa- 

liūne, tai virozija mums vi
sai kitokias istorijas, negu 
tada, kai susėda namie dvie
se su Zacirka prie haibolės. 
Vakar saliūne jis mums iš
drožė tokį spyčių , kad Za
cirka iš jo panosės net gy
vatinę atėmė ir suriko šarap!

--Tai ką jis tokio nepa
prasto kalbėjo?

— Jis mums ėmė virozyti, 
kad dabar mūsų krajus jau 
yra toks didelis, kad jo ru- 
bežius eina nuo Plungės iki 
Čainijos gronyčios. Tai, sa
ko, dabar tokia yra mūsų o- 
tečestva, apie kurią Lietu
vos buržujai nė sapnuoti ne
galėjo. Mūsų tikroji staly- 
čia, girdi, dabar yra Maskvo
je, kur sėdi ir visų mūsų 
žemaičių mylimas ir šlovi
namas prezidentas... Brež- 
niauskas. Znočijas, dabar 
savo krajaus, ten nuvažia
vęs, nė nepažintum, nes te
nai nėra nei šimtamargių 
gaspadorių, nei stubelninkų. 
Dabar visi lygiai turi tiek že
mės, kiek akis užmato. 0 
kai paklausėme, o ką jie ten 
valgo ir kuo žyvinasi, tai pa
sakė, kad vieną šoldcrį gali 
valgyti ant pusryčių, kitą 
ant pietų ir trečią ant veče- 
rijos, o jeigu užsikemša sto- 
makas, tai už dyką pagydo, 
ir vėl gali čestavotis iš nau
jo. Be to, sako, dabar ir kiau 
lių ėdalo maišytoja, ir kar
vių melžėja, ir tas, kuris nu- 

znočytas mėžti tvartą -- visi 
iš ryto stoja į savo džiabą 
su medalikais ant krūtinių, 
nes jau visus žemaičius ir 
lietuvninkus Brežniauskas 
yra jais apdovanojęs... Tai 
ką tu į tai?

-- Tas tavo Zacirkos gimi
naitis yra arba kvailas komu
nistų agentas, arba, pats bū
damas gudrus, jus visus 
kvailina.

-- Vot, Maiki, tu, tur būt, 
būsi atspėjęs, nes kai parė
jo namo, jis Zacirkai kitaip 
prašneko. Girdi, tu, dėdule, 
nupirk man naujas šiušės, ba 
matai, kad einu jau ant savo 
nuogo pado... Girdi, duok man 
nors atsivalgyti amerikoniš
kos saliamės, ba visas Lie
tuvos dešras išveža į Mask
vą ruskiui šerti... Girdi, ma
no vaikas labai ukvatnas ant 
amerikoniškų džinsų ir tau 
pabučiuotų į ranką, juos ga
vęs. .. 0 mano žmona, gir
di, kai tik pamato mūsų kai
myną Puplaiškį, išvažiuo
jantį armabilium, tai man ir 
sako: „Matai, Steponai, jis 
Amerikoje turi dėdę, kuris tik 
kanalizeišeną čystina, o jau 
važinėja jo padovanotu Žy- 
guliu, o tavo Zacirka Bosto
ne turi visą šnapsokomtor- 
gą, ir patsai linguoji į darbą 
tik senu vilosopcdu...“ Tai, 
znočijas, ar negalėtum, dė
dule, ir tu man kaip nors?.. 
Tada Zacirka jam ir pažadė
jo armabilį „Volgą“. Tegu 
bus, girdi, tau bent pradžiai, 
kol išmoksi draivinti... Ma
tai, kas tai per sutvėrimas?

-- Nieko nuostabaus, tėve. 
Dabar matau, kad tasai gimi
naitis yra tipingas „naujas 
tarybinis žmogus“. Šiandien 
jie ten visi viešai kalba ge
rai išmoktus tarybinius šlo
vinimo poterius, garsiausiai 
giria savo vadus ir santvar
ką, o tyliai galvoja visai 
priešingai. Dėl to dar jis ir 
čia saliūne prie žmonių, ma
tyt, dar vis bijodamas komu
nistinių šnipų, pliaupia sa
vo seną propagandą, o ats
kirai Zacirkai pasakoja tikrą 
teisybe . Dabar taip visi Lie
tuvoje daro, bijodami patek-

PA S KAITA APIE JAPONES

(atkelta iš 2-tro psl.)

toja ir nusiplauna lūpas, tuo 
.atsikratydami nuo pašalinių 
įtakų. Tatai vyksta visiško
je tyloje, lyg išnykstant išo
riniam pasauliui.

Jeje namelin svečiai nu
silenkia šeimininkei ir pra
deda apžiūrinėti visuomet 
kambaryje esančias gėles, 
vazą, paveikslą. Paskui su
sėda ne ant kėdžių , o ant pa
galvių'. Kambaryje yra žari
jos, trikojis, arbatinukas, 
šilkine' skarelė, žalia arba
ta, samtis. Viena iš šeimi
ninkių nusilenkia, sėdasi 
ant pagalvės, užraito ranko
galius, mazgoja puoduką, 
šluosto auksine skarele, už
pila arbatžoles karštu van
deniu ir duoda svečiui. Pas
tarasis turi gerai žinoti, kaip 
arbatą priimti. Išgėręs arba
tą, svečias atiduoda puodu
ką šeimininkei, kuri, jį iš
plovusi ir naujai pripildžiusi 
arbata, puoduką duoda kitam 
svečiui. Ši ceremonija, gėri
mas iš vieno puodelio, reiš
kia simbolinį, dvasinį susi
jungimą.

Prelegentė ne tik įdomiai 
kalbėjo, bet ir gražiai papuo
šė stalą autentišku japoniš
ku arbatinuku, keliomis ja
poniškomis miniatiūromis ir 
šiaudiniais dailininko pieš
tais kilimėliais. Be to, jinai 
susirinkusius gražiai pavai
šino pyragaičiais, nusakan
čiais ateitį, ir saldainiais.

E. V.

ti į valdži os nemalone ar at
sisėsti į kalėjimą.

-- Vot, Maiki, aš taip ir pa- 
mislinau. ba kai aš jam pa
sakiau, kad Brežniausko me
daliais savo nuogo klyno ne - 
užlopysi, tai jis pats ėmė 
juoku prunkšti į kumščių, kad 
kiti nematytų.

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

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

Atstovai:
AVorcestery; 144 Millbury St. 

l_SW-8-2868 
Clevelande: (216)—692-1707 
Detroite: (313)—453-8614

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 
iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

Birželio 20 — liepos 4} liepos 8 — 22
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 nak
tys- ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 1 
naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Muenchene.

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

Vienos savaitės kelionė j 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 į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Lietuvio studento

po litinės pažiūros

TĘSINYS IŠ PRAĖJUSIO NR.

Ar lietuvių studentų pa
saulėžiūrų skirtumai daro 
teigiamą ar neigiamą įtaką 
Lietuvos reikalams? Atrodo, 
kad teigiamą. Būtų labai 
liūdna matyti visus lietuvius 
studentus su tomis pačiomis 
nuomonėmis, be jokiu indi
vidualių bruožų, be pasau
lėžiūros skirtumų . Tada mes 
stovėtume nė kiek neaukš- 
čiau už komunistinį žmogų, 
kur visos nuomonės yra vi
siems bendros, lyg kokia u- 
niforma. Minčių įvairumai, 
nuomonių skirtumai, teisin
gai naudojami, gali nuveikti 
žymiai daugiau, negu aklas 
subjektyvus nusistatymas. 
Kuo daugiau mes turime žmo
nių, bendraujančių su sve
timtaučiais skirtingose gru
pėse. tuo daugiau mes turime 
ausų, kurios girdi mūsų pa
sisakymą Lietuvos klausimu 
Iš to ir kyla būtinas reika
las, kad lietuviai studentai 
įsijungtu^ į amerikiečių po
litine veiklą. Kaip jau ank
sčiau minėjau, lietuvis stu
dentas, kaip šio krašto pilie
tis, yra net įpareigotas po
zityviai dalyvauti Amerikos 
politiniame gyvenime. Juk 
studentas yra aplinkumos 
priverstas daugiau santy
kiauti su svetimtaučiais ir, 
kadangi jis yra iš esmės vi
suomenės aprobacijos sie
kiantis asmuo, tai jis bando 
prisitaikyti prie savo draugų 
vertybių. Čia yra visai nor
mali elgsenos eiga; jeigu jis 
nė kiek nemėgintų prisitai
kyti, tai jis būtų pasmerktas
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ALGIS LAPŠYS
- - ' ■

būti bendrininku akyse nepa
sitikėjimo ir net neapykantos 
objektu, 'lai reikia pripažin 
ti tą pritapimo būtinybe , sie
kiant sėkmės moksle bei pro
fesijoje. I ’a v irš ut i n iš ka s 
pritupimas nėra pakankamas, 
reikia turėti gilų supratimą 
bei nuoširdžią nuomonę sa
vo gyvenamosios vietos es
minėse problemose. Tas gy
venamojo krašto problemas 
reikia suprasti ne blogiau, 
negu supranta jas to krašto 
gyventojas. Krašto problemų 
nesupratimas, kilęs iš nesi- 
domėjimo, gali tą ateivį stu
dentą vietiniams gyvento
jams pavaizduoti, kaip pras
tesnių intelektualinių suge
bėjimų arba antisocialinių 
polinkių tipą . Tai sukurtų 
jo tautybės žmonėms neigia
mu, atsiliepimų vietinių gy
ventojų tarpe. Mes galime 
geriausiai pasireikšti Ame
rikos politiniame gyvenime 
per organizacijas kaip Young 
Democrats, Young Republic- 
ans arba net, jeigu skonis į 
tai neša, --John Birch So- 
ciety.

Tačiau tas pritupimas ir į- 
sigilinimas į šio krašto po
litines nuotaikas gali atneš
ti ateiviui studentui neigia
mų bruožų, būtent -- tautinio 
nusistatymo ir tautinės ide
ologijos merdėjimą. Priėmęs 
tas svetimas pažiūras, trem
tinys gali pasijausti, kad jo 
tautiniai užsimojimai yra tam 
kraštui nesvarbūs ir net ben
drai neverti platesnio dėme
sio. Egzilų problemos jo
kiame egzilus priglaudusiam
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GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas
MUITU APMOKĖTŲ DOVANIN1Ų SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias

kelias suteikti jiems jdžiaugsmo.GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455
CENTRINĖS ISTAGOS NEW YORKE:

NEW YORK, N.Y. 10010
212 FIFTH AVĖ. ROOM 709
Tel.: (212) 685-4537

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

BALT1MORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
RBOOKLYN, N.Y. 11222, 661 Manhattan Avė.
CHICAGO, Iii. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St.
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 Statė Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė.
ELIZABETH, N.J. 07201, 956A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė.
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė, N.E.
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 Kirst Avenue 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, Calif. 94122, 1236 Ninth Avė.

' SEATTLE, Wiash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J. 08882, 168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė. 
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
VVORCHESTER Mass. 01604, 82 Harrison St. 
WHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

popiet
(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788 

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

(212) OR4-3930
(215) 925-8878
(716) 544-2151

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

(201) 257-2113
(315) 476-6958
(609) 696-9796
(617) 798-3347
(303) 422.4330

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO.

LIETUVIO STUDENTO

POLITINES PAŽIŪROS

(atkelta iš 4-to psl.)

krašte niekad nebuvo laikomos vertomis ilgesniam 
laikui viešo dėmesio. Gal būt dėl tų priežasčių 
kyla tremtyje nepasitenkinimas ir kritiškas įver
tinimas savo tautinių tikslų. Egzilui, lyginančiam 
savo mažos, nuskriaustos tautos rolę dabartinėje 
istorijos raidoje su jį priglaudusio krašto svarbu
mu, gali kilti noras prisijungti pilnutiniai prie tos 
didesnės, galingesnės srovės, tuo išvengiant toli
mesnių nusiminimų bei skriaudų. Lietuvis studen
tas jaučiasi jau užtenkamai per tėvus iškentėjęs 
tą tautinę skriaudą ir jo jauna dvasia ieško iden
tifikacijos su stipria, lengvai suprantama jėga. 
Šitokia tendencija kyla jame tik todėl, kad jame 
yra abejonė savais įsitikinimais, o ta abejonė kyla 
vien iš savo paveldėtos tautybės kalbos, kultūros 
bei filosofijos pilno nesupratimo. Jame slypi su
stingimas pašvęsti šiek tiek laiko savo rolę bei 
prasmę savosios tautos likime suprasti. Tas dva
sinis snaudulys atsiranda todėl, kad ta tauta, kuri 
jo tėvus ir jį priėmė gyventi, to jo tautinio nusi
statymo nei teigiamai, nei neigiamai netraktuoja.

Tam kraštui tremtinio gyvybinės problemos neeg
zistuoja, yra ignoruojamos. Todėl tas dvasinis ap
snūdimas taip labai lengvai gali įsigalėti. Nėra 
jokių įvykių, kurie reikalautų veiksmo, visas vei
kimas turi kilti iš pačio asmens įsitikinimo. O ilgi 
metai darbo be jokių vaisių žmogų nuteikia smu
kimui į neviltį. Atsakymas į šią, kartais neišspren
džiamai atrodančią, problemą yra gan paprastas 
Reikia pažinti nuo pat mažens savąją kalbą, kul
tūrą bei tautinius užsimojimus. Tautinės vertybės 
turi būti pačios pirmosios vertybės jauno žmogaus 
gyvenime. Įgavus nuo pat mažens stiprų lietuvy
bės jausmą, bus galima daug lengviau tą lietuviš
ką dvasią ateityje išlaikyti. Tada, susidūrus su 
svetimomis vertybėmis, nebus klausimo, kurias 
vertybes vertėtų priimti kaip savas — savos ver
tybės bus giliai įaugę. Tada asmuo galės pasisa
vinti tik tas vertybes, kurios papildo jo įsitikini
mus ir siekia tų pačių tikslų, kaip ir jis. Prof. Juo
zo Ereto žodžiais tariant: ‘ Dabar musų istorine 
valanda — pasiryžti ar pasiduoti. Tremtis yra tik 
kitas vardas tėvynės. Tremtis yra savęs apsireiš
kimas svetimam pasaulyj dėl savo pasaulio.”

(atkelta iš 3- io psl.) 
Ii prastą tarnautoją atleis
ti, gi totalistinėse siste

mose, ypač tose, kur griežtai 
įgyvendinama „teisė į darbą“ 
(vienintelė tokia), lieka tik 
toks pasirinkimas: arba pa
likti netinkamą tarnautoją 
vietoje, tuo niekaip ne iš
sprendžiant problemos, arba 
išsiųsti jį „pataisos darbui“ 
į vergų stovyklą ...
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VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams

taip pat naujos dalys ir darbas

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

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

FORTŪNA FUEL C0., INC
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

000 Columbian Street
Braintree, Ma. 02184

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

0 ką daro Misiūnas? Jis 
leidžiasi į moralizavimą:

„Rodykime didžiadvasišku
mą ir taktą, susivaldymą ir 
jausmų discipliną ..."

Kad aukštas valdžios at
stovas imtųsi šitokio pa
mokslavimo, vakarietiško men« 
taliteto žmogui atrodo labai 
keista. Juk „jausmų disci
plina“, kaip ir kai kurių pa-

tarnautojų nemandagumas, 
turėtų būti traktuojama, kaip 
privatinės piliečių sferos 
problema. Bet Sovietijoje, de
ja, taip nėra. Ten valdantie
ji stengiasi kuo pilniau iš
trinti ribą tarp valstybės ir 
asmens reikalų, kuo giliau 
įsiskverbti į žmogaus visą

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU VASARVIETĖJE
Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Ken- 

nebunkporte, Mainer 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 ne
leisti atostogas šiame garsiame Amerikos kurorte — 
Kennebunkporte — prie pat Atlanto vandenyno savo 
tautiečių draugystėje. Informacijai adresas: Francis- 
can Guest House, Kennebunkport, Maine 04046. Tel. 
(207) 967-2011 

BALTIC REALTY & INSURANCE

A G E N C Y

Vedėja: Reda M. V e ii aa
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudimu nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsilikimų.
• HOMEOWNERS’ POL1CY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

vidų ir visus tarpžmogiškus 
santykius. Todėl ir minis
trams bei jų pavaduotojams 
tenka skaityti pamokslus net 
apie mandagumą ir taktą ir 
dar aiškinti, kaip tai daro Mi
siūnas, jog tokių charakterio 
ir elgsenos savybių ugdymas 
vra susijęs su... tarybinės 

DRAUDIMO AGENTŪRA J
AtUeka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadvvay

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

konstitucijos reikalavimais! 
Tai klasiškas pavyzdys, 

kaip absoliutinė valstybė 
stengiasi į save sugerti visą 
žmogaus individualybet.

M. Dr.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia -lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis liete 
viškų knygų pasirinkimas.



Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

JURUI POŽĖLAI

LENINO PREMIJA

Lietuvos Mokslų 
Akademijos vice
prezidentui, Pus
laidininkių Fizikos 
Instituto direkto
riui Jurui Požėlai 
paskirta Lenino pre
mija. Jis yra pir
masis Lietuvos mok
slininkas, gavęs 
šitą premiją kar
tu su grupe Mask
vos mokslininkų.

„JAUDINANTI KNYGA“...

"Tiesa" balan
džio 22 d. per 5 
skiltis išspaus
dino ailtrastę 
"Jaudinanti knyga 
apie amžininkų 
žygdarbius". To
kia esanti Leonido 
Brežnevo neseniai 
išleistoji atsimi
nimų knyga "Mažoji 
žemė".

Daug kas leidžia 
savo atsiminimus, 
tai kodėl jų neiš
leisti ir Kremliaus 
diktatoriui Leoni
dui Brežnevui. Ne
svarbu sugebėjimas 
parašyti — kitas 
parašys. Niekas ta
vo rašto necenzū
ruos, gali rašyti 
ką nori, girtis, 
meluoti iki ausų. 
Tai ir išėjo tokia 
Brežnevo atsimini
mų "Mažoji žemė", 
kurią dabar priva
loma liaupsinti ir 
šlovinti jos auto
rių.

Paliaupsino ją 
ir Kaune partijos 
comiteto, rašytojų, 
žurnalistų, Knygų 
oičiulių d-jos sky- 

M & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mai». 02127

MANU I AIMĖS IR NEI AL
MĖS AMERIKOJE. 

Gyvenimo eilėraščio bio
grafija.

Joje rasite daug juokų 
ir liūdesio. Labai Įdomi 
knyga. Kaina $3.75.

Kreipkitės:

Juozas Ratkus
301 Ocean DriveApt. 504 
Miami Beach, Ela 33139

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

Skambinkite

268-4662

pienis, karo daly
vis Tonkogolosiukas 
ir kiti tvirtino, 
kad Brežnevo knygos 
"mintys ir teigi
niai žadina tarybi
nių žmonių entuzi
azmą, skatina juos 
su dar didesne e- 
nergija ir ryžtu- 
siekti naujų komu
nistinės visuomenės 
statybos aukštumų".

Žinoma, "daly
viai labai pakiliai 
priėmė sveikinimo 
laišką Brežnevui".

NUŽUDĖ STUDENTĘ

"Tiesa" tik ba
landžio 22 d. te
paskelbė, kad šių 
metų pradžioje Vil
niuje buvo nužudyta 
Vilniaus universite
to studentė. Sulai
kyti du jaunuoliai, 
kurie prisipažinę 
šį nusikaltimą pa
darę.

„S ŪMA NŪS“ VEDĖJAS

Sigitas Bleda 
"Tiesoj" balandžio 
25 d. rašo, kad 
šiaulietė E. Kie- 
viešienė sugebėju
si iš 19 asmenų 
išvilioti 114,800 
rublių, pažadėdama 
jiems parūpinti bu
tus kooperatyvi- 
niuose namuose.

Neseniai rašė
me, kad kita tokia 
apsukri moteriškė 
panašiai pasipelnė 
Vilniuje.

Kur gyvenamųjų 
patalpų didžiausias 
trūkumas, panašių 
"tarpininkų" visada 
atsiras.

HARTFORDO KVARTETAS 
"PASLAPTIS" DAINAVO 
WORCESTERYJE

Kada mūsų didie
ji dainos vienetai, 
chorai, ansambliai, 
dėl pasunkėjusių 
laiko sąlygų pasi
traukia nuo scenos, 
vienoje ar kitoje 
kolonijoje atsiran
da lietuviškos dai
nos mylėtojų, ku
rie, prisitaikę 
prie naujų sąlygų, 
mažesniais ir jud
resniais vienetais 
toliau tebepopulia- 
rina mūsų gražias 
dainas savųjų ir 
amerikiečių audito
rijose.

Iš tokių pasi
ryžėlių š.m. ba
landžio 29 d. Wor- 
cesterio Maironio 
parko salėje malo
nią staigmeną su
darė Hartfordo dai
nos vienetas "PAS
LAPTIS", vedamas 
mūsų jaunesniosios 
kartos muziko Jur
gio Petkaičio. Ši
tame kvartete dai
nuoja Hartfordo- 
Springfieldo ribo
se gyvenantieji 
jaunesnieji inte
lektualai : Irena - 
Petkaitienė - pir
masis sopranas, 
dr. Sofija Alienė- 
antrasis sopranas, 
Gražina Aleksan
dravičienė - al
tas ir dr. Izido
rius Alis - bari
tonas, savo gra
žaus tembro balsu 
atliekąs ir solo 
partijas.

Muziko J. Pet
kaičio palydėti 
pianinu, prisitai
kę modernias garso 
stiprinimo bei mo
duliavimo priemo
nes, šie daininin
kai davė pasigėrė
tiną estradinės - 
salioninės muzikos 
koncertą. "PASLAP
TIES" atliekama mu
zikinė programa 
plati ir įvairi: 

dainuojama daugiau
siai lietuvių kom
pozitorių kūriniai, 
bet yra ir populia
rių svetimųjų, lai
svai verstų į lie
tuvių kalbą. Pro
gramos dalykai dai
nuojami duetu, trio 
ar visu pilnu kvar
tetu. Malonią nuo
taiką sustiprino ir- 
puošnūs bei spal
vingi moterų rūbai, 
gražiai išryškėję 
prožektorių Šviesų 
žaidime.

"PASLAPTIES" dai
nininkai worceste- 
riečių ir iš Bos
tono atsilankiusių 
svečių buvo audrin
gais aplodismentais 
sutikti ir už graT 
žias dainas apdova
noti rožių žiedais. 
Jų koncertą suruo
šė tforcesterio dr. 
V. Kudirkos vardo 
šaulių kuopa. Pub
likai pristatė pir
mininkas Gedmintas, 
programai vadovavo 
Anelė Maskeliūnie
nė. Jaunatvišką ir 
modernų dainos vie
netą "PASLAPTIS" 
turėtų pamatyti ir 
juo pasigrožėti ir 
kitos lietuvių ko
lonijos .

Šaulių pavasa
rio vakaro progra
ma buvo baigta šo
kiais ir turtinga 
loterija.

J.V. Sūduvas

VASAROS DARBAS
VLIKE

Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo 
Komitetas /Vlikas/ 
vasaros metu vie
nam studentui ar 
studentei siūlo 
dirbti jo įstaigo
je ir tuo būdu su
sipažinti su Lie
tuvos laisvinimo 
veiklai vadovau
jančia organizaci
ja. Kandidatas tu
ri mokėti laisvai 
kalbėti bei rašyti 
lietuviškai ir an
gliškai.

Už 50 valandų 
darbo savaitę at
lyginama 150 dol.

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL

LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce»ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
timate. Vedėjai A. Srhyrinskl

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma .$3,.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

ADVOKATE
JŪRA STRIMAITYTŪ

PEPPARD, KEHOE & 
STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Centrai Avenue
Lynn,Mass. 01901 

Tel. 599-8188

Kandidatą parinkti 
Vlikas pavedė Pa
saulio Lietuvių - 
Jaunimo Sąjungai. 
Norintieji tą darbą 
apsiimti kreipiasi 
iki gegužės 20 d. 
į PLJS vicepirmi
ninką Viktorą Na
ką, 2608 N. 18th 
St., Arlington, VA 
22201.
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LIETUVIAI FESTIVALY
Onos Ivaškienės 

vadovaujamojo Bos
tono Lietuvių tau
tinių šokių sambū
rio 28 šokėjai ir 
šokėjos šauniai pa
sirodė Tautų fes
tivalyje Manches- 
teryje, N. H. 24-ių 
tautinių grupių at
stovai Tarptautinio 
Centro iniciatyva 
surengė šventę "Pa
saulis Manchestery- 
je". Šventė vyko 
balandžio 21, 22 ir 
25 dienomis.

Kaip įprasta, 
šokiai tokiose 
šventėse dominuoja. 
Taip vyko ir Man- 
chesterio festiva
lyje: pasirodė ha- 
vajietės su ban
guojančiais kūno 
judesiais, lenkai 
su polkomis ir kra
koviaku, škotai su 
birbynėmis ir šo
kiais, pietų Ame
rikos tautybės, 
žydai, Samoa kar
dų šokėjai, ukrai
niečiai ir kt.

Lietuviams buvo 
skirta paskutinė 
sekmadienio prog
rama, kurios metu 
žiūrovai smarkiai 
plojo, sekdami 0., 
L. ir G. Ivaškų 
paruoštas spalvo
tais tautiniais 
rūbais pasipuošu
sias mergaites ir 
naujais stilingais 
kostiumais vilkin
čius jaunikaičius.

Lietuviams.skir
toje palapinėje bu
vo stalas, apkrau
tas informacine li
teratūra apie Lie
tuvą, rankų ir gin
taro dirbiniais, 
istorinėmis bei et
nografinėmis nuo
traukomis ir 
skania lietuviška 
duona. Palapinės su
statymu ir papuoši
mu, kaip ir anksty
vesniais atvejais, 
rūpinosi Juškevičių 
šeima iš Mancheste- 
rio ir gausi Graus- 
lių šeima iš Hudso- 
no, N.H.

da.

NAUJA ORGANIZACIJA
Pernai rudenį 

Kanadoje įkurtas 
Lietuvių tautodai
lės institutas, o 
balandžio gale Bos
tone pirmasis jo 
skyrius.

Institutas yra 
mokslinė, meninė, 
kultūrinė organiza
cija, kurios tiks
las visokiais bū
dais puoselėti 
lietuvių liaudies 
meną.

Į skyriaus 
steigiamąjį susi
rinkimą susirinko 
per 20 asmenų. 
Jam pirmininkavo 
Julius Špakevičius, 
sekretoriavo Irena 
Galinienė. Apie in
stituto tikslus 
pranešė jo įgalio
tinė Ina Nenortie- 
nė.

. Į valdybą iš
rinkti: Ina. Nenor- 
tienė, Irena Mano- 
maitienė, oaule Ša
tienė, Liuda Šukie
nė ir Vytautas Dil
ba.

skyriaus arti
miausias darbas — 
tautinių juostų 
audėjų kursai bir
želio pradžioje ir 
Anastazijos Tamo
šaitienės paskaita.

Pabaigai buvo 
parodytos liaudies 
meno kūrinių skai
drės .

FELIKSAS ZALESKAS
DAR LIGONINĖJE

Feliksas Zales
kas po kovo 20 d. 
ištikusio paraly
žiaus dar tebėra 
New England Medic- 
al Center ligoni
nėje.
DORCHESTERIO KLUBO
SUSIRINKIMAS

Dorchesterio 
lietuvių piliečių 
klubo susirinkimas 
šaukiamas gegužės 
12 d. 7:50 vai. 
vak. A. Chapliko 
namuose, 788 East 
Broadway, So. Bos
tone .

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM
E. Meilus ;;

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

MENO PARODA
Kultūros Klubo 

balandžio 29-50 
dienomis So. Bos
tono Lietuvių Pi
liečių d-jos antro 
aukšto salėje su
rengtąją penkių 
dailininkų parodą 
aplankė gana gau
sus būrys žiūrovų.

Parodoje buvo 
išstatyta Prano La
pės 10 darbų, Vla
do Šiliaus - 8, Vy
tauto Igno - 6, 
Viktoro Vizgirdos 
- 4 ir Kazimiero 
Žoromskio - 5» Da
lis paveikslų buvo 
parduota.

Iš Kultūros klu
bo valdybos pasi
traukus M. Drungai, 
spragą užpildė Apo
linaras Treinys, 
jau ir anksčiau šį 
sezoną stipriai 
Kultūros klubą pa
rėmęs savo darbu.

BOSTONO SKAUTAI 
SKRAIDĖ LĖKTUVU

Balandžio mėn. 
8d., šeštadienį. 
Bostono vilkiukai 
ir skautai, globo
jami v.s. Č. Kiliu
lio, skraidė Bosto
no padangėje. Skri
dimas tęsėsi apie 
dvidešimt minučių 
ir jame dalyvavo 19 
skautų.

Nors ir buvo de
besuota, bet neauk
štai skrendant buvo 
įdomu apžiūrėti 
Bostoną ir apylin
kes iš oro. Skautai 
taip pat turėjo 
progos susipažinti 
su lėktuvo vairavi-

grupėse

VIENOS SAVAITĖS rugsėjo. 17

rugsėjo 22

rugpiūčio 6 
rugsėjo 3 

gruodžio 22

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

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

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiflmienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuves sutvarknm kvietimo dokumentus

$1245.00
$1195.00
$1045.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISU AMERIKOS IR KANADOS MIESTU su papildo
mu mokesčiu Nevv Yorke. GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės į:

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
iš Bostono ir Nevv Yorko

Bostono skautai prie lėktuvo prieš išskrendant
mo įrengimais. 0 
prieš skridimą vi
si lankėsi Logan 
aerodromo kontrolės 
bokšte, iš kur buvo 
stebimas keleivinių 
lėktuvų kilimas ir

Sol. BIRUTĖS KEMĖZAITĖS naujai išleistą plokš
tele „Operų Arijų Rečitalis“ su Romos Operos S imu
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. Maplevvood, Chicago, III. 60645 arba B. Kemėžai 
tei, 7124 So. Mozart St., Chieago, III. 60629.

t The Apothecary ♦
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
4 Parduodame tiktai vaistu, išpildoma gydytojų re ♦
♦ eeptus Ir turime visus gatavus vaistus. J

Jei reik vaistų — eikit l lietuvišką valstiaų. ♦ 

Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm. 4
W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. T

Telefonai AN 8-«02« |
4 Nuo I vai. ryto iki 8 vai v„ išskyrų šventadieniu (r sekau J

♦
♦
♦
♦ 384
♦

leidimasis. Skridi
mą organizavo ame
rikiečių skautų 
vadovybė, tarpi
ninkaujant Č. Ki
liuliu! . TZ „
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Vietinės žinios
DĖMESIO! DĖMESIO!

SKUBIAI
REGISTRUOK1MĖS

Vykstame autobusu į Pa
saulio Lietuvių Dienas Ka
nadoje. Skubiai registruoki- 

< lės Lietuvių Enciklopedi
jos įstaigoj, 395 W. Broad- 
way, So. Bostone, arba Ke
leivio įstaigoje, arba pas 

> Bostono L.B. valdybos na
rius.

Pranešame, jog autobusas 
išvyksta iš Bostono į Toron
tu birželio 30 d. 12 vai. per 
pietus, o grįžta liepos 3 d. 
vėlai naktį. Kaina asmeniui 
40 dol. ten ir atgal.

Registruojantis mokama 
pilnai. Čekius rašyti L.B. 
vardu ..Autobuso bendrovė 
reikalauja sutarties ir beveik 
pusę kainos iki gegužės 15 L.B. Bostono apylinkės 

valdyba

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, 
SavingsBank

ALVAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadw»y 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

LB BOSTONO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Bostono apygardos 
atstovą suvažiavimas šau
kiamas ateinantį šeštadienį, 
gegužės 13 d., 12:30 vai., 
National Cafe salėje, 666 N. 
Main St., Broektone. Suva
žiavime dalyvaus ir Centro 
valdybos atstovas.

Vakare ten pat apylinkės 
valdyba rengia Pavasario ba
lių ir kviečia suvažiavimo 
atstovus dalyvauti. Bilietus 
(7 dol. asmeniui) iš anksto 
galima užsisakyti pas ižd. 
Stasę Jančauskiene tel. 617- 
588-9091.

d. Todėl prašom paskubėti. 
Viešbučio užsakymas atski 
rai ir vėliau.

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

SPECIALI MOTINOS
DIENOS PROGRAMA

Laisvės Varpo vedėjo Pe
tro Viščinio ir Fitzmaurice 
Motor Sales savininko Juozo 
Kairio susitarimu ir rūpesčiu 
ateinantį sekmadienį, geg. 14 
d., nuo 10 ligi 11 vai. ryto iš 
Brocktono radijo stoties 
WBET, 1460 kilociklų AM 
bangomis bus perduota lietu
vių kalba speciali programa, 
skirta Motinos dienai.

Norintieji įsijungti į tą 
programą savo sveikinimais 
kreipiasi į P. Viščinį.

BROCKTONO CHORO’

KONCERTAS

Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choras ruošia kon
certų 1978 m. birželio mėn. 
4 d., 3 vai. po pietų, Brock
tono North Junior High School 
auditorijoj. Paskutiniuoju me
tu iki 46 choristų padidėjęs 
choras išpildys daugumą ar
tėjančios Dainų šventės (To
ronte) repertuaro dainų Be 
to, programoje dalyvaus: Bos
tono vyrų sekstetas, kylanti 
jaunoji žvaigždė Marytė Bi- 
zinkauskėitė (jai akompanuos 
dr. Petras Bizinkauskas), bu- 
ve(s Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepas ir choro akom- 
paniatorė Vida Bėderytė. 
Chorui ir sekstetui vadovauja 
komp. Julius Gaidelis, kuris 
akompanuos ir sol. St. Lie
pų i .

Po koncerto visi programo 
dalyviai ir svečiai kviečiami 
į banketą -- šokius, kurie į- 
vyks 6 vai. vak. šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Čia ga
lėsite susipažinti su progra 
mos dalyviais ir pasišokti 
prie orkestro muzikos.

Choro valdyba

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

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

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 PIETŪS 

(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai) 
Kiekvieną ketvirtadienį nuo 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. Broadtvav, South Boston, Mass. 02127

) ii ■■■ »i n . ....................... . ........................ . ....

BOSTONO RENGINIU

KALE N D 0 R I U S

Gegužės 13 d. 2 vai. po
piet N. Anglijos konservai - 
rijoj ją baigiančio Vytauto 
Bakšio fortepijono rečitalis.

Gegužės 13 d. 7 vai. va
kare National Cafe salėje 
L.B. Brocktono apylinkės 
Pavasario balius.

Gegužės 28 d. Copley 
Plaza viešbutyje inžinie
rių banketas.

Birželio 4 d. 3 vai. popiet 
Brocktono North Junior High 
School Brocktono šv. Kazi
miero par. choro koncertas.

Rugpiučio 13 d. Romuvos 
parke Broektone Minką ra
dijo gegužinė.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

I.apkr. 12 d. Baltų d-jos 
rengiamas Dalios Stankaity- 
tės koncertas.

UOLI RUOŠA
Lietuvių inžinierių suva

žiavimui ruošti komisijos 
pirm. inž. Bronius Galinis 
išvyko į New Yorką suvažia
vimo reikalų aptarti su New 
Yorko skyriaus valdyba, ku
riai pirmininkauja inž. VI.
Sidas.

Telefonas: AN 8-2805
I)r. Jos. J. Dunovan
Dr. J. Pašakarnio

i p e d i n i s 
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mara

SUGRĮŽO

Bronė ir Jonas Kuodžiai, 
Elena ir Juozas Kuneaičiai 
sugrįžo iš Kanarų salų eks
kursijos.

Flood Sąuare 
H ar du ar e Co.

Bartninkai N. J. ALEKNA
628 EAST BROAOiVA? 
fcOUTM BGJiTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414* 

Bahjantfa Mcor« Dakai
V'opieroH Sitnoma 

Stlkias Langam* 
Via-'kie r«ikmeny» namaau 

Reikmenys pluta kariama 
Vtaokla mležla* įniktai

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8-2868

/ra vienintelė oficiali Įstai
ga VVorcearery. Kuri •iunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worce*> 
terio į Lietuvą ir kita* Ruii 
jo* valdoma* įriti*- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti jvairiau- 
•ių importuotų ir vietinė* 
garny bot medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kuinomi*.

Vedeja B. Sviklien*

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & BclMsr

<*9 Ohurch Street
K. Mllton, Mum.

Atlieka rišu* patal«ymo, remon
to Ir proiekta-imo darbai H Įsa
ko ir viduje, gyvenamų narna ir 
biiDio pantatų, pagal Jobu reika
lavimą. Saukite viaadoa iM • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRI8TI 
Valančios:

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

ee##***####**********

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Insurance Agency, Ine.

; J 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
a e a f f '

:: TRANS - ATLANTIC ; 
TRADINGCO.

Siuntinių persiuntimo j 
įstaiga

393 West Broadway 
: So. Boston, Mass. 02127 ;j 
i; Telefonas: (617) 268-8764 ;

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

: šeštadieniais uždaryta
<; Vedėja —

Aldona Adomonienė I
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