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Pranašauja
karą

Kinijos užsienio reikalu 
ministras Huang Hua Jung
tinėse Tautose kritikavo JAV 
ir Sovietų. S-ga, sunkiausias 
patrankas nukreipdamas į 
paskutiniąją. Jis kaltino 
sovietus naują neramumą Af
rikoje kėlimu ir galimo karo 
planą ruošimu. Anot jo, so
vietai stengiasi plėstis, o 
JAV — ginti įdėtus kapita
lus. Kai kova sustiprės, tos 
dvi galybės susidurs krūti
nėmis. Karą pradės sovie
tai, patys agresyviausi bei 
pavojingiausi jo kurstytojai, 
tam tikriausia pasirinkdami 
Vakarą Europą.

Brežnevas 
lankėsi 
P rahoj

Sovietą S-gos diktatorius 
Brežnevas gegužės gale lan
kėsi Čekoslovakijoje. Ten 
pasakytose kalbose jis smer
kė Dubčeka ir jo pasekėjus, 
kurią pastangas suteikti ko
munizmui “žmogišką veidą“ 
sutriuškino brežnevinių žu
diką tankai. Be to, gyrė ir 
ordinu apdovanojo Dubčeko 
įpėdinį Husaką, kaltino va
kariečius dėl “ciniško kiši
mosi” įZairės vidaus rei
kalus ir dėl “veidmainiavi
mo”. Pagaliau, pats gyrėsi 
savo taikingumu, pasiryžimu 
“karo kirvuką* palaidoti taip 
giliai, kad jis niekada nebū
tą panaudotas nė pikčiausio 
priešo. Nėra tokio ginklo, 
kurio Sovietą S-ga nenorėtą 
apriboti ir atsisakyti, susi
tarusi su kitomis valstybė
mis”, iškilmingai skelbė 
Brežnevas, o ką daro tikro
vėje, skelbia komunistinės 
Kinijos ministras (Žr. aukš
čiau).

Trumpai
• Brežnevo sūnus - alkoho
likas. Tai paskelbė nese
niai iš Sov. Sęjungos pabė
gęs buvęs Serbskio institu
to politiniams kaliniams 
"gydyti” aukštas viršinin
kas dr. Novikovas.

•Jeruzalėje autobuse spro
gusi bomba užmušė 5 ir su
žeidė per 20 keleivių. Už 
tai atsakomybę prisiėmė Pa
lestinos partizanai.

•JAV kariuomenėj esą net
209,000 marijuaną vartojan
čių karią.

Prisimenant liūdnąja* Birželio įvykių sukaktį, Štai vaizdas iš antibolševikiniųdemonstracijų, 
rengtą kartu su ukrainiečiais 1972 m. Bostone. Be to, artėjant Pavergtųjų. Tautų. Savaitei, ir šiuo 
metu vėl kylant susirOpinimui pavergtaisiais, tenka i? naujo pamąstyti, kaip įgyvendinti lietuvią 
plakate matomtųšuki: “Veikla, ne žodžiai, išlaisvins Lietuvą’*!

Baigėsi Nato pasitarimas
Praeitą savaitę 2 dienas Washingtone posėdžiavo NATO sąjunga, kurion įeina 15 Va

karą valstybių. Matydami, kaip Sovietą S-ga stiprina ir didina savo karo pajėgas, NATO 
nariai sutarė kelti ir savąjį pajėgumo, ypačiai stiprinant prieštankines bei priešlėktuvi
nes priemones. Numatyti geresni bOaai gintis, jei priešo būtą pavartoti cheminiai ar bak
teriologiniai ginklai. Kalbėta ir apie tai, kaip greičiau būtą galima į Europą permesti 
JAV karius, jei priešas staiga įsiveržtu į Vakarę Europą.

Daugiau taupyt, mažiau išleist
Federalinių rezervų (centrinio) banko valdytojas Williom Milleris, kalbėdamas Brown 

universitete Providence, pasakė, kad infliaciją teįveiksime daugiau taupydami ir mažiau 
išleisdami. Jei toip nedarysime, tai kitame amžiuje visi vaikščiosime basi. Iki 1982 m. 
būtina federalinį biudžetą suvesti be deficito.

1979 m. biudžetą prez. Carteris stengsis suvesti su 50 bilionądoleriądeficitu, o šį
met jis dar sieks 60 bilionądolerių.

0 jei infliacija augs tokiu greičiu, kaip balandžio mėnesi, tai per siuos metus ji pa
sieks grėsmingus 10 %.

Visi disidentai T ligonys
Tokios nuomonės yro dr. Morozovas, vyriausias garsiojo Serbskio instituto direkto

rius. Taip tvirtina pernai į Vakarus pabėgęs dr. Jurijus Novikovas, buvęs minėto institu
to skyriaus’vedėjas, turėjęs dideli Morozovo pasitikėjimą.

Serbskio institutas garsus specialiu politinių kalinių “gydymu”. Jo direktoriaus Moro
zovo nuomone, visi disidentai, visi nesutinkantieji su partijos generaline linija, yra psi
chiškai nenormalus, paliegę, nepajėgūs gyventi visuomenėje. Jiems reikia teikti “psi
chiatrinę pagalbą”, “terapiją”, gelbėti jądvasinę sveikata. Taip ligonį “begelbėjant” 
jis dažnai išvaromas iš proto, nes “gydymas” stipriais vaistais, elektriniais šokais ir 
psichologiniu “paciento” kankinimu yra itin žiaurus. “Ligoniu” kankinimo* sovietų psi
chiatrinėse yra kruopščiai atskleidę bei dokumentavę tiek pačią rusu (ir kitu tautybių) 
disidentiniai sluoksniai, tiek ir Vakarą stebėtojai bei medicinos ekspertai.

Pažymėtina, kad Morozovas opozicionierius ir disidentus laikąs ne tik psichiniais li- 
gonimis, bet tuo pačiu ir pavojingais užsienio žvalgybų agentais. Pabėgusiojo Novikovo 
liudijimu, Sovietą S-goje iŠ viso yra 12 ligoninių skirtų disidentams “gydyti”.

• Šią metu pradžioje JAV 
kalėjimuose buvo 294,896 
kaliniai.

• Italijoje 6 Raudonosios 
Brigados nariai formaliai ap
kaltinti A. Moro nužudymu.

• Irano sostinės universite
te studentai demonstravo 
prieš leidimą jame studijuo
ti ir moterims.

• Iš Barcelonos (Ispanijoj) 
kalėj imo pabėgo 45 kaliniai

• Vietname per 20 m. numa
toma į negyvenamas vietas 
iškelti 10 milioną gyventoju. 
Jau iškelta 1 mil. 300 tūks
tančių. Pirmiausia keliami 
kiniečiai, todėl daugelis ją 
patys apleidžia Vietnamą.

Kaip padėti 
Zairei

JAV, Britanijos, Prancū
zijos, Belgijos ir Vak. Vo
kietijos atstovai šią savaitę 
dvi dienas nagrinės Sovietų 
Sąjungos ir Kubos paskuti
niuosius veiksmus Afrikoj ir 
paruoš savo vyriausybėms 
karinės ir ūkinės pagalbos 
Zairei pasiūlymus. Prancū
zija yra pasiūliusi sudaryti 
karinius dalinius iš afrikie
čių- tikriausiai iš Moroko, 
Gabono, Togo, Senegalo ir 
Dramblio Kaulo valstybiųko- 
rių, kuriems vadovautų pran
cūzų karininkai.

Trumpai
•Pasipiktinimo pareiškimai 

dėl disidento Orlovo nutei
simo nesiliauja. JAV Atsto
vu rūmai priėmė rezoliuciją, 
kuria prez. Carteris ir vals
tybes sekretorius Vanže'ra- 
ginami imtis diplomatiniąžy- 
gią, siekiant apsaugoti So
vietijoje persekiojamus žmo
gaus teisių* gynėjus.

• Ispanijos sostinėje Mad
ride nušovė Turkijos amba
sadoriaus automobilyje va
žiavusią ambasadorienę, am. 
basadoriaus brolį ir Šoferį. 
Policijai telefonu pranešė, 
jog tai atpildas uŽ turką vyk- 
lytą armėną žudynę 1915 m.

• Per paskutines 5 savaites 
apie 150,000 už mahometoną 
tikėjimą persekiojamų bur- 
miečią pabėgo į skurde pas
kendusį Bangladešą.

Mirė Natalija 
Stilsonienė
Gegužės 17 d. New Yorke 

mirė visuomenininke Natali
ja Kumetytė-Stilsonienė, il
gus metus “Keleivyje“ dir
busio Juozo Stilsono, įžy
maus Amerikos lietuviąde- 
mokratinio, antistalininio 
darbininką judėjimo teoreti
ko bei vado, našlė.

Gegužės 20 d. ji palaido
ta Cypress Hills kapinėse 
Brooklyne. Su jos mirtimi 
amžinybėn pasitraukia dar 
viena tauriąją senųjų Ame
rikos lietuviąkovos už sa
vo tėvų žemės laisvę ir jos 
varguolių reikalus dalyvių.

Gili užuojauta jos dukrai 
ir šeimai.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, ialin ii Lietuvo*)

PAMINĖJO VIVALDI

ViIniuje buvo surengti du 
koncertai žymiajam italą 
kompozitoriui ir smuikinin
kui Antonio Vivaldi, nuo ku
rio gimimo suėjo 300 metų, 
paminėti.

Pirmasai koncertas vyko 
Meno darbuotojų rūmuose.
Jo programų atliko Valstybi
nės konservatorijos studentų 
kamerinis orkestras, vado
vaujamas Sauliaus Sondec
kio, Šiaulių pedagoginio in
stituto senosios muzikos an
samblis, vadovaujamas Sigi
to Vaičiulionio, ir solistas 
smuikininkas Eugenijus Pau
lauskas.

Antrajame, Paveikslų ga
lerijoje vykusiame koncerte 
muzikavo Lietuvos kameri
nis orkestras su Klaipėdos 
mokytojų namų kameriniu 
choru, diriguojant Sauliui 
Sondeckį ui.

GARBES RASTAS 
ČIGONU. TEATRUI

"Tiesa” praneša, kad už 
sėkmingas gastroles Vilniu
je Maskvos Čigonų teatro 
"Romen” kolektyvas apdo
vanotas Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos Garbės raš
tu.

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ 

ENKAVEDISTĄ

Gegužės 25 d. suėjo 70 m. 
nuo vejionio Aleksandro Gu- 
zevičiaus, slaptosios poli
cijos generolo-majoro, gimi
mo. Dabartinių Lietuvos 
valdovųjis laikomas dideliu 
rašytoju, nes "jo kūriniai 
kupini partiškumo”. Jo su
kaktis Lietuvoje buvo iškil
mingai paminėta.

A. GuzeviČius mirė 1969 
m. balandžio 25 d.

.1* s

Druskininkų panorama iš Nemuno pusės

Mokytoju studijų savaitei artėjant
Dvyliktosios JAV ir Ka

nados lituanistikos mokyklų 
mokytojų studijų savaitės 
programa žada būti itin tu
rininga ir aktuali. Šįmet ta
sai tradicinis mūsų lietuviš
kojo švietimo židinių židi

nėlių kurstytojų sąskrydis 
bus kanadiškiame Toronte, 
Pasaulio Lietuvių Dienų pa
čiose išvakarėse.

Rengėjai skelbia tokią 
darbų tvarką:

Įspūdžiai apie dabartinę lietuvių studentiją Sovietų Sąjungoje

Kaip Sovietų Sąjungos lietuvių studentija at
rodė išeivijos intelektualui ęrieš 10 su viršum 
metų? į šį Mausimą atsako žemiau spausdinamos 
prof dr. R. Silbajorio mintys. Tai santrauka pas
kaitos, skaitytos 1966 m. Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavime Clevelande.

Nors nuo to laiko nutekėjo daug vandens (ir 
kraujo), dr. šilbajorio pastabos turi, gal būt, dau
giau nei tik istorinio įdomrmo.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Studijų tikslu gyvenant Maskvoje ir trumpai 
lankantis okupuotoje Lietuvoje, teko, ypač Mask
voje, sueiti su daugeliu lietuvių studentų ir juos 
arčiau pažinti. Ši patirtis paliko įspūdį, jog jauno
joje kartoje esama labai didelio įvairumo psichi
nės laikysenos aplinkos atžvilgiu prasme. Minimo
je, daugiausiai aukštesniųjų mokslo laipsnių sie
kiančioje “sovietinių žmonių” kategorijoje galima 
įžvelgti maždaug tokius penkis, skirtingus tipus:

Pirmasis tipas — žmogus, visu šimtu nuošimčiu 
įsitikinęs į “komunizmo pergalę”. Jis laiko nieku 
viską, kas netarnauja ar nepanaudotina “komu
nizmo pergalei”, kurios tačiau, ir tai įdomiausia, 
jis tiksliai apibrėžti nemoka, nors dėl jos įsikūni
jimo jis abejonių neturi. Šios grupės žmogaus ti
pinga argumentacija yra maždaug tokia: “Leninas 
surado istorijos dėsnius, ir ko gi čia daugiau gin
čytis — tikrovės įstatymų nebepakeisi..

Antrasis tipas — žmogus įsitikinęs į komuniz
mą praktiškąja prasme. Jam įspūdžio daro pats 
Sov. Sąjungos faktas, nors komunizmo kaip dok
trinos jis ir nesupranta. Jį apstulbina fizinis sovie
tų imperijos didumas, platumas, imponuoja tech
nologiniai laimėjimai, pasaulinės Sov. Sąjungos 
rolės nuolatinis augimas — visa tai, jo manymu, 
liudija komunizmo pasisekimą.

Trečiasis tipas — komunistinės santvarkos ša
lininkai, bet su labai gilia svajone bei troškimu 
kada nors prieiti prie pabaltietiškos Lenkijos ar 
Jugoslavijos realizavimo. Taip galvojančiųjų gru
pė yra gal net skaičiumi gausiausia visų kairiai 
nusiteikusiųjų tarpe. Nors žmogaus ir visuomenės 
samprata juose yra marksistinė, komunizmo vyk
dytos masinės žudynės, kalėjimai ir teroras jiems 
yra kategoriškai atmestini. Jie sako, jog jiems per
ėmus valdžią prasidės tikrasis, t.y. gerasis, komu
nizmas. Vienu žodžiu, tai yra labai idealistiškai 
galvojanti grupė.

Ketvirtasis tipas — žmonės, kuriems labai rei
kia į ką nors tikėti, kurie negali gyvenimo priimti 
be komentarų. Jie labai myli Lietuvą, bet taip pat 
vertina Sov. Sąjungą, kuri “sudariusi sąlygas lie
tuvių rašytojams, pvz. Donelaičiui, būti išverstam, 
į daugelį kalbų ir plačiai pasklisti didžiulėje so
vietinių respublikų šeimoje.” Šį tipą yra gal sun
kiausia apibūdinti: galime Įsivaizduoti komunistą, 
galime įsivaizduoti antikomunistą, galime įsivaiz
duoti indiferentą, bet sunku įsivaizduoti ir supras
ti šio tipo žmogų, lyg nepritampantį jokion aiškion 
kategorijon.

Penktasis tipas — tai būdingas lietuviškas tylė- 
tojas, mokąs užsislėpti. Jis nesileis, ypatingai su 
ruseliu, į kalbas, nors ir šiaip lietuvių tarpe pasi
tikėjimas rusais labai mažas. Net ir tam tikrų po
zicijų pasiekę lietuviai rusiškai kalba prastokai 
Jaučiasi net tam tikras pasididžiavimas nemokėti 
rusų kalbos tobulai: tuo lyg demonstruojamas tau
tinis savitumas ir pabrėžiamas noras, kad rusas, 
su jais kalbėdamas, niekad negalėtų užmiršti, su 
kuo jis kalba.

Visų sutiktų ir artimiau pažintų lietuvių, visų 
išvardintų kategorijų tarpe pastebimas būdingas 
bruožas — didelis sugyvenimas tarpusavyje, ne
žiūrint aiškių skirtumų laikysenoje bei mentalite
te aplinkos atžvilgiu. Komunistai, pusiaukomunis- 
tai, trečdaliu komunistai, nei šis nei tas, pusiau 
antikomunistai, antikomunistai — visi draugiškai 
bendrauja ir jų tarpe nesijaučia asmeniškos įtam
pos. Šiuo metu tėvynėje paplitęs posakis, jog Lie
tuvoje gyvena geri žmonės, blogi žmonės ir rusai. 
Reiškia, opusis pasiskirstymas vyksta ne pagal 
komunistinę, bet pagal tautinę liniją. Atrodo, jog 
mūsų tautiečiai susirado plotmę, kurioje galima 
gyventi nesusipiaunant. To nebuvo pirmosios oku
pacijos metu ar antrosios pradžioje — joks patrio
tas su komunistu nesidraugavo, laikė jį parsida
vėliu. Dabar gi lietuviai atrodo susiradę bendrą, 
lyg neutralią kalbą. Visus sieja meilė Lietuvai, ir 
natūralus, įgimtas prisirišimas prie savosios tau
tos nustelbia ideologinius skirtumus bei išskaičia
vimus. Gyvenimas pasirodė stipresniu už visas 
filosofijas.

Birželio mėn. 27 d., po a- 
tidarymo su oficialiais svei
kinimais, Stasys Barzdukas, 
vienas iškiliųjų mūsų peda
goginių, žurnalistinių, vi
suomeniniu barų veteranų, 
aptars mokytojo vaidmenį 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėje aplamai. Tos pačios 
dienos popietę, vadovaujant 
Kęstui Norkui, mokytojų, 
kultūrininkų ir šiaip bendruo- 
menininkųparuošimą lietu
vybės išlaikymo ateityje už
daviniams diskutuos net ke
turi prelegentai: V. Bireta,
A. Gečys, R. Lukoševičiū- 
tė ir L. Tamošauskas.Va
kare V. Matulaitis kalbės 
apie skaidrių ir filmų nau
dojimą lituanistinėse mokyk
lose, ir diena užsibaigs dvie
jų A. Kezio, S.J., filmą pa
rodymu.

Birželio 28 d. vadovau
jant Ant. Masioniui, akcen
tas kris ant lietuviškai ne
kalbančiųjų lituanistinio 
švietimo problemų. Temą 
nagrinės T. Gečienė, A. Rin
kimas, A. Saulaitis, S.J.,
R. Oniūniene, o taip pat ir 
specialūs diskusiniai būre
liai, isipareigoją suformuo
ti konkrečių rekomendacijų. 
Vakare E. Pakštaitė-Saka- 
dolskienė kalbės apie tau
tinės muzikos bei dainos 
vienetųorganizavimą I itua- 
nistinėje mokykloje, o taip 
pat bus ir Stepo Kairio va
dovaujamo ansamblio kon
certėlis.

Sekančiąja, birž. 29 d. 
iš ryto R. Penkiūnienė, dr.
S. Ramanauskienė ir J. Vaiš- 
nys, S.J., gvildens pagrin
dinį gero lietuvių kalbos mo
kymo dabartinėje lit. mokyk
loje klausimu. Popiet dabar
tines okupuotosios Lietuvos 
geografijos bei istorijos dės
tymo klausimus svarstys M- 
Drunga, J. Jasaitis, K. Mi
leris ir R. Sakadolskis. Va
kare bus dar dvi paskaitos: 
Gražinos Ross apie tėvų ko
mitetų reikšmę lituanisti
niame švietime, ir Ant. V. 
Dundzilos apie mokinio tau
tinės tapatybės uadymą.

Nukelta į3 psl.
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AR TIKTAI OKUPANTAS 
KALTAS?

Vėl priartėjo nelaimingasis birželis, ir gyvėja skaudžiau- 
siųjų mūsų istorijos dienų atsiminimai. Ir, Žinoma, tos liūd
nos sukakties minėjimuose vėl skelbsime prakeikimų tikra
jam Lietuvos nepriklausomybės žudikui — Sovietų Sąjungai., 
o taip pat su rūškanu veidu atsigrisime ir į Vakarų “Di
džiuosius”, kurie Lietuvą irgi pakartotinai tyliai pardavė 
sovietams, drauge su savo Antrojo pasaulinio karo laimėji
mais. Bet tokiomis progomis vis dėlto verta žvilgtelti ir į 
savus tautiečius, volgiusius ar dar ir dabar ramiai kramtan
čius kiek baltesnę duoną mūsą apdainuotoje “didvyrių že
mėje”.

Tikrai, labai norėtume, kaip ir šviesusis Vaižgantas, my- 
lėti net ir savuosius “padlecus”, visiems atleisti kaltes ir 
apkabinti net ir lietuviškąjį Barabą, jeigu toks čia apsi
reikštą. Bet ar tik jau nebūtų perdaug “patriotiška” iš tos 
lietuvio meilės užmiršti net ir faktą, kad ir savo lietuviško
mis rankomis padėjome ir dar padedame veržti virvę, oku
panto užnertą mūsų tautai ant kaklo. Ir tai — kartais iš kvai
lystės, kartais iš baimės, o kartais ir dėl savo asmeniškos 
naudos visai sąmoningai.

Mes jau ne nekelkime klausimo, reikėjo, ar nereikėjo gin
klu pasipriešinti sovietų ultimatumui, nes iš tokio veiksmo 
išplaukiančios pranašystės tėra tik ateities būrimas iš del
no.

Bet anas atsiminimuose išgarsėjęs “Paskutinis posėdis* 
tero tik anuo metu Lietuvai vadovavusių asmenų visiško 
netinkamumo ir “kvailystės simpoziumo” dokumentas. Kiek 
tas savąją “vadų” nepasirengimas numatomai tragedijai pa
kenkė Lietuvos reikalui, tai ir šiandien jaučiame.

Na, o vadinamasis Liaudies seimas ar neliudija net ir 
lietuvių komunistą vergiškos okupanto baimės, nė nekalbart 
apie kitus to seimo dalyvius. Juk tada nepakilo nė viena 
Lietuvos prijungimui prie Sovietijos prieštaraujanti ranka, 
nors vėliau ir atsirado tą “seimą” ir jo nutarimus griež
čiausiai smerkiančių. Kuo tai pavadinsite? Baime!

0 kas sudarė ar padėjo sudaryti Sibiran išvežtinų sąro- 
šus? Tur būt, tik jau ne vieni rusai, žydai ar kokie čigo
nai, kaip dabar norėtume istoriją pataisyti? Juk tai irgi dau
giausia mūsų pačių tautiečiai, net kito nelaimingojo ir arti
mi kaimynai, iš keršto, pavydo, godumo, ar laukdami komu
nistinės valdžios atpildo.

0 stribai ir kiti išdavikai, tur būt, buvo irgi ne visi ru
sai ar kiti svetimtaučiai, jeigu iš jų vėliau išaugo net lie
tuviškų rašytoju su sąžinės graužuliu?

Na, o kurios tautybės yra šiandieniniai šnipai, įskundė
jai, tardytojai, prokurorai, teisėjai, karjeristai mokytojai, 
valdžios postuose sėdintieji okupanto pataikūnai ir profe
sionalai melagiai propagandistai? Tur būt, irgi mūsų bro
liai, mūsų “didvyrių žemės” sūnūs, tiktai geriau už kitus 
okupanto pavalgydinti, pagirdyti, aprengti ir gausiau apka
binėti medaliais.

Aišku, galime ramintis, kad nėra pasaulyje tautos, kurios 
visi nariai būtų didvyriai ir šventieji ar patys savo noru 
rinktųsi į kalėjimus, bet džiaugsmas iš tokio samprotavimo 
vis tiek mažas.

Tad birželio nelaimių minėjimuose turėtume ir į savuo
sius tautos kančių didintojus atkreipti atitinkamą dėmesį. 
Bent jau “prašydami”, kad jie savo tėvynei laisvės trokš
tančius brolius šnipinėtų ne toip uoliai, išdavinėtų ne taip 
gausiai, tardytų ne toip žiauriai, savo nuopelnais girtųsi ne 
taip garsiai ir savo tautos pavergėjavšlovintų jau ne taip 
baudžiauninkiškai... Juk ateityje bus gėda jų pačių vaikai
čiams istorijoje skaityti savo senelių pavordes Lietuvos 
okupanto tarnų sąrašuose ir savo genealogijos “šaknyje” 
rasti tarybinį žvalgą Juozą Mikuckį.

MOKYTOJU SAVAITĖ...

Atkelta iš 2 psl.e 1 s • .*k * •

Poskutinįąją sąskrydžio 
diena, birž. 30, Jonas Kava
liūnas aptars lit. mokyklų ir 
švietimo vadovu darbų deri
nimą PLB apimtyje. Prieš 
oficialųjį uždarymo bus iš
klausyta eilė pranešimų iš 
mokyklų ir iš švietimo vado
vų. Užsibaigus mokytojų 
studijųsavaitei, jos daly
viai galės patogiai įsijungti 
į Pasaulio Lietuvių Dienų 
programą.

Visi studijų savaitės dar
bai vyks Royal York vieš
butyje. Studijų savaites da
lyviai, kurie dar nėra to pa
darę, prašomi registruotis 
pas L. Tamošausko, kuris 
suteiks visas reikalingas in
formacijas. Jo adresas: 236 
Dovercourt Rd., Toronto,
Ont. M6J 3E1, Canada. Te
lefonas: 416-351—4469.

Už artimą 
ir

tautą
GYDYTOJUI DOMUI

JASAIČIUI PRISIMINTI

Birželio 8 d. sukaks vie- 
neri metai, kai Woodhavene, 
New Yorke, Cypress Hill ka
pinėse ilsisi birželio 5 d. 
miręs dr. Domas Jasaitis.

Velionis medicinos studi
jas ėjo Kijevo ir Berlyno u- 
niversitetuose, kur gavo me
dicinos daktaro laipsnį, pas 
kui studijas gilino Paryžiu- 
je.Šitaip pasiruošęs, jis pra
dėjo gydytojo praktiką Šiau
liuose ir greitai pagarsėjo 
plačioj apylinkėj. Vėliau jis 
buvo miesto sveikatos vedė
jas ir ligoninės direktorius.

Velionis buvo ne tik ge
ras gydytojas, bet ir nepap
rastai veiklus visuomeninin
kas. Kur jo savo piršto ne
prikišta! įvairiose draugijo
se (Kaliniams globoti, Lie
tuvai pagražinti, Lietuvos 
vaiko, Kovai su džiova, Sa
vitarpinės pagalbos), Rotary 
klube, miesto taryboje ir ki
tur dr. Domas Jasaitis reiš
kėsi ne kaip eilinis pasyvus 
narys, bet rodėsi visur dide
liu savo įnašu.

Priverstas apleisti Lietu
vą, jis Vokietijoj stovėjo 
Raudonojo Kryžiaus prieša
ky, kurį laiką buvo VLIKo 
vykdomosios tarybos pirmi
ninkas. Atvykęs į šį kraštą, 
jis ilgiausiai dirbo Tampos 
ligoninėj (Floridoj), o išė
jęs į pensiją ir apsigyvenęs 
netoli New Yorko, įsitraukė 
į tenykščių lietuvių visuo
meninę veiklą. Nematai ra
šydavo įvairiais klausimais, 
paskutiniuoju metu uoliai 
ruošė VLIKo užsakytą vei
kalą apie nacių vykdytąją 
tautžudystę Lietuvoje, bet 
nesuspėjo jo pabaigti.

Tarptautinis teroras

Įvairūs politinio teroro veiksmai - lėktuvų, įžymių poli
tikų ir visuomenininkų grobimai, reikalaujant milioninių iš
perkamųjų sumų ar kitų sąlygų įvykdymo, žudymai ir bom
bardavimai - šiandien jau nėra retenybė. Teroro banga jau 
seniai plaka Pietų Amerikos valstybes. Artimuosius Rytus, 
net Japoniją, o pastaruoju metu persimetė ir į Europą, ypač 
Vokietiją ir Italiją. Iki šiol teroro įvykiai sukeldavo tik pa
skirų valstybių lokalinį rūpestį, išskyrus bent teroristų į- 
vykdytą Izraelio sportininkų išžudymą Miuncheno olimpia
dos dienomis. Bet dabar Raudonosios Brigados suplanuotas 
Italijos krikščionių demokratų vado ir kelis kartus buvusio 
premjero Aldo Moro pagrobimas ir jo sušaudymas jau sukė
lė tarptautinį pasipiktinimą, drauge ir rimtą dėmesį šiai 
augančiai “tarptautinių žudikų partijai”. Demokratinės vy
riausybės, spauda ir atitinkami saugumo organai ėmė klasi
fikuoti gausius teroristinės akcijos duomenis ir knistis iki 
šios kruvinos veiklos šaknų ir jos įkvėpėjų.

Kadangi teroro veiksmai vykdomi tik už komunistinio blo
ko valstybių ribų, tai jau vien iŠ to fakto galima būtų spė
ti, kad tikrasis jų dirigentas tūno kur nors už geležinės ar 
bambuko uždangos. Ir tokiam spėjimui rasta daug patvirti
nančių faktų.

Pirmiausia, jau seniai yra gerai pažįstama sovietų NKVD 
teroristinė veikla Vakaruose, nuo kurios režisūros žuvo ir 
Trockis, ir ukrainiečių veikėjas Bandera, ir daugelis kitų 
sovietų priešų emigracijoje. Vakarų Europos Žvalgybos ži
niomis, sovietinė KGB dabar įsteigė net atskirą V-ta ji sky
rių specialiai terorui Vakaruose organizuoti. Ir toji progra
ma vykdoma jau nuo 1966 metu, ypač naudojantis kubiečių 
teroristais, kurie buvo infiltruoti į Revoliucinio Bendradar
biavimo Sąjungą ir Revoliucinę Komunistų Lygą, per Šias 
organizacijas užmegzdami ryšius su visa eile kitų teroris
tinių grupių Europoje ir Artimuosiuose Rytuose. Tai išryš
kėjo ir pasaulinėje teroristų konferencijoje Libijoj 1971 m

Kaip International Journal redaktorius Yonah Alexander 
rašo, Art. Rytuose, Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje yra 
apie 30 ivairių teroristinių grupių, kurios turi atskirus už
davinius, bet palaiko tarp savęs bendrą ryšį ir kartais tei
kia vieną kitai parama. Pvz., f’ietų Amerikos teroristų “i- 
deologas”, vadinamas pseudonimu “Carlos”, planuoja už
puolimus Vak. Europoje ir Izraelyje, o dabar gyvena (Libijo
je, trys vokiečių teroristai, turį ryšį su Vokietijos pramo
nininko H. M. Schleyerio pagrobimu ir nužudymu, rado prie
glauda Pietų Jemene, vienas jų jau buvo atsidūręs Paryžiu
je, kur ji prancūzųsaugumas suėmė aerodrome, o japonų te
roristai dalyvauja Palestinos arabų žygiuose .

Sakoma, kad Aldo Moro nužudžiusi italu. Raudonoji Briga
da, pati pasisakanti, jog esanti kairiausiųjųkomunistu or
ganizacija, yra tiesiai valdoma iš sovietų bloko. Netikėtai 
1972 m. susisprogdinusio jos nario Giangecomo Feltrinelli 
pase buvo rasti net 67 Čekoslovakijos vizų antspaudai, o 
suimto Raudonosios Brigados įkūrėjo Renato Curcio pasas 
rodo, kad jis taip pat daug kartų lankėsi Čekoslovakijoje.
Be to, ir pas suimtuosius teroristus rasti ginklai yra Čekos
lovakijos gamybos. Savaime aišku, kad KGB dirigentai la
bai stengiasi, kad neišryškėtų siūlai , jungiantieji teroris
tus tiesiai su Maskva, ir bando prisidengti bent sateliti
niais kraštais ar Kuba.

Raudonosios brigados įkūrėjas Renato Curcio, dabar sė
dintis Turino kalėjime, 1960 m. studijavęs Trento universi
tete, šią teroristinę organizaciją įsteigė 1969 m. Milane.
Po ketverių metų ji pagrobė Genujos teisėją Mario Sossi, 
o dar po ketverių Aldo Moro. Praeitiais metais šie teroris
tai “nuteisė” ir nužudė du asmenis, o sužeidė, šaudydami 
i kojas, 23. Šiais metais jie nužudė jau 10 ir suluošino 9.

Kalėjime įvykusiame pasikalbėjime Renato Curcio atsi
sakė bet kaip paveikti savo įkurtą Raudonąją Brigadą, kad 
Aldo Moro nebūtų nužudytas, ir skelbė beveik maoistų ide
ologiją. Jis esąs priešingas Italijos maskvinių komunistų 
bendradarbiavimui su “imperialistinėmis” partijomis vy
riausybėje, nes komunizmą reikia įgyvendinti tiktai revoliu
cija ir jėga, ginklu nuŠluojant visus jo priešus, o ne kokiu 
ilgu ir negarantuoto laimėjimo demokratiniu keliu. Vadina
si, beveik panašiai, kaip Kambodijoj, kur ginklu laimėję ko
munistai beveik trečdalį gyventojų sunaikino.

Curcio pareiškimu, Italijoje esama apie 1,500 Raudono
sios Brigados nariu, suorganizuotų į 4 grupes Genujoj, Ro
moj, Milane ir Turine.

Aišku, kiekvienam veržiasi į galvav klausimas, ar toks 
politinis terorizmas nepasireikš ir JAV-se, kur taip puikiai 
Žydi įvairus kriminalinis elementas ir .Mafija daranti apie 

Nukelta i 5 psl.
Nukelta i 6 psl.
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inai, Maiki, su manim 
jau bus ir tau prasta rokun- 
da.

- 0 kodėl tu taip manai?

- Nu, kai tik pradėjau pa
tsai litara prie litaros slebi- 
zavoti gazietas, tai mano 
galvoje susimutino tikras 
kiaulių, ėdalas, ir bijau, kad 
nesikreizavociau, ba jau nie
ko nesuprantu.

— Tai tu, turbut, dar labai 
prastai skaitai ir nesupranti 
rimtai parašytų straipsnių. 
Pradžioje skaityk vaikų kny
geles, kaip “Eglutė”, “Sa
kalėlis”, “Tevųnameliai 
brangus”, o paskui jau ga
lėsi skaityti ir laikraščius.

— Nelaikyk, Maiki, manęs 
kokiu beibiu, kad aŠ skaity. 
čiau vaikų pasakas. Aš, nors 
ir slobnai, per naktį įkertu 
jau ir visų peidžių gazietos, 
ale ko daugiau sužinau, kas 
dedasi ant musų svieto, tuo 
viskas durniau atrodo.

— O kas tau neaišku?

- Si, Maiki, tu man pasa
kyk, ar musų varganizocijų, 
prieksėdos ir kiti šaltyšiai 
turi teleponus, ar ne?

— Koks čia klausimas? Juk 
Amerikoje kiekviena šeima 
turi kartais net po kelis te
lefonus.

- No, vaike, jie, turbut, 
neturi. Tai ko šitie predse-

dateliai, jeigu nori ką mums 
apznaiminti, tuoj patys va
žiuoja iš Čikagos į Na u j or
ką, iŠ Naujorko į Bostoną, 
iš Bostono į. Detroitą, iš 
Detroito į Anaeies, o iŠ An
gelių atgal į Čikagą ir Nau- 
jorką, o gal ir dar vieną,run- 
dą aplinkui? 0 gal jie taip 
mėgsta važinėtis treinais?

- Ne, tėve. Pirmiausia, 
jie traukiniais nevažinėja, o 
skrenda lėktuvais. Na, o pa
tys keliauja dėl to, kad nori 
susitikti su žmonėmis, pa
draugauti, išaiškinti jiems 
savo politines ar kitokias 
pažiūras, išryškinti savo nu
veiktus ar dar planuojamus 
nuveikti darbus, padidinti 
savo organizacijųŠalininkų 
skaičių. Toksai betarpiškas 
kontaktas su žmonėmis jiem 
atrodo labai naudingu. To
kių dalykų telefonu negali 
atlikti...

- Vaiteminut, Maiki ! Tu 
sakai, kad jie nevažiuoja 
treinu, o lekia aroplanais. 
Nugi, tai labai dideli eks
pensai.1 0 kas už tą lekioji- 
mą oru jiems sumoka?

— AŠ manau, kad tos orga
nizacijos, kurios juos siun
čia į kelionę.
- 0 kas tokiam svečiui už

moka už migį ir gyvatinę, 
kurią jis išgeria reize?

- Tai priklauso nuo tos 
organizacijos, kuri juos

siunčia. Kai kurios jų sumo
ka visas kelionės išlaidas.

- Gadem, Maiki! As taip
ir mislinau! Vot, ir skaičiau 
gazietoje, kad kartais va
zų
žiuoja per visą Ameriką net 
kelių tokių ponų buncius, ku
rio ekspensai net didesni, 
negu žmonės sumėto tą va
karą į krepšį Lietuvos val- 
ninimui. 0 uz tuos es
ninimui. 0 už tuos ekspen- 
sus ir dar čia pat saliune 
nupirktą gyvatinę, vienoj tą 
prieksėdų pasako, kad Že
maitija yra ruskio nevalioje. 
Tada kitas užrėkia, kod jau 
rytoj mes ją isvalninsim. Nu, 
o trečias prigieda, kad iŠ- 
valnins tik jų buncius, o ne 
kiti. Po tam ketvirtos užka- 
kariekuojo, kad, be apmokė
tų ekspensą, nieko nebus, 
ir prašo tuoj pat mokėti. To
kiem praėjūnam gal ir aš aną 
sykį įmečiau paskutini do
reli, ba nesupratau, ką jie 
šneka.

- Kokiam laikrašty tu to
kius dalykus skaitei. Tur 
būt, komunistiniam?

- Tos gazietos pavadini
mo, Maiki, as neskaičiau, 
tai ir neatsimenu, bet šitaip 
buvo parašyta.

- Žinoma, dalis tiesos čia 
yra. Kartais tikrai nėra rei
kalo didžiausius atstumus 
važinėti organizacijos pini
gais net keliem žmonėm, ku
rie is tikrųjų neturi ką naujo 
ar nepaprastai aktualaus pa
sakyti. Ypač, kad įvairiems

pRAUniMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūSių

draudimus
Kreipti? senu adrese;

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadvvay 

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

1978 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ
DVIEJl. SAVAIČIŲ KELIONĖS J LIETUVĄ IR VAKARI; EUROPĄ

iš Bostono, New Yorko, Cleveiando ir Detroito

BALTK
TOURS

Daugiau informacijų

AI
kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 
(617)—968-1190

Atstovai:
Worcestery: 144 Millkery St.

1__ c W JZ.9JUUZ
Clevelande: (216)—682-1707 
Detroite: (313)—483-8614

Šiuo metu vyksta Susivienijimo ' 
Lietuvių Amerikoje Naujiems

Nariams Įrašyti
1978 m. Specialus Vajus

□
Susivienijimas kviečia visus Keros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 

j SLA nariu Seimą ir pasinaudoti Šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir eaaaaųjų SastuliiaŲtea nariu dėmėsi, kad ir jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti Šios progos apsidrausti pridėtinėmis 
apd raudomis.

A Dabartinio Vajaus metu duodama dideli, Mt NUOLAIDA nuo 
pirmųjų metu metiniu mokesčiu.

< Apsidrausti galima iU 70 metu astirriaaat avekatM.
* Aplikantai n* 1 U 00 metu «aK apridraMti mm *1,000 fld *5.000.
* Aplikantai um 01 U 70 caU apaMraaati *1.000 arte *2,000.
< Per Si Vaju galima pasirinkti sekančius apdrmriu Nuaus:

Viso Amžiaus Mokama apdraudė (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu (20 Payment Life V-2)
20 Metu Taupomąja apdraudė (20 Year Endowment V-3) ir
10 Metu Taupomąja apdraudė (10 Year Endowment V-X)

< Po trijų metu nariams garantuojamas auprarnadamas apdrandų verty
bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesniu informacijų ir specialiai Šiam VAJUI pritaikytu Non-Medical 
aplikacijų galima gauti pas vietini SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centre:

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

PraSydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesi, diena ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus praneSti apdraudu mokesčiai.

klausimams apsvarstyti yra 
pakankamai spaudos pusla
piu. Be to, bereikalingas va
žinėjimas nėra jokia konkre
ti veikla, kuri pateisintą iš
laidas.

— Vot, Maiki, ar aš ne tei
sybę sakiau? 0 ant galo tu 
irgi panašiai sumislinai! Ei

nu pas Zacirką ant tos prou- 
dos užpilti šviežios gyvati
nės!

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

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M, Veliu 
Tel. 268-6030

587 E. Broaoyvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsilikimų.
• H0ME0WNER$’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
misato kvartale.
• Tarpininkauja norintiem* jjkrduoti ar pirkti stata.
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AInžinieriai, architektai rinkosi Bostone
ir išsirinko valdybą iš bostoniškiu

Gegužės men. 27-29 dienomis Bostono Copley Plaza 
viešbutyje vyko Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektą 
Sąjungos (ALIAS) tryliktasis suvažiavimas. Jo tikslai — 
aptarti organizacinius reikalus, išrinkti naują centro val
dybą ir sustiprinti ryšį su lietuvią visuomene. Suvažiavimą 
kvietė ALIAS centro valdyba, ruošė Bostono skyrius ir iš 
skyriaus narią išrinktoji suvažiavimo komisija, vadovauja
ma inž. Broniaus Galinio.

Suvažiavimą atidarė ALIAS Bostono skyriaus pirmininke 
Dalia IvaŠkiene, [suvažiavimo Garbės prezidiumą pakvies- 
dama ALIAS centro valdybos pirmininką arch. Albertą Ke
reliais Chicagos, Bostono Šv. Petro lietuviu parapijos kle
boną kun. Antaną Baltrušiuną, VLIKo reprezentantą Stasį 
Lūšį, Lietuvią MoterąFederaci jos Bostono klubo pirminin
ke ped. Elena Vasyliunienę, Lietuvos Laisvės Kovotoją 
s-gos pirmininką žurn. Povilą Žičkų, LB Bostono apylin
kės pirmininką Antaną MatjoŠką, suvažiavimo pirmininką 
inž. Joną Jurkūną, ALTos Bostono skyriaus pirmininką Ed
mundą Cibą, paskaitininką dr. Joną Žmuidziną ir suvažia
vimo sekretorią inž. Kostą Nenorta.

Suvažiavimas susilaukė daug sveikinimą žodžiu ir raštu. 
Ju tarpe buvo ir raštas iš Franko Presso, JAV prezidento 
patarėjo mokslujr technologuos reikalams, sveikinusio 
prez. Carterio vardu.

Suvažiavime buvo atstovaujami septyni skyriai. Išrinkta 
centro valdyba ir kiti sąjungos centro pareigūnai iš Bosto
ne gyvenančią ALIAS nariątarpo. Naująja^centro valdyba^ 
sudaro: pirmininkas Vytautas Izbickas, vicepirmininkai Ro
mas BriČkus, Juozas Dačys ir Kęstutis Devenis, valdybos 
narys jaunimo reikalams Vytautas Banaitis, vykdomasis di
rektorius Bronius Galinis, sekretorius Jurgis Stuopis ir iž
dininkas Vytautas Žiaugra.

TERORISTAI...

atkelta iš 3 psl.

30 bilionądoleriąmetine ‘‘apyvarta”? Valdžios sluoksnią 
optimistai aiškina, kad čia politiniam terorui nesą dirvos, 
kad ir kiek pasireiškęs “Weathermen” teroristą sąjūdis ne
rado jokio platesnio pritarimo ir buvo saugumo organu tuo
jau sunaikintas. Be to, čia esama apie 6,000 specialiai pa
ruoštų ir atitinkamai ginkluotą antiteroristiniams veiksmams 
kariu, kurie suderinta su FBI ir policijos veikla gali bet ko
ki terorą užgniaužti. Bet vis dėlto po Moro pagrobimo prez. 
Carteris sušaukė specialaus saugumo komiteto ir FBI bei 
panašiu “veiksniu” posėdį teroro klausimams apsvarstyti. 
Matyt, ne visi per šviesiai galvoja...

Aplamai, atsimenant pačią teroristu vadą pareiškimus ir 
pažįstant komunizmo pagrindinius siekius bei tradicinius 
veiklos metodus, tenka gerai įsidėmėti rimtą nuomonę, kad 
Šia kruvino akcija norima sukelti demokratiniuose kraštuo
se nepasitikėjimą piliečiu saugumu, vyriausybių pajėgumu 
apvaldyti situacija, demokratinės santvarkos verte ir - iš
provokuoti revoliucija^.

AMERIKOS LIETUVIU KULTŪROS ARCHYVAS
perpildyta.* gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkyti 
ir visuomenei prieinama padaryti. įmanoma tik praplėtus patalpas. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
2100 kv. pėdų pločio patalpa bus padidinta 6400 kv. pėdomis. Naujas 
pastatas atseis apie 250.000 dolerių.

Rusime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įvykdymo.

Aukas siųsti:
ALK A. P. O. Bo\ 608. Putnam. CT 06260

ALKOS Direktoritttas
---------— — — — — (Atkirpti)--------- ----------—--------- —

ALKOS patalpų statybai skiriu:
0 garbes mecenato (10.000 dol. ir daugiau i
□ mecenato (5.000 dol. ir daugiau)
0 garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
□ fundatoriaus (500 dol. ir daugiau)
□ rėmėjo (100 dol. ir daugiau*
0 kitokių S..........

Dabar siunču:
0 visų aukų S...... I I dalį aukos $.........

Čekiu- rašyti M.KA vardu. Auko* atskaitomos nuo mokesčių 
• (Id. \r. 23 7227294).

Vardas Pavardė Adresą*

Inz Br. Galinis, dr. J. Gimbutas ir rašyt. St Santvaras
jaukiame pokalby sąskrydžio metu

Įdomia^atidaromąjatpaskaitą apie daleliąfiziką ir kosmo
logiją skaitė dr. Jonas Žmuidzinas iš Kalifornijos. O dr. 
Jurgis Gimbutas, inz. Juozas Danys (is Mttawos) ir dr. Pra
nas Zunde (iš Atlantos) savo referatuose nagrinėjo dabar
tiną sąjungos veiklą, siūlydami konkrečią priemonių jai iš
plėsti ir pagyvinti bei ragindami daugiau dėmesio kreipti į 
svarbius lietuviškus reikalus. Ta prasme suvažiavimas pri
ėmė eilę reikšmingu rezoliuciją.

Suvažiavimo bankete programą atliko solistė Genė Ugian- 
skienė is Philadelphijas, akompanuojant komp. Jeronimui 
Kačinskui. Balius praėjo sėkmingai, gausiai dalyvaujant 
Bostono ir apylinkių lietuviškajai visuomenei.

Visam sąskrydžiui sklandžiai vadovavo inž. Jonas Jur
kūnas iŠ Chicagos. Visur jautėsi darbinga nuotaika, pakili 
dvasia ir organizacijos pajėgumas užsibrėžtus dalykus at
likti ir aukštesnių tikslą siekti.

K. N.

Naujosknygos
ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

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

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

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

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

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai ii Worcesterk> siun
čiam įvairios siuntinius į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, 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
kinsite. Vodėjit A. fchyrinski
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ANTRASIS ftmiU PLOKŠTELIŲ ALBUMAS

SoMdau smuikui ir fortepijonui
J. Gaidelio j
t. Kačinsko !:
J. švedo
J. Bavirchi

Kama: $9, su persiuntimų $10
Užsakymus siųsti: IZ. VASYLICNAS,

: ? 
27 Dimick Street, SomerviHe,’ Mass. 02143. ;!
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jCOSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

AND

TRAVEL INFORMATION

j ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
! IS BOSTONO J LIETUVĄ 

i ir kiėua Rusijos okupuotus 

kraštus
t
i

Pristatymas greitas Ir 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuže

mintomis karnomis. 

Atidaryta darbo dienomis 

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Už artima,...
Atkelta is 3 psl.

Velionis dr. Domas Jasai
tis buvo vienas is didžiųjų

J C1 fc.
musų gydytoju visuomeninin
ku

Jį prisimindami mirties

•*
♦*

**
**

*♦
,

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7208
«i
J: ' >
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Vietinės
PLD informacij os

Bostono—Brocktono lietu
vių ekskursija Į Pasaulio 
Lietuviu Dienų šventę To- 
rone vyksta užsakytu auto
busu penktadieni, birželio 
30 d.

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

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

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

Birželio 11d. ALTos ren 
giamos politinės s varsty bos

Birželio 17 d. Tautinės

S-gos namuose Kultūros 
klubo ruošiamas Vydūno mi
nėjimas.

metinių, proga, tegalime vil
tis, kad ir paskiausias jo 
užmojis nepasiliktų be ener. 
gingų jo tęsėjų, ir kad ap
lamai gyvieji velionio kole
gos gyventų jo Šviesaus pa
vyzdžio dvasia.

Bostono apylinkės narius.

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. Kaino 
40 dol. nakčiai dviem. Ga
lima apsistoti ir kituose 
viešbučiuose. Kainų skirtu
mas mažas. Reikia rezervuo
ti bilietus j banketą. Visas 
reikalingas informacijos 
teikia Vladas Dauginis, tel. 
416-533-1121.

Liepos 22 d. N. Anglijos 
šaulių rinktinės ir ramovėnu 
rengiamas žurnalo “Karys” 
literatūros vakaras.

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

Rugsėjo 10 d. LB rengia
mas Tautos šventės minėji
mas So. Bostone.

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

Lietuvio jaunuolio sėkmė moksle

Bostono mokyklų komite
to pirmininkas David I. Fin- 
negan (antrasis dešinės)

Rugsėjo 24 d. 4 vai. po
piet Stepono Dariaus posto 
legionierių banketas.

Spalio 8 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 8 d. Baltųd—jos 
rengiomas estų smuikinin
kės Carmen Pri i koncertas.

Povilui A. Raškauskui (an
tros is kairės) už pavyzdin- 
ga mokymusi įteikia speci-

Lapkr. 12 d. Baltųd-jos 
rengiomas Danos Stankaity- 
tes koncertas.

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

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

alų pažymėjimą. Tarp baigų 
šiųjų Bostono Lotynų gim
nazijų jis yra penktoj vie
toj. Kaip jau ankščiau esa
me rašę, jis gavo ir JAV 
prezidento specialų atžyme- 
jimų, neskaitant trijų kitų 
reikšmingu įvertinimų. Kai
rėj Povilo motina, dešinėj 
jo tėvas, Keleivio skaityto
jos.

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų paboigtuves.
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MUSU SENOLIU TIKĖJIMAS

Gegužės 20 d. Kultūrinia
me subatvakary tautotyrinin- 
kas Antanas Mažiulis skaitė 
idomiųpaskaitą apie lietuvių 
senąjį tikėjimų.

Pasak jo, šaltiniu esą ma
žai. Ne vienas tuo klausimu 
rašęs, neturėdamas pakanka
mai tikros medžiagos, pats 
kūrė. Po ilgesnio laiko jau 
nelengva atskirti, kas yra 
sukurta ir kas tikrai yra bu
vę.

A. Mažiulio paskaitos iš
vados tokios:

Mūsų. senoliai turėjo ne
maža dievų. Iš įųpagrindi- 
niai - Vyriausioji būtybė. 
Perkūnas, Žemyna ir Gabija. 
Žemesni dievai: vandens, 
miško, sodybos, namą. Buvo 
daug dvasių, aiškus vėlių, 
kultas. Sventyklųgalėjo ir 
nebūti, krfviųkrivaicio ir 
vaidilu6ių tikrai nebuvo, bu
vo tik vietos žyniai, burti
ninkai. Legenda ir tai, kad 
Kęstutis pagrobęs Palangos 
vaidilutę Birutę.

LANKĖSI JANAVIČIAI

Praeitų savaitgalį Bosto
ne viešėjo Jolanta ir Jurgis 
Janavičiai iš Australijos. į 
mūsą miestų jie atvyko savo 
jaunystės draugų Laimos ir 
dr. Stasio Jasaičių aplanky
ti. Literatas J. Janavičius 
ir gyd. St. Jasaitis abu yra 
gimę ir jaunystės dienas pra
leidę Šiauliuose, o po to a- 
pie 30 metų nešimatę.

JAV-ėse Janavičiai žada 
pabūti apie 3 mėn.

GRAŽI PRADŽIA

Kų tik įsisteigęs Lietuvių 
Tautodailės Instituto Bosto
no skyrius birželio 2 d. su
ruošė Anastazijos Tamošai
tienės paskaita apie lietuvių 
tautines juostas ir, be to, 
suorganizavo 3 dienų juostų 
audimo kursus, kuriuos lan
kė apie 30 audėjų.

PAGERBS KARDINOLA 
Bostono katalikų organi

zacijos lapkričio 29 d. pa
gerbs ark. kard. H. Medeiros. 
To renginio komitete yra ir 
mūsų veiklioji visuomeninin- 
kė Aleksandra Moriarty.

INDU PLOVĖJAI

reikalingi Blinstrub’s Oid 
Colony House restoranui, 
780 Wm. T. Morrissey Blvd 
Dorchester. Darbo valandos 
nuo 5 vai. vak. iki 1 vai. 
nakties. Geras atlyginimas 
ir valgis. Kreiptis tel. 282— 
7700.

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga .

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja —

Aldona Adomonienė

Algis Jaras

Paaukštintas tarnyboje
Algis Jaras, Marijos ir 

Petro Jarų iš Norwoodo vy
riausias sūnūs, baigęs Ro
chesterio Technolggi jos in
stitutą^ ir kurį laikų dirbęs 
Greg Fossela komercinio 
piešimo firmoje, dėl paro
dytų savo sugebėjimų parei
gose nuo Šių metų gegulės 
1 d. paskirtas Goodchild & 
Edison skelbimųir spaudos 
bendrovės (Providence) me
no direktorium. Šį jaunojo 
Jaro paskyrimą, įdėdamas 
nuotrauka, aprašė ir Provi- 
denco “Business Weekly” 
žurnalas savo balandžio 23 
d. laidoje.

Jarų šeima Norwoode įsi
kūrė,, atvykę iš Vakarų Vo
kietijos po II-jo pasaulinio 
karo. Algio sesuo Birutė yra 
baigusi Bostono kolegijų ir 
dirba švietimo srity Cambri-

dge, o jauniausias brolis 
Dainius seka Algio pėdomis 
ir mokosi komercinio meno 
mokykloj Bostone.

Algis su sesute ir broliu 
lankė Bostono lituanistinę 
mokyklų ir priklausė vieti
niam skautų Baltijos tuntui.

J. V. S.

SVEČIAS IŠ CHICAGOS

Mus aplankė “Sandaros” 
redaktorius Grožvydas J. La
zauskas, kuris į Bostonų bu
vo atvykęs dalyvauti Lietu
viu inžinierių ir architektų 
suvažiavime.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
i s BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse: 

\ IENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 $845.00

ADVOKATĖ

JŪRA STRIMAITYTE

PĘPPARD, KEHOĖ & 

STRIMAITIS

ATTORNE YS AT LAW 

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901

Tel. 599-8188

rugsėjo 22 $845.00

dviejų savaičių
rugpiūčio 6 $1245.00 
rugsėjo 3 $1195.00
gruodžio 22 $1 (M5.00 

Visos grupės aplankys Kauna ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ \ ĮSŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildo
mu mokesčiu Neu A orke. GRl PĖSE \ IETI SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRl OTIS Kl 0 ANKSČIAI, Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės j:

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė
l'rices are based on double occupancy and are subjcct to changes 
and or Government approval.
Norinliem atsikviesti gimines iš Lietuvon su tvarkom kvietimo dokumentus

liepos 2 

liepos 16
$1245.00

$1245.00

AUKOJO KELEIVIUI

50 dol.: J. Valaitis, Green- 
wich, Ct.

Po 10 dol.: I_ Gutovski,
Dedham, Ma., V. Chaves, Che- 
sterfield, Mo., A. Stapulionis, 
Surfside, Fla., J. Jonaitis, So. 
Boston, Ma.

Po 5 dol.: S. Markus, Day- 
ton. O., A. Rakauskas, Bever- 
ly Shores, Ind., B. Kondratas, 
Quaker Hill, N.J., A. Stenis, 
Saint Rafael, Cal., S. Kazlaus
kas, Australija, Č. Kiliulis, 
Lexington, Ma., V. Tamošiū
nas, Detroit, Mi., E. Mikužis, 
Chicago, III., W. Germantas,
St. Petersburg, Fla., Z. Locke 
Chulka Visto, Calif., A. Šle
žas, Dorchester, Ma., W. Br už
gis, Secaucus, N.J., P. Žilin
skas, Helmet, Calif., M. Smai- 
is, Chicago, III.

Po 3 dol. : J. Žilinskas, So. 
3oston, Ma., V. Zidžiūnas, 
Worcester, Ma., P. Korio, Sche- 
nectady, N.Y.

Po 2 dol. : K. Sopomis, Dra- 
cut, Ma., W. Dedulionis, Cle- 
veiand, O., J. Beišys, Brock
ton, Ma.

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

Admini straci ia

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commercial — 

New and Oid Work

Free Estimates 
č$n

Charles A. Galinauskas 
265-4090

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ 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.

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 
• Mokėti pagal susitarimą

ALIEJAI S IR SAULĖS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

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

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 30 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columhian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 Tel.: 848-6000
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TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 

DIENŲ MINĖJIMAS

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

6:00 v. v. Sv. Mišios uz 
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 atliks 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

DELEGACIJA PAS 
KARDINOLĄ

Birželio 2 d. lietuvią, lat
vių ir ukrainieciųdelegacija 
lankėsi pas Bostono arkivys
kupo kard. Humberto Mede i - 
ros, prašydama, kad jis pa
ragintų arkivyskupijos dva
siški ją Pavergtųjų tautų sa
vaitės metu maldomis ir pa
mokslais kelti komunizmo 
nuniokotą tautų laisvės rei
kalą.

Kard. Medei ros delegaci
ją maloniai priėmė ir paža
dėjo jos prašymak patenkin
ti. Apie pavergtąją tautu pa
dėti jis, atrodo, gerai infor
muotas.

IŠ lietuvių delegacijoje 
dalyvavo kun. Antanas Bal- 
trušunas, Ona IvaŠkienė ir 
dr. Petras Kaladė.

SIUNTIMAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

IVORCESTER, MASS. 
Tel.: 798 - 2868

Vedėja B. Svikliena

Plood Sųuare 
Hardicare Co,

•av^iakaa M. J. ALKANA 
•» KAST BROADWA? 
fc'OUT* SGSTūN. MASS. 
VELEFONA8 AN P-414B

Bor.janiu Mcor« Datai 
T upiero* SUnnma

StUciat LaagaaM▼tankia reikmenys narnama 
BaOcmanys pltnabarUma Vtankla «e!e<t«s Utktat

Telefonas: AN 8-2806
Dr, Jos. J, Donovan 
Dr. J, Pašakarnio

PC DINIS 
ME T RISTAS

Valnndos:
nuo 9 vat. ryto Iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY

South Bastau,

ENCIKLOPEDIJŲ.
PABAIGTUVĖS

Lietuvių Enciklopedijos 
l-masis tomas išėjo 1953 m. 
rudenį. Tų metų lapkričio 8 
d. Bostone buvo suruoštos 
iškilmingos krikštynos. 36 
tasis tomas išleistas 1969 
m. rudenį, ir kitais metais 
pradėta leisti Encyclopedia 

-Lituanica, kurios paskutinis 
(šeštas J tomas pasirodys š. 
m. rugpiūčio men.

Birželio 2 d. Tautines są
jungos namuose įvyko susi-

3$ The Apothecary
t UETUVISKA TIKRA VAISTINĖ
♦♦
♦ eeptus ir turime Tisus gatavus

4 JM nik vaistų — eikit t Ueturttkg vaistini
♦ Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.
4 384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦ Telefoną* AN 8-4029
4Nne 9 vaL ryte Iki 8 vat v, Uakyrus ivontadienine Br 
1

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

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

S kambinkitn

268 4662

♦ ♦

♦
Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų re ♦

4 
♦ 
♦

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA '

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Kiekvieną 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 vaL vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadu ay, South Boston, Mass. 02127

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER"

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

RETOS IR SVARBIOS POLITINĖS SVARSTYBOS PETER MAKSVYTIS
&

Amerikos Lietuvių Tary
bos Visuomeninių ryšiu ko
misija birželio 11 d. 2:30 vai- 
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

rinkimas, kuriame nutarta tų, 
enciklopedijų pabaigtuves 
surengti gruodžio 3 d. 4 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos abiejose sa
lėse. Sudarytas rengimo ko
mitetas su inž. Juozu Dačiu 
priešakyje. Pasikeista min
timis minėjimo programos 
reikalu

i
4♦1a

Lietuvių Tarybos veikla.

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

Visi kviečiami dalyvauti.
ALTos Bostono

skyrius

Jau žinoma, kad renginys 
bus dvieju dalių—akademi
nės ir pobūvinės (vakarienė 
su šokiais). Bus parodytas 
filmas, vaizduojantis minė
tų enciklopedijų istoriją, 
kalbės kun. Stasys Yla, pro
gramai vadovaus rašytojas 
Stasys Santvaras.

Smulkmenos bus paskelb
tos vėliau.

JUBILIEJUS

Violeta Balčiūnienė dai
nuos birželio 14 d. švenčiant 
Matulaičio namų (Putname) 
dešimtmetį.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus™ Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

MAIN OFFICE 
4M WMI BroaOaray 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
2M-2500

<9 Chureh 8trwt 

B. Mfltou.
Atlieka
te ir pralakto'
ke ir viduje,
bUuio pastatą,
tavim*. taattte vUadaa BŪ • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675
«BaauaM«HUMBa

TBL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

O P T O M E T RI S T1 
Valandos:

nuo 10 ryto Dd 4 vakaro 
Trečiadieniai*—uždara 

445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

iddH***********************

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance-Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732 
~ aaaa«»aaaa, »»«*«»«

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Oallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon.. Tues . Wed 4 Fri. 
Thur*. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8.30 AM to 12 Noon




