
Žodžiai kairėn,
darbai dešinėn

Apie taiką ir nusiginklavimą kalbama ir rašoma be
veik daugiau, negu apie ką nors kita, o rezultatai? 
Ginklai nuolat žvanga ir išlaidos ginklavimuisi didėja.

Žinovoi apskaičiavo, kad 1970 m. visos pasaulio 
valstybės apsiginklavimui išleido 200 bilionu doleriu, 
o šiais metais toji suma pašoko jau ligi 400 bilioną, 
atseit, daugiau nei po bilioną per diena,. Štai tau ir 
Žmogus — filosofą žodžiais, "protingasai gyvis'*, ti
kinčiųjų — "sukurtas pagal Dievo paveikslą"!

Didžiosios, gėrybėmis ir pažangos vaisiais apteku
sios pramoninės šalys į atsilikusias, skurstančias, iš 
kraujų neišbrendančias valstybėles išveža įvairiu 8'n* 
klų uŽ 8 bilionus dol., t.y , 3 kartus daugiau nei 
1970 m. ir 4 kartus daugiau nei 1960 m.

JAV ir Sovietų S-ga atominių užtaisu skaičių nuo 
1970 m. padidino nuo 8,000 iki 14,000. Tu dviejų vals
tybių atominiu ginklą atsarga jau yra tokia, kad galėtą 
sunaikinti visus pasaulio miestus per 7 minutes ir vis 
dėlto tos atsargos kasdien padidinamos 3 bombomis.

Metų metus JAV ir Sovietą S-ga derasi dėl puolamųjų 
ginklų sumažinimo. Po kiekvieno jų atstovą.susitikimo 
pranešama, kad pažengta pirmyn, kai kurie kliuviniai 
pašalinti, bet dar esą likę labai svarbių nesutarimų, 
kuriems išlyginti nežinia kiek reikės laiko, šiomis die
nomis Sovietų užsienio reikalu ministras Gromyka pa
sakė: "Aš nežinau, kame mes galėtume rasti tokį iš
mintingą žmogų, kuris pajėgtų duoti mums geresnį re
ceptą visiems klausimams skubiai išspręsti".

Praeitą savaitę pradėjo posėdžiauti nepaprasta Jung
tinių Tautų sesija, sušaukta 90 vadinamųjų neutraliųjų 
valstybių reikalavimu. Penkias savaites užtruksiančioj 
darbotvarkėj — nusiginklavimas. Sesijoje dalyvaus net 
149 valstybių atstovai, jų tarpe gal 20 valstybės galvų 
ir apie 50 premjerų. Keli jų jau kalbėjo, vėliau kalbės 
kiti, bus pasakyta daug žodžių, sugadinta daug popie
riaus, ir viskas greičiausiai pasibaigs kaip praeity — 
bus priimtos rezoliucijos mažinti ginklavimąsi, o pas
kui skubama į turgų naujesnių ir geresnių ginklų įsigy
ti.

•JAV mokslininkai, protestuo- 
domi dėl garsaus žmogaus tei
sių gynėjo fiziko Orlovo nutei
simo kalėti, boikotuoja Sovietų 
S-goje šaukiamas konferenci
jas. Visa 19 mokslininkų dele
gacija atsisakė vykti į teorinės 
fizikos darbuotojų suvažiavimą 
Maskvoj. Panašiai pasielgė ir 
11 vėžio liga, tyrinėjančių moks
lininkų. Atsisakė 7 Sovietijoje 
esančios branduolinės fizikos 
laboratorijas aplankyti dar ki
ti 6 mokslininkai.

• Domininkonu respublikos pre
zidentu išrinktas opozicijoje 
buvusios revoliucinės partijos 
kandidatas Antonio.Guzmanos. 
Jis pakeis pralaimėjusį Belo- 
guerą, kuris prezidentavo nuo 
1966 metą.

•Angliją valdo darbiečiai su 
liberalų partijos parama. Šiomis 
dienomis liberalai sutartį nu
traukė ir vyriausybės neberems, 
todėl šį rudenį gali būti naujo 
parlamento rinkimai.

• Georgiįos valstijos mieste
Atlantoje varžytinėse už 114 m. 
senumo Chateau (Laffite vyno 
bonką sumokėta 18,000 dol. Ją 
nupirkęs turtuolis žada pavai
šinti 25 svečius, sukviestus pa
remti vaikų ligoninę Memphiso 
mieste.
•Kadangi dabar Vietname ki

niečiai pradėta persekioti, daug 
jų iš ten bėga. Kinija pasiuntė 
laivų jiems išvežti.
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Trumpai Daugiau sutarimų 
nei skirtumų

Prezidento patarėjas saugumo reikalais Zbignievas Brze- 
zinskis, 3 dienos praleidęs Kinijoje ir po vieną Japonijoje 
bei Pietų Korėjoje, praeitą sovaitgalį sugrįžo įWashingto- 
ną.

Pokalbiuose su Kinijos vadais jis daugiausiai lietė ben
drus pasaulinius reikalus, bet nebuvo pamirštas ir tarpusa
vio santykių išlyginimas.

Vieno is banketą kalboj Brzezinskis pareiškė, kad dau
guma torptautinių klausimą JAV ir Kinija esančios vienodos 
nuomonės, abi priešingos kurios nors vienos valstybės (su
prask, Sov. Sąjungos) viešpatavimui. Grįžęs namo, jis pre
zidentui pasakysiąs, kad JAV ir Kinija likimo skirtos suar
tėti ne tik dėl jų pačių, bet ir visos žmonijos labo.

0 Brzezinskio garbei suruoštame pokyly Kinijos užsienio 
reikalų ministras Huang Hua tarp kitko pabrėžė, kad už be
veik visą pasaulyje netvarkos apraiškų galima pastebėti 
"sočiai—imperializmo" (ir vėl suprask, sovietų) Šešėlį, kad 
detentės ir nusiginklavimo priedangoje sočiai—imperializ
mas liguistoj didina savo ginklavimąsi.

Savaime aišku, šitokios abiejų šalių kalbos negali būti 
malonios Kremliaus valdovams.

Rimtas įspėjimas 
detentės duobkasiams

Tik grįžęs iš tolimos Azijos, saugumo reikalais patarė
jas Brzezinskis televizijos programoj pakaltino Sovietų S- 
gq ir Kuba veiksmais, nesiderinančiais su detente. Tai pir
mas toks smarkus ir tokias aukštas pareigas einančio pa
reigūno kaltinimas.

Brzezinskis pabrėžė, kad jei sovietai su kubiečiais ir 
toliau taip elgsis, tai JAV pagerins savo santykius su so
vietą varžove Kini ja .

Jis patarė ir švietimo—sveikatos ministrui Califano atsi
sakyti numatytos kelionės į Maskvą, tuo pareiškiant protes
tą dėl įžymaus laisvės kovotojo Orlovo nuteisimo.

Gegužės 27 — 29 dd. Bostono Copley Plaza viešbuty posėdžiavo try
liktasai PASAULIO LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU S-GOS 
suvažiavimas. Jo metu išrinkta nauja S —gos centro valdyba iš Bostono 
skyriaus narių su inž. Vytautu Izbicku priešaky. Plačiau apie viso tai -

kitą syki. Inž. K. Daugėlos nuotraukoj suvažiavimo iškilmingojo posė
džio garbės ir darbo prezidiumas himnų, giedojimo momentu. Iš kaires: 
kun. A. Boltrušunas, St. Lūšys, E.. Vasy liūmene, P. Žičkus, Alb. Kere
lis, A. Matjoška, E. Cibas, dr. J. Žmuidzinas, J. Jurkūnas, K. Nenortos.
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Okupuotoje Lietuvoje Amerikos Lietuviu Tarybos žinios

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

AČIŪ UŽ TOKIAS 

PENSIJAS

Vytautas Alseika gegu
žės 20 d. “Laisvėje” giria, 
kaip pavyzdingai okup. Lie
tuvoj sutvarkyta socialinė 
apsauga, kaip ten gerai ap
rūpinti vyresnio amžiaus pi
liečiai.

Jis ra'so, kad, socialinio 
aprūpinimo ministerijos pen
sijų, skyriaus viršininko V. 
Daunoravičiaus jam suteik
tomis žiniomis, pagalbą se
natvėje, laikinai netekus 
darbingumo, dėl invalidumo 
ir kitais atvejais 1977 m. 
pabaigoje Lietuvoj gavo 
624,000 gyventojų. Bendra 
pašalpų suma — 208 mil. 300 
tūkstančių rubliu.

Jei tai atrodytu daug, te
reikėtą šią sumą. padalinti 
is 624,000 (pašalpą gavusių 
asmenų skaičiaus) ir pažiū
rėti, ką gautume. Tik 334 
rublius asmeniui per metus< 
Ačiū už tokią pensiją!

UŽ KĄ SKIRIAMA 

PREMIJA

Kauno Ziberto šilko au- 
dyklo kasmet skiria literatū
rinę premiją už geriausią kū
rinį “darbininkiška tema”. 
Praeitu metų premija paskir
ta Nemuno žurnalo redakto
riui Leimonui Iniui už knyga 
apie Feliksą Dzeržinskį - 
“Ta liepsna - mano širdis”

Š&v-/

Kai gegužes 4 d. į Vaka
ru Vokietijos sostinę Bonna 
atvyko Sovietu Sąjungos dik
tatorius Brežnevas, Žmogaus 
teisėms ginti d-ja surengi 
demonstraciją, kurioje daly
vavo ir lietuviai, kai kurie 
sukorė net 1,000 kilometrų.

Kaip žinoma, Dzeržinskis 
buvo oirmasis garsiosios bu
delių organizacijos Cekos 
viršininkas, nuo kurio žiau
rios rankos yra žuvę ir dau
gybė lietuvių.

DAR VIENAS...

Jau ne vieną Lietuvos 
miestą “puošia” Lenino pa
minklas, bet jo dar neturėjo 
Druskininkai. Pagaliau pa
sirūpinta ir šiam gražiam 
kurortui suteikti tokią “ma- 
lonę .

Paminklo sukūrė dail. Na
poleonas^Petrulis, statys 
arch. R. Silinskas.

PRIVERSTINĖ TALKA

Balandžio 22 d. šeštadie
ni visoj sovietų imperijoje 
buvo paskelbta “lenininė 
šeštadienio talka". Ta. die
ną visi dirbantieji buvo įpa
reigoti “savanoriškai” au
koti savo darbą valstybei.

MIRĖ

A. DOBKEVIČIUS

Balandžio 17 d. Šiauliuose 
mirė dramos aktorius Alfon
sas Dobkevičius, Kauno ir 
Saulių dramos teatruose su
kūręs apie 100 ryškių vaid
menų.

Jie iškėlė apie 20 plakatų. 
Demonstracijoj kalbėjo ir 
gen. Grigorenka, pagarsėjęs 
kovotojas dėl žmogaus tei- 
siy, kuriam Kremliaus val
džia leido išvažiuoti pasigy
dyti j JAV ir vėliau atimi 
pilietybę.

PABALTIECIU KOMITETAS 
I BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Pabaltiečių komitetas, 
įveikiąs kontakte su Ameri- 
Įkos Lietuvių Taryba, buvo 
priimtas Baltuosiuose Rū
muose. Delegaciją sudarė: 
pirm. M. Kari (estas), ALTos 

Į įgaliotinis Washingtone dr.
J. Genys, O. Pavlovskis 
(latvis) ir ryšiu direktorius 
J. Bolsteins. Jie kalbėjosi 
su JAV Saugumo tarybos na
riu Europos ir Sov. Sąjungos 
reikalams Gregory Trever- 
ton, prezidento tarybos narė 
Joyce S ta r r ir ryšių pareigū
nu David Robbins.

Aptarė Belgrado konferen
cijos eigą ir pasiruošimus 
Madrido konferencijai, svar
stė žmogaus teisių klausi
mus, kalbėjosi apie naują 
pareiškimo, Pavergtųjų tautų 
savaitės proga.

Detentės 
sovietiškasis 

derlius
Nuo 1972 m. gegužės mėn. prez. R. Nixono ir L. Brež

nevo Maskvoje įsmeigtos pirmosios detentės gaires jau pra
ėjo šešeri metai, ir šiandien galima paskaičiuoti bent apy
tikri to “atolydžio” derlių.

Detentės pagrindiniai principai buvo: vengti JAV ir So
vietų Sąjungos neišlyginamo skirtingų interesų susikryžia
vimo, vengti karinio konflikto, nesutarimus spręsti derybo
mis, siekti pagreitinto strateginių ginklų apribojimo, neor
ganizuoti ir neremti kituose kraštuose konfliktu, plėsti 
glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą. 1975 m. Helsinkyje 
pasirašytas 35 Europos valstybių, jų tarpe ir Vatikano, su
sitarimas detentei apvainikuoti dar pridėjo stambų pluošta 
gražių žodžių apie pagrindinių žmogaus teisių gerbimą, 
laisva idėjomis pasikeitimą tarp Rytų ir Vakarų, religijos 
ir sąžinės laisvę ir daug panašių garsiai skambančių saki
niu, su pabrėžta Sovietu S-gos ir Vak. Europos valstybi
niu sieną neliečiamybe, tyliai užrašant sovietams visus ka
ro meto ir pokarinius svetimų teritorijų užgrobimus.

Na, ir dabar, Vakaram rėkaujant, mosuojant tuščiomis 
rankomis ir baidant nuo savo nosies ikyrias komunistines 
muses, Sovietu Sąjunga jau gali pasigėrėti visai konkre
čiais detentės vaisiais.

Užmiršusi anuos Helsinkio pasižadėjimus, sovietų KGB 
dar kiečiau užveržė cenzūros apinasri, užkalė savo sieno
se plyšius “idėjų pasikeitimui”, sustiprino religinį perse
kiojimą, suglamžė įžymiausius disidentus, sugrūsdama juos 
į kalėjimus ar išvydama iš tėvynės, įsiskolino Vakarams 
bilionus dolerių, pagausino ir moderniau apginklavo Rytų 
Europoje savo armija ir infiltravo į Vakaru Europa ir JAV 
tūkstančius naujų šnipu.

Žvelgdami dar į platesni žemėlapio plotą, turime pridėti, 
kad kubiečių ir rusų “specialistų” remiami, sovietiniai 
komunistai įsitvirtino Angoloje ir Etiopijoje, kur baigia su
naikinti Eritrėjos seperatistus, vadovauja Rodezijos ir Za- 
ires partizanams, rengia kituose Afrikos kraštuose “revo
liucinius” sąjūdžius, spraudžiasi i. arabu,kraštus, o Afga
nistanas įkrito į komunistu sterble prinokintas.

Dar vaizdingiau Sovietų S—gos “detentės“ politika Afri
koje ir Artimuosiuose Rytuose gali paryškinti tos milioni- 
nės sumos doleriu, kurias jie nuo 1972 m. beria šio rajono 
kraštu ginklavimuisi ir savo įtakai sustiprinti.

1972 m. buvo skirta 55 milionai Afrikos valstybėlių ir 970 
mil. dolerių tada dar sovietams draugiško Egipto ginklams.

1973 m. Artimųjų Rytu ginklams, kuriuos sunaikino ar a- 
teme Izraelis, vėl buvo atšerta net 2 bilionai 655 milionų 
dolerių, o kitoms Afrikos valstybėms 75 milionai.

1974 m. Artimųjų Rytu ginklavimuisi duota 1 bil. 785 do
leriu, ir kitiems afrikiečiams tom pačiam reikalui - 235 mi
lionai.

Nukelta į 4 psl.

Pabaltiečių delegacija kė
lė reikalą, kad i JAV dele
gaciją Madrido konferenci- 
jon būtų įjungta ir Rytu Eu
ropos etninių grupiu atsto
vai. Buvo keltas reikalas 
paskirti prezidento pavaduo
toją etniniams reikalams.

Delegacija taip pat primi
ne okupanto genocido poli
tiką Pabaltijy ir žmogaus 
teisiu laužymą. Baltieji Rū
mai šiemet pažadėjo laiku 
paskelbti Pavergtųjų tautų 
savaitės proklamaciją, įjun
giant i ja ir Baltijos valsty
bių viltis.

'PAGERBĖ LAIŠKU 

RAŠYTOJĄ

Chicagos Latviu S-ga su
ruošė specialu, pagerbimo 
savo nariui Tedžiui Zierin- 
šui, kuris amerikiečiu laik
raščiuose laiškais kelia Pa-

balti jo valstybių laisves by
la, dažnai suminėdamas ir 
Lietuva,. Jis taip pat ypatin
gai uoliai dalyvauja pabal- 
tiečiu ruošiamose demons
tracijose, nešdamas paties 
parūpintus plakatus ir pa
veikslus.

AMBASADORIUS UŽTARĖ 
LIETUVE

Ambasadorius A.J. Gold- 
bergas, buvęs JAV delega
cijos Belgrade pirmininkas, 
raštu pranešė ALTos pirm. 
dr. K . Bobeliui, kad jis krei
pėsi į Sov. Sąjungos vyriau
sybę dėl Marijos Jurgutienės 
ir jos dukters Dainos vizos 
atvykti i JAV.

PIRMININKO PRANEŠIMAS

ALTos gegužės 17 d. po
sėdyje pirm. dr. Kazys Bo
belis painformavo apie pas
tangas atitaisyti neteisin
gus kaltinimus lietuviams
“Holocaust” filme. Tuo rei
kalu kreiptasi i NBC televi
zijos tinklą, siunčiami pro
testai lietuvių bei amerikie
čiu spaudai ir radijo stotims.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
dabartiniu metu Lietuvos 
klausimo kėlimas Jungtinė
se tautose yra rizikingas, 
nes ten vyrauja Sovietu S-gai 
palankūs balsai. Geriau Lie
tuvos klausima kelti Helsin
kio susitarimo pasirasiušių 
valstybių konferencijoje, kur 
yra 33 Europos kraštai, JAV 
ir Kanada.

Tautos Fondo 
ir

VLIKo žodis

LAISVIEJI LIETUVIAI!

Lietuvos laisvinimo dar
bai nesibaigia su Vasario 
16—sios minėjimais. Priešin
gai - VLIKo Tarybai anksti 
pavasarį priėmus metinę są
matą, šiuo metu jo darbų vyk
dymas darosi intensyvesnis.

Suprasdami, kad mes ne 
vieni į Jus kreipiamės para
mos, pripažindami, kad mes 
ne vieni dirbam Lietuvos 
laisvinimo darbą ir nenorė
dami įkyrėti, vis dėlto laiko
me savo pareiga karts nuo 
karto priminti, kad Tautos 
Fondas yra pagrindinis VLI
Ko darbų finansavimo ištek
liu teikėjas.

Šiais metais toliau bus tę
siamas ryšio palaikymas su 
Lietuva per VLIKo radijo va
landėlės, bus toliau leidžia
mi periodiniai VLIKo leidi
niai įvairiomis kalbomis. Vi
si jie reikalingi. Eltos biu
leteniai lietuvių kalba, skir
ti svarbiausiai tarpusavio ry
šio palaikymui, nutarta pra-

Nukelta į 3 psl.
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LTSR KONSTITUCITOS 
SKAITINYS

Nors neseniai priimtoji Tarybų Lietuvos konstitucija yra 
nepaprastai “iššlovinta” visomis komunistinio žargono 
giesmėmis, nors šimtuose susirinkimų tūkstančiai valdžios 
suvarytų liaudies atstovų jos nuostatus “svarstė”, “teikė 
siūlymus” ir “vienbalsiai uŽgyrė”, vis tiek ji yra tik kruop
ščiai suredaguotas propagandinis skaitinys ir net pasityčio
jimas iš tikrovės. Juk visi tie prieš konstitucijos priėmimų 
surežisuoti “svarstymai” ir “siūlymai" buvo tik įprastinė 
“liaudies valios” vaidyba, nes kiekvienas konstitucijos 
straipsnis jau buvo iš anksto suredaguotas Maskvoje komu
nistų partijos politbiure ir teliko tik patikrinti lietuviškąjį 
vertimą.

Iš tikrųjų tik tie šios konstitucijos straipsniai yra griež
tai vykdytini įstatymai, kuriais kas nors įsakoma, įpareigo
jama, įtvirtinama ar draudžiama visos Sovietų Sąjungos nau
dai ir jos totalitarinei sistemai sustiprinti, o visa kita, kas 
leidžiama ar teikiama piliečiams — tėra tik nuo tikrovės at
šokusi pasakėlė pasaulio akims apdumti.

Štai, jau 6—tam straipsny pasakyta, kad visa šios impe
rijos vadovaujanti jėga ir visų organizacijų branduolys yra 
Tarybų Sąjungos komunistų partija. Žinoma, ji yra ir “liau
dies valia”. Tad apie kokią nors kitų skirtingų valią ar 
partiją nereikia nė sapnuoti.

17—tuoju straipsniu “valstybė reguliuoja individualią 
darbinę veikla”. Taigi pilietis savo iniciatyva negali im
tis j okio privataus darbo, kurio valstybė neleidžia. Pvz., 
jis negali atidaryti savo siuvyklos, skalbyklos ar kirpyklos 
bei mažiausios krautuvėlės, nes tokie individualūs verslai 
draudžiami.

Tarp valstybes teikiamų “malonių” yra 37—tas konstitu
cijos straipsnis, kuriuo garantuojama visų rasių ir tautybių 
lygybė ir net grasinama bausmė už diskriminacija. Bet tik
rovėje Lietuvoje, kaip ir kitose Pabaltijo respublikose, ru
sai okupantai yra “lygesni už lygius”, jiems teikiama buto 
ir darbo pirmenybė, jie stovi diriguodami už vadinamos lie
tuviškos valdžios ir partijos pečių, ir tik jie negali būti 
diskriminuojami.

41—mas straipsnis garantuoja teisę į materialinį aprūpi
nimo. Praktikoje tai yra garantuota stambi asmeninė pensi
ja aukštiems valdžios ir partijos pareigūnams ir pataikū
nams, o nuo 15 rublių palengva kylanti mėnesine sumelė 
darbininkui ir tarnautojui.

45—tu straipsniu garantuojama mokslines ir meninės kū
rybos laisvė. Toji “laisvė” visiems Lietuvos mokslinin
kams ir menininkams geriausiai pažįstama, nes ją saugoja 
tokia partijos cenzoriaus lazda, kad be jos palaiminimo ne
gali pasirodyti joks mokslo ar meno veikalas.

47—tu straipsniu persekioti už valdžios kritiką draudžia
ma ir baudžiama, o iš tikrųjų už tą kritika piliečiai sodina
mi ilgiems metams į kalėjimų ir baudžiami ištrėmimu.

Tikrai pasakiškas yra konstitucijos 48-tas straipsnis.
Juo — “gorantuojamos žodžio, spaudos, susirinkimų, mitin
gų, gatvės eitynių ir demonstracijų laisvės”. Apie tai ne
verta butu nė kalbėti, nes tas laisves liudija bandžiusieji 
šiuo humanišku konstitucijos paragrtffu pasinaudoti, o da
bar jau atsidūrę kalėjimuose, milicijos ir KGB agentų pri
mušti ir dar tardomi.

50—tasis straipsnis garantuoja sąžines laisvę ir laisvę 
išpažinti bet kurią religija. Be to, - “kurstyti nesantaiką 
įr neapykantą ryšium su religiniais tikėjimais draudžiama”. 
Šio straipsnio gyvenimiškąją vertę geriausiai šimtais tikrų 
faktų gali pavaizduoti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka, tiksliai suregistravusi šios “laisvės” oukas ir jos vyk
dytojus. ' c t- i

Na, o jau tikru anekdotu skamba 52-truoju straipsniu ga-- 
rantuojamo asmens neliečiamybė, 53—čiuoju - buto nelie
čiamybe, 54-tuoju straipsniu - susirašinėjimų, telefoninių 
pasikalbėjimu ir telegrafinių pranešimų slaptumas. Ir tai 
skaitome, kai KGB akys ir ausys seka kiekviena piliečio 
krustelėjimą, kai net aukšti partiečiai, atviriau kalbėdamie
si su svečiu, uždengia pagalve telefono aparatą!

Nepaprastai ilga būtų net 172 LTSR konstitucijos 
straipsnių peržvalga, bet gal verta stabtelti bent ties 69- 
tuoju, kuriame pasakyta: “Lietuvos TSR pasilieka teisę 
laisvai išstoti iš TSR Sąjungos”. O, kad bent šiuo vienu 
straipsniu būtų galima tikrai pasiremti! Deja, Lietuvoje 
apie tokį išstojimų iš Tarybų Sąjungos net pašnabždom bi
joma kalbėti. O kaip tu išstosi, kaip tu atsiskirsi nuo krem- 
linės matuškos, kad savo valios net sapne negali pareikš
ti?

Šioje gerai suredaguoto melo konstitucijoje akivaizdžiai 
išryškėja tiktai viena tikra teisybė, — kad tauta yra vals
tybės ir partijos vadų pasigrobta nuosavybė, su kuria jie 
taip elgiasi, kaip tiktai nori.

Ka reikėtų prisiminti 
Gegužės Pirmosios proga?

Gegužės pirmoji — darbo žmonių ir tautų solidarumo die
na — pradėta švęsti 1890 m. Vienur ji nebuvo oficialiai is- 
tymu pripažinta, o kitur buvo įteisinta valstybine Švente. 
Didžiojoj Britanijoj tik šiemet tebuvo pirmų karta paskelb- 
t<vs°lstybine švente, todėl ta diena buvo uždarytos visos 
parduotuvės, net ir laikraščiai nepasirodė.

0 kitą diena visur žinomas dienraštis “The Times” ta 
proga parašė vedamąjį, kuriame priminė, kad Gegužės pir
moji yra tarptautinė socialistų diena, bet kartu ir tarptau
tines nelaimės signalas, nes šių šventę Sovietu Sąjungos 
vadai naudoja savęs ir savo “laimėjimų” pašlovinimui. 
Betgi Britanijos vyriausybės nutarimas švęsti Gegužės 
pirmąją esąs išmintingas, kadangi iš viso “britai turėtų 
rimtai pagalvoti apie komunizmų — ir dažniau, negu tai iki 
šiol daro".

Pabrėžęs, kad ir po Stalino laikų režimas Sovietų S-goje 
tebėra tas pats, londoniškis dienraštis rašo:

“Kiekvieną Gegužės pirmąją mes turėtume prisiminti vi
sas sovietines agresijos ir priespaudos aukas. Vienuolika 
Europos kraštų yra komunistu valdžioje. Nė viename jų ne
buvo leista gyventojams laisvai apsispręsti...”

“Trys tu pavergtųjų šalių faktiškai buvo įjungtos į So
vietų S—gą. Tokia buvo Molotovo—Ribbentropo 1939 m. su
sitarimo sąlyga, kad Sovietų S—ga gauna teisę savo nuožiū
ra'susitvarkyti su nepriklausomais Baltijos kraštais Lie
tuva, Latvija ir Estija. Ribbentropas, žinoma, vėliau buvo 
nuteistas mirti, kaip karo nusikaltėlis, kuris planavo agre
siją ”•

O sovietai, tęsia “The Times” vedamasis, 1939 m. pa
reikalavo, kad tie trys kraštai įsileistų karines bazes ir pa
siūlė abipusės pagalbos sutartį “jų nepriklausomybėms ga
rantuoti”. Paskui 1940 m. biržely pakaltino Baltijos šalių 
vyriausybes, kad nesilaiko sutarčių, ir birželio 13-17 dd. 
jas užėmė.“Nors tos mažos valstybės 1918-40 m. gražiai 
valdėsi, nuo anų metų jos priklauso Sovietu S—gai, nes Hit
leris atidavė jas Stalinui. Iki šios dienos tų kraštų tautos 
išlaikė savo individualybe, ir nepaisant išvežimų ir prie
spaudos, jos ilgisi nepriklausomybės, tegu ji ir kažkaip to
lima bebūtų”...

“Tie dalykai turėtų būti prisimenami kiekvieną gegužės 
pirmąją...Tie, kurie mirė Stalino valymų metais, tie, kurie 
buvo grąžinti ir nužudyti, Europos tautos, kurių laisvė bu
vo sunaikinta, — visi tie turėtų būti prisiminti šių metinių 
švenčių metu. .. Kiekvieną gegužės pirmąją tie mes, kurie 
dar tebesame laisvi, turėtume rūpestingai pasvarstyti, kas 
per gyvenimas ten, kur nėra nė vienos mūsiškių laisvių, kur 
net toks nekaltas pasiryžimas, kaip noras nuvažiuoti į už
sienį, gali būti nusikaltimas prieš valstybę”

Ilgas dienraščio straipsnis baigiasi šitaip:
“Puiki mintis buvo tos kairės, kuri galvoja, kad Gegužės 

pirmąja mes turėtume atsiminti, ka yra padaręs pasauliui 
komunizmas. Jeigu apsvarstysime, ką yra podaręs sovieti
nis komunizmas, tik tada mes būsime pasiruošę atvirai pa
sižiūrėti į ta nuolatinę ir vis išbandymus pateikiančią grės
mę kiekvienos tautos laisvėms”.

TAUTOS FONDO,-
VLIKO ŽODIS

Atkelta iš 2 asl.

retinti, kad sutaupius dau
giau lėšų pirminės svarbos 
projektams, pvz., kad ir ne
periodiniams VLIKo leidi
niams: sovietų genocido ir 
informaciniam veikalui ang
lų kalba apie Lietuva.

Daug dėmesio ir lėšų skir
ta jaunimo projektams, susi
jusiems su Lietuvos laisvi
nimo rei kalais, ir paramai 
jam ruoštis Lietuvos bylą 
tęsti.

Ir toliau sėkmingai veikia 
VLIKo išlaikoma informaci
nė tarnyba — reikia lėšų ir 
jai. Tai keletas pavyzdžių 
Jūsų dėmesiui.

Pasinaudodami šia proga, 
trumpai norėtumėm priminti, 
kad, be tiesioginės paramos 
Tautos Fondui ir tuo pačiu 
VLIKui, nepamirštinas ir 
testamentinis būdas VLIKo 
darbams paremti, apie kurį 
smulkiau informuoja Tautos 
Fondo teisinė tarnyba

Kviečiame jos patarimais 
pasinaudoti. Sakome pasi
naudoti dėl to, kad palikimus 
tvarkant per Tautos Fondą, 
kuris yra nuo mokesčiu, at
leidžiama organizacija, su
taupomi aukšti palikimo mo
kesčiai, o tuo pačiu padeda
ma ir Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Visiems, kurie jau yra pri
siminę Tautos Fondą (Lith- 
uonian National Foundation, 
Ine.) savo palikimo reikalus 
tvarkydami, tariame ačiū!

Jurgis Valaitis,
Tautos Fondo Tarybos 
pirmininkas

Dr. J.K. Valiūnas,
VLIKo pirmininkas

Mirė dr.
M. Devenis
Gegužės 28 d. Santa Mo- 

nicoj, Cal., staiga mirė dr. 
Mykolas Devenis, gimęs 
1891 m. birželio 1 d. Klau
sučių km., Biržų aps.

Velionis i JAV atvyko jau 
|9l4 m., čia baigė mediciną, 
iki 1928 m. Woterbury, o vė
liau Lietuvoj vertėsi gydy
tojo praktika. 1940 m. jį su
ėmė komunistai ir išvežė į 
Vorkutą, iš kurios jis 1942 
m. žmonos rūpesčiu ir JAV 
valdžios pastangomis buvo 
išlaisvintas.

Sugrįžęs į Waterbury, ve
lionis vėl vertėsi gydytojo 
praktika, kol 1959 m. išsikė
lė į Santą Monicą.

Dr. M. Devenis visą laiką 
dalyvavo visuomeninėje vei
kloje, svariai reiškėsi lietu
vių evangelikų reformatų gy
venime, valstiečių liaudinin
kų sąjūdyje, buvo svarbus 
liudytojas Kersteno komisi-

< o mo ’ • M 0ū,Nukelta i 6 psl.
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— Tu, teve, tur būt, skai
tei komunistinę “Vilnį” ar 
“Laisve”, bet ir tai dar ge
rai nesupratai, kas ten para
šyta, nes, gali būti, kad su
simaišė eilutės.

— To, Maiki, neginčiau ir, 
parėjęs namo, dar syki tąją 
pačia vieta patrajysiu per- 
žegliuoti. Ale aš pradėjau 
slebizavoti ir kitą gazietą.. 
Ten, vaike, man Bambickas 
parodė ilgą perkšmą, katrame 
ano pisorius kaip drigantas 
šoka ant “Keleivio” redak
torių dėl kažkokio ten “Tri- 
petyzo” biblijos, kurią jie 
blogai ištlumočino, pašlovi
no griekus sodomiškus, pa- 
zgordino revarganizuota^Chi- 
cagos rabinų cinedri joną ir 
jį pastatė į vieną glitą su 
komunistais. Bambickas sa
ko, kad dabar anos gazietos 
pisorius ant mūsą redaktorių 
savo prakeikimus laidys iki 
ju smerties, ba jis visada 
taip daro. Palauk, kaip ta ga- 
zieta vadinasi?.. Nu, užmir
šau ir jos vardą... Gal kitą 
sykį atsiminsiu.

w
— Žinau, tėve, apie kurį 

laikraštį kalbi.
- Tai matai, Maiki, is kur 

gali žmogui imtis linksmybe, 
kai vos pramokęs slebizavo
ti, jau skaitai tokius poršy- 
vus dalykus...

— Nenusimink, tėve, apie 
tai gal dar mes aiškiau pa
kalbėsime kitą karta.
- Tu taip sakai? Nu, tai ei
nu tuo tarpu ant piktumo už
pilti nors gyvatinės.

: TRANS - ATLANTIC ; 
TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 j!

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-9 

Šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja -

Aldona Adomonienė

— Teve, ko taip triniesi o- 
kis? Ar verki?
- No, Maiki, aš dar never

kiu, ale verkti gal ir reikėtų.
- 0 kas tave taip graudina?
— Nugi, ar nežinai, kad aš 

jau pats skaitau gazietas?
— Tai kaip tau sekasi tas 

naujas mokslas?
— Pradžia, Maiki, yra labai 

sunki, ba litaros drabnos, ir 
reikia jas su discipulka ga
nyti, kad nesusimaišytų žo
džiai. Po valandos ir akis 
graužia, lyg šlapio alksnio 
dūmai, ba ir mano ant virvu
tės paristi akulioriai čiuožia 
ant nosies galo ir iš vienos 
litaros rodo dvi. Bet, Maiki, 
p'ačiam kad ir siebizavojant 
skaityti patieka yra didelė; 
tad vargau iki saulės patekė
jimo, kol gaspadinė apšumi- 
jo, kad vienas naktį per gar
siai burbu ir sugadinu jai 
sapną, katrame šventas Gor- 
dijus buvo ją pasikvietęs į 
dangaus pikniką.

— Tai ką tu taip ilgai skai
tei?

— Nugi, sakiau, kad gazie
tas.

— Kokius laikraščius tu 
skaitei?
- Vot,-šito, Maiki, tai ne

galiu pasakyti, ba pradėjau 
nuo atbulo galo ir įųvardų 
neatsimenu. Bet viename bu
vo labai šlovinamas Levonas 
Brežniauskas, kuris dabar 
yra sovietskos Rasi jos caras 
ir archiriejus. Sako, kad tik 
jis vienas galėjo sumislyti 
tokį konstitušeną, kuriame 
jau nejoja raitas žmogus ant 
kito žmogaus...

— Bet ant to žmogaus da
bar joja patsai Brežnevas, 
kaip seniau jojo Stalinas, o 
su Brežnevu ir visi komunis
tų, partijos aukštieji pareigū
nai, darbininkų varovai ir sau
gumiečiai.
- Iki šitos vietos, Maiki, 

tai dar neatslebizavojau, bet 
gal taip yra ir išdrukavoto. 
Paskutinis posmas, rodos, 
buvo: vedlug to visi su par- 
teicais viena koja moršuoki- 
me vperiod!

DETENTĖS SOVIETISKASIS DERLIUS...

Atkelta iš 2 psl.

1975 m. - 600 mil. dol. tik Angolos ginklam ir 850 mil. 
dol. vertės ginklu siuntos arabu valstybėms.

1976 m. sovietų parama Afrikos valstybėms pasiekė 1 
bilioną 7 milionus, o arabų kraštai gavo 830 milionų, bet 
dar buvo sutartas 1 biliono dol. karo lėktuvų pirkinys su 
Iraku.

1977-78 m. suvežtas daugiau nei 1 biliono dolerių sovie
tiniu ginklų kalnas į Etiopiją, irtai dar ne galas.

Nepamirškime dar, kad Afrikos arenoje kariauja arba in
struktuoja partizanus apie 40,000 Kubos karių, kurie juodu
kų daliniuose sudaro kiečiausia nugarkaulio aalį.

Ir kokia į visa tai JAV reakcija?

Prez. Carteris jau kelintą karta savo kalbose gąsdiną so
vietus, kad dėl tokios komunistų Varinės ekspansijos Afri
koje nukentėsianti JAV ir Sovietų Sąjungos draugystė...
Kad neduosiančios laukiamų rezultatu strateginių ginklų 
apribojimo derybos... Kad JAV-bės būsiančios priverstos 
ir kitai preaguoti... Kad nutrūksiąs ir kultūrinis bendradar
biavimas... Kad ir ekonominis... Kad Kuba turinti savo ka
rius iš Afrikos atšaukti, nes tai JAV—bėms nepakenčiama..

Bet kai sovietų ir Kubos instruktorių paruošti komunis
tiniai įsiveržėliai užėmė Zairėje vario kasyklas ir pradėjo 
piauti dar ten likusius baltuosius, tai juos turėjo gelbėti 
prancūzų legionieriai ir belgų kariai, o JAV nusiuntė tik 
vaistu sužeistiesiems, gazolino, atsarginių dalių automobi
liams ir transporto lėktuvams. Na,'gal dar ir dantų šepetė
liu... Ir tai padarė prez. Carteris, bijodamas, kad kongre
sas neužprotestuotu, nes po Vietnamo karo prezidentui drau
džiama net JAV draugiškom Azijos ar Afrikos valstybėms 
teikti tiesioginę karinę paramą. Matyt, “kad nesusikryžiuo
tu didžiųjų valstybių interesai”...

O sovietinis katinas, kad ir keikiamas, toliau murkdamas 
graužia skilandi, jam po nosimi nukritusį detentės metu.

A SVSIVI£NinXASI oLA LIETUVIU
I AMERIKOJE

SLA—Jau 80 matą caraauj* lietuvią rtauomanaž ir ifcnofcA- 
įa oaugiaa aa.p SEPTYNIS MILIŪNUS doiarią 
oariama.

SLA—didiiaaata neturtą CrataaaaUa* ergaafaaclja — 
duoda gyvybė* apdraudę ir ilgąją padatp*. kuri yra 
pigi. MB.SU8IYIKNinMAfe netaiką petao, o teikta 
patarnavimo* aavitarpbds pagalbos pagrindu.

J SLA— jau turi daugiau, kaip iria aa pūna altam datart| 

kapitalą, tdd ^o apdraada Ūkia ir aaagL Kfekvima 

batuvia čia *8 gauti įvairią klasių rtftadagiauriaa 
apdraudaa nuo flOC.OO iki I1C.OOO.OQ.

I SLA—jaunimui duoda garą TaupumpJo Apdraudę — Ma.
-S domueat lamraara, kad jaunuoUa gautą pinigu*
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v SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA aaodtnga viaokta 
amžiaus asmenims- rekoamduojama HdaiMkg 
klubą ir draugiją sartame. Ui 01.000.00 akddaata.
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* kuopą ve<kėjua, Ir ’ta plačiau paaiiMne apie 
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I 007 Weut Mik Street. Narr Vark. N.T. 11001
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WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 
1; E. V. Meilus, Jr.

23 Shirley Rd., Shrervebury, Ma. 01545 
TeL 852-3665
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Naujas
pianistas
Bostono

padangėj
Kai jaunuolis, sulaukęs 

18 metų, baigia gimnazija, 
paprastai tėvai jam perka 
dovaną. Kitaip buvo su Vytu 
Baksiu. Ne tėvai ir ne drau
gai ar gimines teikė jam do
vana, bet jis pats “padova
nojo" savo tėveliams, gimi
nėms ir aplamai visuomenei 
labai neįprasta dovaną: jis 
davė piano rečitalį. Šalia 
gimnazijos, kurią Vytas bai
gė, jis lankė ir tebelankys 
New England konservatori
ją, studijuodamas pianiną ir 
violončelę. Jo paties žod
žiais, violončelė dabar eis 
į šalį, o fortepijoną jis žada 
studijuoti kaip savo profesi
ja-

Šįmet gegužės 13 d. Brawn 
salėje, priklausančiai Nevr 
England konservatorijai, tos 
pačios konservatorijos pa
ruošiamoji mokykla suruošė 
Vyto J. Bakšio, vyresniojo 
studento, koncertą. Progra- 
mon įėjo: J. S. Bacho Pre
liudas ir fuga G—dur, L. v. 
Beethoveno Sonata B-dur, 
op. 22, Cl. Debussy Siuita 
fortepijonui ir P. Chopino 
Noktiurnas F-molI, op. 55 
Bisui jaunasis pianistas pa
skambino savo paties mo
dernaus braižo kūrinį.

Vytas programą atliko at
mintinai. Jis skambino su 
dideliu Įsitikinimu, kaip se
nas pianistas. Jo technika 
didelė: pirštai krenta kaip 
plaktukai, bėgdami vienas 
paskui kitą nesibaigiančiam 
judesy, ritmas buvo tikslus.

Veikalo charakterio supra
timas, temų išdainavimas, 
stilių pajautimas — tai dar 
ateis vėliau, kada Bakšys 
subręs kaip menininkas. Jis 
jau turi didelį ir svarbą pa
grindą - technika.

Pianistas yra aukštas, 
liesas, dar labai jaunas. Jis 
kupinas energijos ir ugnies, 
myli tik klasikinę muziką, 
nori jai atiduoti savo gyve
nimo. Vytas kitais metais 
įstoja į Nevr England kon
servatoriją bakalauro laips
niui įsigyti. Keisto ameriko
niška sistema: šalia muzi
kos, kurios jom jou užtenka 
bakalaurui gauti, jis turės 
gaišti ketverius metus įvai
riems dalykams, nieko su mu
zika bendra neturintiems.

Linkime Vytui sėkmės.

E. V.

SUMINIAIJ LIETUVĄ
LOSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.

144 Milbury St 
ffORCESTER, MASS. 
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Vedija B. Sviklieni
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NETEKOME UETUVOS PRAEITIES TYRINĖTOJO

RAŠO

Prof. dr. Jonui Purinui mirus

LITUANISTIKOS INSTITUTO NARYS

TAUTOTYRININKAS ANTANAS MAŽIULIS

Šiuo nr. baigiame Ant. Mažiu
lio straipsnį apie s.m. balandžio 
14 d. Cbicagoįe mirusį proisto
ka prof. dr. Joną Puziną. Perei
tą karta tautotyros specialistas 
ir buvęs prof. Puzino studentas 
Ant. Mažiulis apžvelgė Puzino 
studiją metus ir kasinėtojo—mu
ziejininko darbo; Ii karta jis me 
ta žvilgsni į Puziną profesorių 
ir žmogų.

PROFESORIUS IR ŽMOGUS

sparnų — tautosaka, nes
kas—Baldžius studentu, visai nepatraukė. Tuomet etnikos 
katedra turėjo paruošti Lietuvos muziejams proistorės ar 
tautotyros specialistus, žiūrint kurią šaka pasirinksi pa
grindine. 1938 m. rudeni įstojo stud. Rimute Jablonskyte, 
aiškiai apsisprendusi būti proistorike, jau įpratusi rankio
ti Lietuvos smėlynuose titnagus ir apie senąjį bei kitus 
akmens amžius, tėvo įtraukta ir paskatinta, buvo perskai
čius ne viena proistorinę knyga (tėvas Konstantinas, teisi
ninkas, skaitęs V.D. univ. istorijos mokslų paleografiją, 
turėjo keliolikos tūkstančių titnago dirbinių rinkini); taip 
pat dėl šio apsisprendimo prisidėjo ir jos gimnazijos moky
tojas J. Ambrazevičius. Aš pats tada buvau apsisprendęs 
tautotyrai. Taip 1938 m. rudeni dr. J. Baldausko 6 vai. sa
vaitėje klausėme tik su stud. Jablonskyte vienu du, o pas 
dr. J. Puziną ateidavo dar 8 studentės istorikės (J. Liesy
te, R. Volkaitė, J. Kuprevičiūtė...).

Lietuvos proistorę dr. J. Puzinas skaitė V.D. Kultūros 
muziejaus auditorijoje ir salėje tarp ekspoziciniu lentynų. 
Skaitė labai tvarkingai, pasirašęs. Po paskaitų visada nu
sivesdavo į ekspozicijos sales arba tiesiog sandėlius ir 
plačiai aišlčindavo; toip jungė žodį ir radinius. Ten pat vy
ko ir mūsų įvairios pratybos, kol 1939 m. vasario mėn. jau 
pradėjo dalį siuntinėti į Sargėnų ir Veršvų kasinėjimus.

Nusikėlus į Vilnių, paskaitos vyko jau Vilniaus univer
siteto proistoriniame skyriuje, kartais jo darbo kambaryje 
ten pat, nes mūsų būrelis buvo kiek sumažėjęs, nors tada 
stud. R. Jablonskytė jau buvo pilnai j etniką įtraukusi stud- 
M. Al seikaitę (Gimbutienę); ją atsiviliojo is kalbos mokslų 
skyriaus ir iš prof. dr. A. Salio lietuvių tarmių, nes tada dr. 
J. Baidausko-Baldžiaus kursams mums reikėjo būtinai tre
čios aukos.

Okupacijų metais man teko iškristi iš proistorės sky
riaus, nes turėjau gyventi Kaune. Žinau, kad doc. dr. J. Pu
zinas turėjo vargo pritaikinti Fr. Engelso pažiūras (pvz., 
apie šeima) Lietuvos proistorei, neminint kitų socialistinio 
mokslo linksmybių, ir kad jis gavo nuolatinį klausytojų iš 
komjaunimo komiteto. Tas stud. Michelmacheris, ar stud. 
Lifšicas,rūpestingai užsirašinėjo ir pakankamai negudriai 
sekė, būdamas aprūpintas net atskiru raktu į proistorės bei 
etnografijos muziejų ir eilės kambarių patalpas, taigi ne
vaikščiojo per pagrindinę kontrolę, bet įsli nkdavo iš Pilies 
g. 11 nr. kiemo. Tas pats studentas buvo pasirašęs, kad 
prof. J. Puziną su šeima 1941 m. birželio gale išvežtų į Si
birą drauge su prof. dr. A. Saliu ir kt. Iš tu dvejų pilnu stu
dijų metų, kai klausiau Lietuvos ir Europos proistorės kur
sus pas prof. dr. J. Puziną, ji norėčiau priskirti prie tikrai 
geru dėstytoju. Laikau ji neblogesnių už Innsbrucko univ. 
prof. dr. L. Franz, nors gal ir ne tiek įspūdingų kaip Tūbin- 
geno univ. prof. dr. K. Bittel, kelis metus kasinėjusį Maž. 
Azijos srityse. Antra, Tūbingeno univ. turėjo ir žymiai ge
resnes dėstymo galimybes; prof .dr. Puzinas galėjo mums 
parodyti tik dažnai knygos paveiksliukus, kai čia mes visa 
matėme gerai ekrane ir t.t.

1941—44 m. prof. dr. J. Puzinui teko būti Vilniaus univ. 
Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, taigi labai nedėkin
gu metu. Jis pabandė pas vokiečius užtarti doc. Lazerso- 
ną ir dar kaž kurį fakulteto narį žydą, tai buvo iš Vilniaus 
miesto komisaro Įstaigos išvytas ir vos nesuimtas. Ir kai 
vėliau prof. dr. J. Puzina dėl pastangų tyrinėti rytines Lie
tuvos dalis ir už ryšį su gudais suėmė, tai jam priminė ir 
pastangas gelbėti Vilniaus univ. žydus.

Prof. dr. J. Puzinui pavyko paruošti keturis Lietuvai pro- 
istorikus: Prano Kulikauską, Reginą Volkaitę—Kulikauskie
nę (perėjo iš Lietuvos istorijos), Rimutę Jablonskytę-Ri- 
mantienę ir Marija Aiseikaitę—Gimbutienę.

Pokario metais (1945-49) buvo vienas Pabaltijo univ. 
Hamburge/Pinneberge organizatorių, baltų proistorės pro
fesorius, lietuvių skyriaus prorektorius ir 1949 m. to uni
versiteto rektorius.

Studijas baigės, dr. J. Puzinas 1934 m. rudeni buvo pa
skirtas V.D. universiteto Humanitariniu mokslų fakulteto 
etnikos katedros vyresniuoju asistentu ir skaitė apžvalgi
nius Lietuvos proistorės kursus, kurie buvo privalomi isto
rikams. Tiek proistorė, tiek etnologija buvo mums svetimi 
ir nesuprantami mokslai, o pasalinus iš šios katedros dar 
dr. J. Bali, buvo tikrai nunuogintas vienas pagrindiniųjų

dr. J. Bali pakeitęs J. Baldaus-
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Bostono apylinkės narius.Bostono-Brocktono lietu
vių ekskursija į Pasaulio 
Lietuviu Dienų šventę To- 
rone vyksta užsakytu auto
busu penktadienį, birželio 
30 d.

Brocktone autobusas su
stos 7 vai. ryto prie Sando
ros klubo, 30 Intervale St.
Gi So. Bostone jis atsiras 8 
vai. ryto prie Piliečių klubo 
(kampas E ir Broadvray)

Autobuse dar yra kelios 
vietos. Prašom paskubėti su 
registracija. Kreiptis i L.B.

Nakvynėms patariama re
gistruotis Toronto Royal 
York viešbuty, tel. 416—368— 
2511- Čia vyksta P.L.B- sei
mas, didysis banketas ir su
sipažinimo vakaras. Kaina 
40 dol. nakčiai dviem. Ga
lima apsistoti ir kituose 
viešbučiuose. Kainų skirtu
mas mažas. Reikia rezervuo
ti bilietus į banketą. Visas 
reikalingas informacijas 
teikia Vladas Dauginis, tel. 
416-533-1121-

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse :

VIENOS SAVAITĖS:

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

liepos 2 
liepos 16

rugsėjo 17

rugsėjo 22

$1245.00
$1245.00

$845.00

$845.00

rugpiūčio 6 
rugsėjo 3 

gruodžio 22

$1245.00
$1195.00
$1045.00

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

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene

Prices are based on doubie occupancv and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines is Lietuvos sutvarkant kvietimo dokumentus

Baigiant lai bus leista trumpai priminti ir apie a.a. prof. 
dr. J. Puziną žmogų, nes man teko pažinti gal kiek ar
čiau ir matyti įvairiose situacijose. Jis visur norėjo padėti 
kitam, o i tampų metu jas švelninti.. Lai nebūna daugiau 
paslaptis, kad jo pastangomis buvo gauta Švietimo minis
terijos stipendija Pr. Kulikauskui studijuoti pas prof. En- 
gelį Karaliaučiuje (dėl karo ir okupacijos sąlygų turėjo iš 
ten grįžti proistorės nebaigęs; ją baigė jau pas prof. Puzi
ną 1942 m. Vilniuje), kad jis ’abai rūpestingai globojo
1941—1943 m. ir stud. J. Būgą, kuris tuo metu tikrai buvo 
reikalingas šeimos globos Vilniuje, ir t.t. Jo nuosaikumas 
buvo didelė palaima ir Lietuvią Enciklopedijoje, tiek Phi- 
ladelphijoje, tiek ir Cbicagoįe Lietuvių Bendruomenes dar
buose, Lituanistikos Institute ir kt.

PABAIGA

Naujos
Keleivyje gau 
narnos knygos

ŽEMAIČIŲ DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Volančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

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

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC M WWEL ! į 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisvės Varpas h
LIETUVIŲ RADUO

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 1 0 dol.

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

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

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.
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LDD veikliosios nevvyorki&kės 7-tosios kuopos, surengusios sėkminga Margucią balių, darbuo
tojai ir svečiai .vieno praėjusio pikniko metu. Iš kairės: Ona Barloff, Vivianne McFarland, Alice 
Zupko, Marytė Salinskienė, prof. dr. Jokūbas Stukas, dail. Jurgis Juodis ir pirm. Bronė Spūdiene*

PAVYKĘS NEWYORKO 

L.D.D. MARGUČIU

BALIUS
Lietuvių darbininkų d-jos 

7 kuopos margučių balius 
kovo 22 d. Fifi kovinėje 
Woodhavene šiemet, kaip ir 
anksčiau būdavo, sutraukė 
nemažai publikos. Stalus 
puošė kuopos narės Alice 
Zupko gėles, šalia vaišių, 
kurias rūpestingai paruošė 
kavinės šeimininke Vivianne 
McFarland, buvo ir programa.

Jąpradėjo kuopos valdy
bos pirmininkė Bronė Spūdie- 
nė, tolimesniam vadovavimui 
pakviesdoma kuopos narj^ Jo
nų Valaiti. Pristatyti kai ku
rie svečiai ir pakviesti tarti 
žodi. Kalbėjusiųjų tarpe bu
vo adv. Edward Le Vanda, 
SLA sekretore Genovaitė 
Meiliūnienė, prof. dr. Jokū
bas J. Stukas, lietuvių siu
vėjų veteranas Vincas Za- 
veckas ir kiti.

Kuopos nare Lilija Šatei
kienė angliškai paaiškino 
Velykų margučių prasmę ir 
aplamai apie lietuviu gyve
nimų, kas buvo Įdomu nelie
tuviškai kalbantiems baliaus 
svečiams.

Margučių konkurse dalyva
vo nemažai narių, o už pa
čius gražiausius buvo pas
kirtos trys premijos. Verti
nimo komisijoje darbavosi 
prof. dr. Jokūbas Stukas, ad
vokatas E. Le Vanda, Euge
nija Keziene, Genovaite Mei- 
liuniene, Jonas Klasčius. 
Pirmoji ir antroji premijos 
atiteko Marijai Dudutienei, o 
trečioji - Jadvygai Gražu- 
lienei.

Balių ruošė komisija, ku
riai vadovavo kuopos vice
pirmininkas Jonas Klasčius, 
talkinamas Elenos Bublai- 
tienės, Marijos Vasilkos, Do
nato Vizbaros ir kuopos val
dybos.

DETROIT, Ml.

Sandaros kuopos nariai 
gegužės 7 d. susirinkime 
kuopai vadovauti paliko se- 
nęja valdyba, kuria sudaro 
šie asmenys: pirm. Antanas 
Norus, sekr. Antanas Sukaus- 
kas, ižd. dr. Kazys Karve
lis, org. Feliksas Motuzas 
ir narys Petras Januška.

Atstovu į Detroito Organi
zacijų centrą paskirtas An
tanas Norus. Sandaros laik
raščiui aukų surinkta 25 dol.

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

1978 METŲ KELIONES J LIETUVĄ
DVIEJU SAVAIČIŲ KELIONĖS | LIETUVĄ IR VAKARU EUROPĄ

iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTIC
TOURS

Nuo liepos 8 iki 24 SI, 439. 00 
Lietuva, Austrija. Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 
naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija j 
Kauną, 1 naktis Maskvoje, 1 naktis Frankfurte. 1 
naktis Heidelberge, 2 naktys Munchene, 2 naktys 
Vienoje. 1 naktis Passau, 1 naktis Rothenburge

Nuo rugpiūčio 14 iki 28 S 1, 399. 00
Lietuva, Vokietija, Olandija, Belgija, Prancūzija...
1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 
1 dienos ekskursija j Kauną. 1 naktis Maskvoje, 1 
naktis Kolne, 3 naktys Amsterdame, 2 naktys Briu- 
selv. 1 naktis Cocheme

Vienos savaitės kelionė j Lietuvą 
Nuo rugsėjo 1 7 iki 24 $ 849. 00

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

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

Atstovai:
YVorcestery: 144 Millknry St.

SYV-8-2868
CIevelande: (216)—692-1707 

.Detroite: . (313)—453-8614

Nutarta kartu su SLA 352 
kuopa surengti išvyką birže
lio 25 d. Sodeikų sodyboje.

Gegužės 13 d. Renais- 
sance viešbuty buvo tautinių 
grupių balius, kuriame šoko 
ir lietuvių tautiniu šokiu gru
pė “Šilainė”.

Lituanistinės mokyklos 
užbaigtuvės ir motinų pager
bimas įvyko gegužės 14 d.

A. Sukauskas

BROCKTON, MA.

MOTINAS PAGERBĖ 
ORO BANGOMIS

Laisvės Varpo vedėjo Pet
ro Viščinio ir Fitzmaurice 
Motor Sales savininko Juozo 
Kairio rūpesčiu gegužės 14 
d. per radijo stotį WBET bu
vo suruošta speciali progra
ma lietuvėms motinoms pa
gerbti. Programa tęsėsi iš
tisą valandą ir buvo labai 
gerai paruošta.

Daug pagarbos žodžiu mo
tinai lietuvei pasakė rašyto
jas Stasys Santvaras, visuo
menininke Aušra Zerr ir kiti. 
Kiekvieno kalbėtojo turinin- 
ga žodi lydėjo motinai skir
ta daina, eilėraštis ar prozos 
kūrinys (N. Mazalaitės 
"Laiškas motinai”).

Nuoširdi padėka P. Višči
niu! už tokios programos pa

ruošimą ir J. Kairiui už jos 
parėmimo lėšomis.

Motino - šeimos siela, 
vaikai -mūsų toutos žiedas, 
Lietuvos ateitis.

PAVASARIO BALIUS

L.B. apylinkės, kuriai va
dovauja Juozas Rentelis, ge
gužės 13 d. surengtas balius 
buvo visais požiūriais sėk
mingas.

Jo meninę programa, atliko 
jaunimo ansamblis “Sukū
rys” (vadovas Vytautas Bruz- 
gys, akompaniatorės pianis
te M. Crovley ir akordeonis
te N. Girourd), pašokęs tris 
sokius, ir Juliaus Gaidelio 
vadovaujamas Bostono vyrų 
sekstetas, padainavęs astuo
nias dainas.

Po programos buvo vaišės, 
kurias paruošė. Vytenis Iz- 
bickas. Dail. Česlovo Janu
so dovanotą paveikslą lote
rijoj laimėjo Ramanauskas 
iš Bridgevaterio.

ADVOKATĖ

JŪRA STRIMAITYTE

PEPPARD, KEHOE &
STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW 
♦v

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

Užtarnauta padėka už šito 
pobūvio surengimą priklauso 
L.B. apylinkės pirm. Juozui 
Renteliui ir valdybos narėms 
St. Jančiauskienei, Liudai 
Šukienei ir Vidai Sužiedė- 
lienei.

E. Ribokienė

MIRĖ... Atkelta iš 3 psl.

jai. Jis kartu su žmona Ale
na (Vileišyte) įsteigė gana 
didelį specialų fondat kultū
ros reikalams.

Velionis palaidotas Chi
cagos Lietuviu Tautinėse 
kapinėse. Gili užuojauta jo 
šeimai.

MASTER ELECTRICIAN

— Industrini — Residential 
— ( om m erčiai —

New and Old Work 
Free Estimates

Ca!l

Charles A. Galinauskas 
265-4090

DKAUtnMO AGENTCRA J 
AtMeka įvairių rūšių Į

draudimas
Kreiptis senu adresu*

BKONIS KONTR1M 
598 Broadvvay 

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

! !

.Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. V e i t a a 
Tek 268-6030

597 E. Broaoway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.

— ____ —j -i—

Ii.9 c
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DAIL. A. TAMOSAITIENES
PASKAITA BOSTONE

S.m. birželio 2 d., penkta
dieni, 7:30 vol. vok. (ne sek
madieni, kaip anksčiau skel
bta), Piliečių Klubo 4-tame 
aukšte (So. Bostone), dail. 
A. Tamošaitiene, viešnia iš 
Kanados, skaitys paskaita: 
“Senovines ir naujai audžia
mos lietuviškos juostos“.

Paskaita bus paįvairinta 
gausiomis skaidrėmis, su
rinktomis iš senovinio mūsų 
juostu lobyno.

BROCKTONO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO

Koncertas
19?8*m. birželio 4 d. 3 vai. po pietų 

Brocktono North Junior High auditorijoj

PROGRAMOJE:

CHORAS — Atliks daugumą ateinančio
sios 1978 m. Dainų Šventės 
repertuaro dainų.

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
vadovauja
Komp. JI LIŪS GAIDELIS

MARYTE BIZINKALSKAITE
SOLISTAI -

STASYS LIEPAS

AKOMPANIATORIAI:
Vida BEDERYTE

Dr. Petras BIZINKAl SKAS

Įžangai 4 dol. Studentams: 2 dol.

Po koncerto. 6 vai. vak.. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje VAIŠES ./ŠOKIAI Auka: 5 dol. 

Bilietai gaunami pas choristus ir prie įėjimo

Tautodailės Instituto na
rius ir visus šiuo reikalu be
sidominčius Bostono ir apy
linkių lietuvius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

L.T-l. Bostono skyrius

TAUTODAILĖS INSTITUTO 

KVIETIMAS

Jau buvo rašyta, kad ba
landžio pabaigoje Bostone 
įkurtas Lietuviu tautodailės 
instituto (LTI) skyrius.

To instituto tikslai: rink
ti, tirti ir saugoti senąjį lie

tuviu lioudies mena^, kurti 
bei puoselėti naująja lietu
vių tautodailę ir taip pat sek
ti kitų tautą,atsiekimus jų 
tautodailėje. Visiems Šiems 
tikslams atsiekti reikia turė
ti gausų būrį darbininkų, to
dėl LTI Bostono skyriaus 
valdyba kviečia ir visus Bos
tone ir artimesnėse apylinkė
se gyvenančius lietuvius, 
kuriems šie tikslai atrodo 
svarbūs bei įdomūs, jungtis 
į bendrą darbą.

Norintieji priklausyti LTI 
prašomi siusti pavarde ir ad
resą su nario mokesčiu val
dybos iždininkei Irenai Ma- 
nomaitienei, 16 Crockers La
W. Roxbury, MA 02132. Nario 
mokestis — 5 dol., du is šei - 
mos moka 7 dol., rėmėjai —
2 dol.

S. S.

Telefonas: AN 8-2806
Dr. loi. J. Donovan 
Dr. J. Pašokamo

P« DINIS 
ME TRESTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto fkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mus

fi*

ICOSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
B BOSTONO J LIETUVĄ 

• ir kišus Rusijos okupuotus

• kraštus
I

Pristatymas greita* ir 
garantuotas

Preke* parduodamos nuio- 

mintomi* kainomis. 

Atidaryta darbo dienomis 

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 

nuo 8 vaL ryto iki 2 yaL p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

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

Tai. 268-0068
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Vyt. Eikinas ir Edv. Austras EI Paso, Texase

" LIETUVIAI SPORTININKAI AMERIKOS TINKLINIO 

PIRMENYBĖSE

Bostono lietuvių“Gran- 
dies” sporto klubo tinklinin- 
kai Vyt. Eikinas ir E. Aus
tras žaidžia ne tik lietuvių, 
bet ir New England Masters 
komandoje. Per paskutiniuo
sius keturis metus su šia 
komanda jie dalyvavo sekan
čiuose Amerikos USVBA tin
klinio pirmenybėse: 1975 m.
- Reno, Nevadoje; 1976 m.
- Scbenectady, N.Y., 1977 
m. — Hilo, Havajuose, o š.m. 
gegužės 17—20 dd. - EI Pa
so, Texase. Šiuo metu jiedu 
treniruoja savo “senus kau
lus” Pasaulio lietuvių žai
dynėms Toronte .

GAUTAS ŠIOKS TOKS 

ATSAKYMAS
L.B. Bostono apylinkės 

valdyba neseniai pasiuntė 
laišką vietinei WBZ—TV 
stočiai, protestuodama prieš 
užgaulų ir netikslų lietuvių 
vaizdavimų “Holocaust“ 
filme.

Taip pat šių metu Ameri
kos tinklinio pirmenybėse 
EI Paso mieste puikiai pa
sirodė B. Andriukaitis iš 
Chicagos, žaidęs su Spaul- 
ding komanda (vyrų klasėje). 
Neatsiliko ir Bostono “Gran
dies“ kylantis tinklininkas 
A. Kuncaitis, žaidęs už MIT 
universitetą.

Šįmet pasigedome Vyt. Ka
tiliaus iŠ Los Angeles. Jis 
buvo 1977 m. Amerikos tin
klinio Čempionatą laimėju
sios Maccabi komandos ka
pitonas.

Netrukus susilaukta atsa
kymo iš stoties vedėjo Sy
Yanoff, kuris sakosi nusiun
tęs laišką viso NBC tinklo 
prez. R. Mulhollandui į New 
Yorka, prašydamas, kad tas 
paruoštų atsakymo, nes LB 
laiškas liudijąs daug “min
ties, pastangų ir dokumen
tacijos“.

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

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

Skambinkite

268-4662
Bostono miesto tarybos pirm. Lorry Di Caro, siekių* valstijos iždininko posto, savo 
bičiulių tarp*. Iš kairės stovi: Ligi |O Bričkute, Rimo Bričkuvieno, Norman Janis, J nas 
Bričkus, Larry Di Caro, Rūta Bričkute- Sėdi Potricia Horzog ir Romas Bričkų*.•J
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Vlėtinės ziruei
TRAGISKUJU BIRŽELIO 

DIENU MINĖJIMAS

Birželio 10 d. (šeštadie
ni) prisiminsime Birželio 
tragiškąsias dienas šia pro
grama:

6:00 v. v. Sv. Mišios už 
lietuvių tautos kankinius šv. 
Petro liet. bažnyčioje So. 
Bostone.

6:45 v. v. salėje po baž
nyčia paskaita ir meninė da
lis.

Pamaldas laikys ir pas
kaita skaitys pranciškonas 
kun. K. Butkus. Meniną pro
gramą attiks sol. B. Povila- 
vičius ir komp. J. Kačinskas.

Visi Bostono ir jo apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti. Organizacijos kvie
čiamos su vėliavomis.

L. B. Bostono 
apylinkės valdyba

ĮDOMIOS SVARSTYBOS
Amerikos Lietuvių Tory* 

bos Visuomeninių ryšių ko
misija birželio 11d. 2:30 val> 
popiet Tautinės S-gos na
muose So. Bostone ruošia 
svarstybas tema: Lietuvos 
laisvinimo byla po Helsinkio 
ir Belgrado konferencijų, pa
siruošimas būsimai Madrido 
konferencijai ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikla.

Iš Chicagos į šį simpozi
umą atvyksta dr. Kazys Bo
belis, Teodoras Blinstrubas, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas ir 
dr. Kazys Šidlauskas.

Visi kviečiami dalyvauti.

KELI LIETUVIAI 
TARP 2,300

Praeitą savaite buvo bai
gusią Bostono kolegija iš
leistuvės. Viso labo diplo
mus gavo 2,300 asmenų.
Jų tarpe tebuvo dvi lietuvai
tes, kurios sutinkamos lie
tuvių jaunimo organizacijo
se. Tai Asta Danasaitė ir 
Nijolė Ivaškaitė. Pažymėti-

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai ii Worcesterio sian- 

Mass įvairias siuntinius į Lieta 
vų ir kitos Rusijos valdomus 
rietus! Siuntiniai sudaromi ii 
-lėtinės tarnybas medžiagų, ap- 
tvo, maisto ir pramonės gami
ny. Turime vietoje įvairių vie 
linės gamybos ir importuotų 
irekių iš kitų kraštų visai ie
nomis kainomis. Be to, siunčia
nt maistų, pinigus ir galite už
akyti jų gamybas prekes, čia 
umokėsite pinigus, o giminės 
en vietoje galės pasirinkti už
akytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
am tikras įstaigas atsikviesti 
'iminės čia pas save į svečius 
ir nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
ti ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
darito. Ve:’ė;z.T A. Schyrinakl

no, kad pastaroji yra LB 
Bostono apygardos valdybos 
narė.

Tarp minėtą kolegijų šie
met baigusiųjų yra dar ke
lios lietuviškos pavardės: 
George Denison Baronas, 
Wanda Ann Stakutis, Thomos 
J. Urbelis ir Trocy Catberine 
Alekna

TRYS IVAŠKOS GAVO 

DIPLOMUS

Lilijos ir Gedimino Ivaškų

♦♦♦
t♦♦
♦
♦♦

Ę The Apothecary | 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦

Parduodamo tiktai vatotoB, ilpiktome gydytojų N < 

ir tarime visus gatavus
M Nik vaistų — eikit į Hetoviikų 
Sav. Kmasual L. Boaengard, B. Sk, Beg.

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

Iklafaaar AN 8-44M

Nas I vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus ėvaatadiealaa kr

South Bostono Lietuvių Piliečių Klube

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 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. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

♦
♦
♦
♦♦
♦♦♦
♦♦
♦
♦
♦♦♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAIS 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:?

Tel.: 436-1204

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

sūnus Aleksandras baigė šv. 
Petro parapijos pradžios mo
kykla.

Dalios ir Rimanto Ivaškų 
sūnus Darius baigė Bostono 
kolegijos aukštesniųjų mo
kykla, priimtos i Northeas- 
tern universitetą ir Bostono 
kolegija, kurioj ir studijuos 
chemiją. Jų duktė Nijolė 
baigė Bostono kolegiją, kur 
studijavo fiziką ir prancūzų 
kalba, priimto į Loyolos u- 
n i versi te tą Chicagoje ir 
McGilI bei Concordia univer
sitetus Montrealy. Ji studi
juos įmonių vadovavimą 
(business management), bet 
dar neapsisprendė, kuriame 
universitete.

Tel.: 848-6000

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Birželio 4 d. Brocktono 
No. Jr. High School šv. Ka
zimiero par. choro koncertas

Birželio 10 d. LB ruošia
mas Tragiškųjų birželio įvy
kiu minėjimas So. Bostone.

Rugpiūčio 13 d. Romuvos 
parke Brocktone Minką radi
jo piknikas.

Rugsėjo 10 d. LB rengia
mos Tautos Šventės minėji
mas So. Bostone.

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

Spalio 8 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Lopkr. 12 d. Baltų_d—jos 
rengiamos Danos Stankaity- 
tes koncertas.

Lapkr. 19 d. Lietuvos ko- 
ri u ome ne s atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

PETER MAKSVYTIS
Carpentor & BcBdee

Cbareh Street 
B. MOtoa,

_____
Telefonas 698-8675

TBL. AN M114

Or. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMBTBI8TB

šuo 10 ryto iki 0 vakaro

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

-----------rrrrrrrrrr rrrr“

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

<į2fc

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAV1NGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, kų 
reiškia būti vadovu banku 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 k’.ekvieno 
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

“ALtVAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHI3ALD PRESIDENT

■

MAIN OFFICE 
460 WMt Broatfw»y 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
26B-2S00

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

1




