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Ar Helsinky 
pardavė

■ Lietuvą?
ALTos Bostono skyrius birželio 

11 d. surengė politines svarstybas 
tema — Lietuvos laisvinimo byla 
po Helsinkio konferencijos, pasi
ruošimas Madrido konferencijai ir 
Ame.ikos Lietuvių Tarybos veikla.

ALTos Bostono sk. pirm. Edm. 
Cibas svarstyboms vadovauti pa
kvietė ALTos centro narį dr. Leo
nų Kriaučeliūna. Jis visųpirma 
davė Žodį centro nariui, vicepirm. 
Teodorui Blinstrubui, kuris labai 
suglaustai painformavo apie ALTos 
sudėtį, jos praeitį ir vykdytus dar
bus.

Po jo Helsinkio akta teisininko 
žvilgiu nagrinėjo centro atstovas, 
vicepirm. dr. Kazys Šidlauskas. 
Galop prakalbėjo pats ALTos pirm. 
dr. Kazys Bobelis, išsamiai bei 
gyvai nupasakodamas Belgrado 
konferencijai pasiruošimus bei kai 
kuriuos jos eigos momentus. Kaip 
žinia, dr. Bobelis toj konferenci
joj dalyvavo oficialiu JAV delega
cijos nario šen. Robert Dole pata
rėju Pabaltijo reikalams. Kaip ir 
Šidlauskas, jis gynė ALTos nuo
monę, kod Lietuvos valstybingu
mas nebuvęs kaip nors parduotas 
ar palaidotas Helsinkio susitari
mais, kurie, beje, neturį sutarties 
tarptautinės teisės prasme galios.
Iš tikręjų, argumentavo Bobelis; 
tuo aktu mes galime daug pasinau
doti ir Lietuvos išlaisvinimo dar
be. Peikė tuos, kurie aktų kitaip - 
'‘kaip Maskva** - aiškino.

Be to, dr .Bobelis kvietė visus 
ALTai padėti geriau pasiruošti 
Modrido konferencijai, kur sovie
tai, kaip ir Belgrade, sėdėtų kal
tinamųjų suole ir turėtų tik gintis.

Jo kalbų nekarta pertraukė plo
jimai.

Po pranešimų buvo nemažai klau
simų, daugiausiai apie santykius 
su Žydais. Dr. Bobelis paaiškino, 
kod ALTa ryšium su “HolocouSt” 
filme lietuviams mestais neteisin
gais kaltinimais jau yra protesta
vusi NBC centrui ir protesto raš
tus išsiuntusi ir amerikiečių didie
siems laikraščiams, kaip antai The 
Boston Globė, kiris jo dor nespaus
dino. Ragino vietos lietuvius ata
kuoti Globų ir reikalauti, kad raš
tų spausdintų.

Svarsty bos buvo baigtos E. Cibo 
padėka iš Chicagos atvykusioms 
pranešėjoms. Nežiūrint į gamtų vi
liojančio oro, žmonių prisirinko 
pilna Tautinės s-gos namų salė.

ALEKSANDRAS SOLZENICINAS HARVARDE

• Vietnamas Sovietų S-goi perlei
do Com Ranh Bay uostų, kurį karo 
metu įrengė JAV-ės.

Solženicinas įspėja Vakarus.
Harvardo universitetas garsiajam rusų rašytojui ir disidentui. Nobelio 

premijos laureatui Aleksandrui Solženicinui suteikė garbės daktaro laips
nį Birželio 9 d. jis dalyvavo baigusiųjų išleistuvėse ir pasakė pagrindinę 
kalbų, kurių. New York Times” dienraštis apibūdino kaip evangelisto pa
barimų nusidėjėliams.

Vakarai, tvirtino Solženicinas, neteko drųsos. Jų politiniai bei intelektua
liniai vadai terodo savo silpnumų ir dvasinį išsekimų.

Vakarų visuomenė tebrangina medžiaginę gėrovų, ir joje gyvenantieji ne
nori mirti dėl idealų ir tėra pasiruošę nuolaidoms, mėginimam laimėti laiko, 
išdavystei. 0 Rytuose ilga ir žiauri priespauda išvystė dvasiškai stipres
nius, gilesnius ir įdomesnius charakterius, siekiančius aukštesnių dalykų. 
Todėl, išsitarė Solženicinas, jis negalįs rekomenduoti Vakarų gyvenimo
budo kaip pavyzdžio savajam kraštui - Rusijai - pasekti, jei toji kada nu
sikratytų komunistinės priespaudos.

Mokestinė “revoliucija** 
Californijoje

Praeitų savaitę Californijos gyventojai didele dauguma nubalsavo, kad 
nekilnojamojo turto mokestis negali būti didesnis, negu du su puse procen
to jo rinkos kainos. Tuo būdu dabartinis mokestis sumažės daugiau kaip 
per pusę. Aplamai, jo bus gauta apie 7 bilijonus dolerių mažiau.

Aišku, netekus žymios sumos pajamų, administracijai teks mažinti iš
laidas, atleidžiant dalį tarnautojų siaurinant socialinės apsaugos ir kitų

sričių patarnavimus. Radikalaus mokesčių sumažinimo projekto rėmėjai ta
čiau tvirtino ir tebetvirtina, kad toks patarnavimų susiaurinimas blogiousiu 
atveju truks tik trumpų laika, kadangi lėšos, pasilikusios piliečių privačio
se kišenėse, paskatins tokių.smarkię investacinę veiklų, kad valstija su
silauks kompensuojamųjų mokestinių pajamų iš kitų esamųjų šaltinių.

Kiekvienu atveju, panaši mokesčių mokėtojų “revoliucija** bręsta ir ki
tose valstijose.

Etiopijoje 
siaučia badas
Oficialūs duomenys rodo, kod 

pusantro milijono gyventojų kenčia 
badų.. Jis daug didesnis, negu buvo 
1973-74 metais, kada mirė apie 
200,000 žmonių.

Kita nelaimė — skėriai, ir jie 
ten nėra naujiena, bet šiemet jų 
daug daugiau negu kitais kartais.
Jie slenka pakelėj sunaikindami 
visus pasėlius.

Jie visada
nekalti

JAV ambasados Maskvoje parei
gūnai susekė komunistų įrengtus 
ambasadoje elektroninius įtaisus, 
kuriais galima būtų susekti tai, 
kas dedasi ambasados viduje. Am
basada dėl to pareiškė Kremliaus 
valdovams protestų. Jie neats i pro
se, bet savo ruožtu apkaltino ame
rikiečius šnipinėjimu.

Carteris davė 
pasirinkimą

Prez. Carteris, birželio 5 d. kal
bėdamas karo laivyno akademijos 
išleistuvėse, davė Sovietų S-gai 
aiškų pasirinkimų - susidurti ar 
bendradarbiauti.

Prez. Carteris.smarkiai kritika
vo sovietus uŽ detentės piktnaudo- 
jimų. Ja tik prisidengdami, sovie
tai įžūliai kovoja dėl politinės pir
menybės ir savo įtakos praplėtimo. 
Tode
Toks nesulaikomas veržimasis dar 
labiau įtemps JAV ir sovietų san
tykius, todėl Carteris ir siūlo so
vietams kartu siekti naujo susita
rimo ginklų apribojimo reikalu ir, 
be to, bendradarbiauti juodiesiems 
perduodant valdžių Rodezi joje ir 
Pietvakarių Afrikoje. O jei Sov. 
Sąjunga nenori bendradarbiauti, 
tai težino, kad JAV-ės yra pasi
ruošusios ir susikibti.

Sovietų spauda tuoj atsiliepe, 
puldama Carterį dėl prieš sovietus 
nukreiptos “isteriškos propagan
dos”, dėl “ultimatyvous grasini
mo . Maskviškė Provda užtikrina, 
kod Sovietų S-go “nepasiduos spau
dimui”.

• Hopkinso universiteto moksli
ninkai sprendlia, kad pernai ne
mažiau kaip 680,000 netekėjusių 
merginų JAV-ėse išvengė nėštumų 
pasinaudojusios apsaugos priemo
nėmis.
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Okupuotoje Lietuvoje BIBLIOGRAFIJOS
KNYGA

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Vyrai gėrė, vyrai gers...
“Valstiečiu laikraščio” bendradarbis A. Bumbliauskas, 

prisiminęs dainelę ‘‘Vyrai gėrė, vyrai gers, kol žemelė ap
sivers”, suabejojo, ar verta rašyti apie labai paplitusį gir
tuokliavimu, bet galų gale neiškentė ir štai ką išdrožė:

‘‘Antai Plungės rajono “Keturių komunarą” kolūkio ko
lūkietis P. GeStautas, nepajėgdamas apversti žemės rutu
lio, nors savo trobą apipylęs benzinu uždegė. Sunerimti ver
čia ir statistika. Svaigiąją gėrimą vartojimas musų respub
likoje, kaip ir pasaulyje, nuolat didėja. Dėl girtumo padaro
ma 90 proc. pravaikštų, pusė visą avariją ištinka neblai
vius vairuotojus, apie 40 proc. ištuokų įvyksta dėl vieno is 
sutuoktinių girtavimo, 50 proc. girtuoklių tėvų vaiką serga 
tuberkulioze ir 1.1.

Tuos “procentus” mes matome kasdien šlitiniuojančius 
gatvėje, girdime bliaunant vidurnaktį, jaučiame ją kvapą 
pirmadienio rytą autobuse. Tačiau konkretūs pavyzdžiai ne
beveikia, nes jau atrodo, kad taip turi būti. Girtuoklis dar
gi bando ginti savo teises, savo “orumą”.

Vieno Šilalės rajono tarybinio ūkio mechanizatoriai savo 
laiške redakcijai skundėsi, kad direktorius juos įžeidinėja, 
vadindamas alkoholikais, girdi, mes tik šiaip išgeriame, 
kaip ir visi. Pamenu, direktorius paklojo keliasdešimt pa
siaiškinimą- vyrai neišeidavo i darbą po kelias dienas iŠ 
eilės. Jie gerdavo, sustabdę traktorius, gerdavo per pietus, 
gerdavo mažiausiai progai pasitaikius. Bet alkoholikais jie 
nenorėjo savęs pripažinti... Pagaliau visuomenei nesvarbu, 
kaip pavadinsime besaikius stikliuko mėgėjus, kuriai alko
holizmo stadijai juos priskirtą medikai. Visi jie pavojingi 
ir kenksmingi. Tuo labiau, kad, kaip minėjau, jie darosi 
gana kovingi - reikalauja sau pagarbos, takto, reikalauja 
savo teisią.

To paties Šilalės rajono vieno kolūkio kolūkietis laiške 
redakcijai juodom spalvom nupiešė ūkio vadovę, kuris prieš 
girtuoklį panaudojo fizinę jėgą.

- O ką reikėjo daryti? suriko pirmininkas. - Atėjo sverti 
gyvulių girtas, vos ant kojų laikosi. Pargrius - sumindys 
jaučiai. Varėm namo — neina. Teko jėga iš tvarto ištempti.

Dažnai ūkio vadovai ir specialistai yra priversti tempti iš 
kabiną girtus vairuotojus ir traktorininkus - juk nelauksi, 
kol nelaimė atsitiks. Dažnas ir vėl parašo skundą - matot, 
kaip su darbo žmogumi elgiasi.V

Šitas girtuoklių kovingumas, agresyvumas turi pagrindą. 
Jie išdrįsta pulti todėl, kad juos pačius mažai smerkiame.”

Danguolei Sadūnaitei 
ir Adomui Varnui premijos

Šiomis savaitėmis is mūsą visuomeninių lėšų paskirtos 
tūkstantinės premijos dviem reikšmingiem mūsą kultūros 
darbuotojam.

Išeivijoje susikūrusios Lietuvių Rašyto j ąd-gos 1977 m. 
premiją gavo poetė DANGUOLĖ SADŪNAITE už eilėraščių 
rinkinį “Baltas ievos medis". Tai jau aštuntoji Šios jau
nesniosios lietuvių rašytojų kartos atstovės knyga. Ją iš
leido Ateities leidykla.

Lėšas premijai skiria Lietuvią Fondas. Laimėtoją renka 
LietuviąRašytojąd-jos pavestos jury komisijos, kurią 1977 
m. geriausiajai knygai atrinkti buvo net dvi. Pirmajai ko
misijai dėl tariamų trukdymąatsistačius ankstybą pavasarį, 
sukviesto antroji, štai pasisakiusi už Sadūnaitės knygą. Šion 

antrojon komisijon įėjo pirm. Povilas Gaučys, sekr. dr. Ži
vilė Bilaišytejr nariai Julija Švoba-Gylienė, dr. Kęstu
tis Keblys ir Česlovas Grincevičius.

Kaip kartais pasitaiko, premijos skyrimas vyko nesusi
pratimų ir nepasitenkinimo fone. Pirmiausia, ankstyvesnės 
komisijos atsistatydinimo aplinkybės dar vis neaiškios, ne
žiūrint net trijų Rašytoją d-jos narių pastangą jas spaudoje 
aiškinti. Antra, dėl su šiuo atsistatydinimu susijusių prie
žasčių, vienas kitas iŠ rašytojų antrosios komisijos nepri
pažino, o josios sprendimų, koks jis bebūtų, jau iŠ onksto

nusistatė laikyti “niekiniu“. Trecia, kritikes susilaukė ir 
pats naujosios komisijos sprendimas, koris nebuvo vien
balsis. žinoma, tai natūralu, nes premiją pagal taisykles

, Lituanistikos Institutas* Bi bli ograf i jos skyrius. LIETUVIU 
IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA 1970 - 1974 . 300 psl., 
Lituanistikos Instituto leidykla, 1977 m.; leidinio mecenatai — 
JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvią Fondas. Bibliografija suda
rė Povilas Gaučys, redagavo Jonas Dainauskas ir Tomas Remei- 
kis; leidinio kaina — nepažymėta.

Bibliografija - knygų, brošiūrų, atspaudą, spaudos straip
sniu registracija ar sąrašai — visuomet bus paranki ir ver
tinga medžiaga tiem Žmonėm, kurie ryšis rašyti vienokį ar 
kitokį mokslinį darbą, Šiuo atveju — mokslinį darbą apie 
lietuvią išeivių kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą 1970—1974 
m. laikotarpy. Tuo požiūriu Lituanistikos instituto pastan
gom išleista Lietuvių, išeivi jos spaudos bibliografija yra 
didžiai reikšminga ir vertinga knyga.

Bibliografinių leidinių sudarymas yra sunkus, sudėtingas, 
didelio kruopštumo bei laiko gaišaties reikalaujantis dar
bas, o drauge ir nelengva atsakomybės našta, šį kartą ati
tekusi rašytojui ir bibliografui Pov. Gaučiui. Kad buvo var
go ir šį bibliografi jos tomą sudarant — Jonas Dainauskas,
Ll Bibliografijos sk. vedėjas, leidinio įvade taip liudija:

“Buvo išsiuntinėti raštai laikraščią bei žurnalą adminis
tracijoms ir leidykloms, ir paprašyta siųsti po viena egzem
pliorių jų leidžiamų leidiniu. Deja, net iki Šiol ne visą kny
gą ar laikraščių leidyklų vadovybės įvertino musą biblio
grafijos parengimo svarbą. Tad teko iš privačią žmonių sko
lintis išėjusius leidinius, o nemažą jų dali įregistruoti aki
vaizdžiai jų nemačius“.

Aišku, kai šitaip į bibliografijos sudarymo svarbą žiūri
ma, tai ir toji bibliografija negali būti nespraąota. Kas kas, 
o knygų ir periodinių leidinių leidėjai turėtųsį bibliografą 
skundą tučtuojau išgirsti ir nedelsiant pasitaisyti.

Toliau tas pats J. Dainauskas, kalbėdamas apie tai, kas 
šiame bibliografijos tome yra suregistruota, sako, kad yra 
įrašyti “...lietuvių išeivijos žurnaluose bei laikraščiuose 
pasirodę didesni straipsniai, turintys išliekamos 
(mūsų pabr.) kultūrinės reikšmės“. Savaime suprantamo da
luko gal ir nederėtų minėti, nes turbūt ir patys bibliografai 
žino, kad straipsnio įšliekamumo svoris yra labai sunkiai 
pasveriama vertybė. Šių bibliografijos knygų sudarytojai, 
matyt, pasitikėjo Drauge spausdinama medžiaga, tai to dien
raščio straipsniai gana kruopščiai suregistruoti, bet leidiny, 
net apie tą patį objektą, neiregistruoti straipsniai, kurie 
buvo atspausdinti Keleivy, Dirvoj ar net Darbininke. Kai 
taip atsitinka — nukenčia aptariami asmenys bei jųdarbai, 
nukenčia periodiniai leidiniai, nukenčia ir pati bibliografi
ja. Mūsų išmanymu, ypač rūpestingai turėtų būti registruo
jami mūsų kultūrinio gyvenimo faktai, kurie recenzijom ar 
apžvalgom būna minimi spaudoj. Kitose bibliografiįos kny
gose su tuo “išliekamumu” reikėtų jau žymiai atsargiau 
žaisti.

Aplamai kalbant. Lituanistikos Instituto isleisdintą 1970- 
1974 m. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija yra nuošir
džiai sveikintinas ir pagirtinas darbas. Laukiame naujo bi
bliografijos tomo, kuriame turbūt rasime 1975-1979 penk
metį, t.y., to penkmečio knygas, brošiūras, atspaudus ir 
periodikos straipsnius, suregistruotus į gal dar stambesnį 
leidinį. Bibliografija — tai mūsą pačiu giliau įminti pėdsa
kai lietuviu išeiviu gyvenime.

K. R-tas

tegalima skirti vienų, o jos vertą 1977 m. išėjo net kelios 
knygos. Galop, kalbama dar ir apie kitas nepasitenkinimo 
priežastis, kurių čia neliesime.

O apie visai kitos premijos paskyrimą — kitos srities ir 
nebe konkurenciniu pagrindu — mus informuoja JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkas Juozas Gaila:

”1977 m. LB Kultūros tarybos sudarytoji premijai už dai
lę skirti jury komisija, susidedanti iš dailininką A.EIskaus,
P. Lapės, R. Viesulo ir V. Vizgirdos, paskyrusi 1977 m. 
dailės premiją dail. K. Varneliui, taip pat pareiškė paąeida- 
vimą, kad sekančiais me ta i sw bū tų pa gerbta s mūsų dailės ve
teranas ADOMAS VARNAS, š.m. kovo 12 d. įvykusiame LB 
Kultūros tarybos posėdyje buvo vienbalsiai nutarta 1978 m. 
dailės premiją skirti dail. Adomui Varnui. Kultūros tarybai 
neturint savo ižde pakankamų sumų premijai, kreiptasi para
mos į Lietuvių Fondą.

Pastarojo pelno skirstymo komisija palankiai ctsižvelgė 
į šį LB prašymą ir paskyrė tūkstantinę, kuri jau pervesta į 
Kultūros tarybos iždą ir šiomis dienomis bus įteikta dail.
A. Varnui**.

Premijantui ateinančių metu sausio 1 d. sukaks 100 metu.

✓
Šiomis dienomis JAV LB 

valdyba asmeniniais laiš
kais kreipėsi į visus 535 
JAV atstovu rūmų narius, 
prašydama prisiminti tragiš
kuosius birželio įvykius, 
ypač iškeliant sunkią poli
tinių kalinių sovietų kalė
jimuose padėtį, raginti JAV 
delegacija Jungtinėse Tau
tose kelti žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje. Kiek
vienam kongresmanui duo
tas 4 kalinių (Viktoro Pet
kaus, Balio Gajausko, Ša
rūno Žukausko ir Petro 
Pliumpos) biografinės ži
nios

Panašia informacija ap- - 
rūpinti ir visi bendruomeni
niai padaliniai ir paraginti 
savo ruožtu įtaigoti kongres
manus kelti Lietuvos okupa
cijos ir politiniu kaliniu 
klausimus.

Jaunimo
konferencija

Birželio 17 ir 18 dieno
mis Chicagos Jaunimo cen
tre įvyks Pasaulio, JAV ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungų ruošiama politinė 
konferencija. Pranešėjais 
joje sutiko būti šie asme
nys: Valdas Adamkus, auk
štas JAV Vidurio vakarų 
rajono aplinkos apsaugos 
pareigūnas; Andrij Bandera, 
‘‘Ukrainian Echo” redakto
rius ir įžymaus ukrainiečių
laisvės kovotojo Morozo gy
nimo komiteto narys ir Mah- 
lon Henderson, JAV Valsty
bės departamento sovietų 
skyriaus (jam priklauso ir 
Pabaltijo reikalai) pareigū
nas.

V. Adamkus skaitys įva
dinę paskaitą apie politinės 
įtakos įsigijimo teoretines 
problemas, A. Bandera kal
bės apie naujus, kūrybiškus 
viešo protesto metodus, o 
M. Hendersonas kritiškai 
pažvelgs į pabaltieciu pas
tangas paveikti JAV kongre
są ir vykdomąją valdžia.

Jaunimo atstovai taip pat 
diskutuos konkrečius švie
žios politinės veiklos pro
jektus . šios konferencijos 
eigoje turės užsimegzti įsi
pareigojimai tam tikriems 
artimos ateities veikimo už
daviniams.

Neteisingi
kaltinimai
lietuviams

Smerkdami smurtą ir prie
vartą, kur jie besireikŠtų, 
lietuviai buvo ir yra priešin
gi bet kokiai diktatūrinei 
sistemai, noikinančiai žmo
nių laisvę ir teises. Lietu
vių tauta savame krašte na
cių okupacijoje sunkiai is-

Nukelta į 3 psl.
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ŠVIESUS OPTIMIZMAS 
IR TAMSĖJANTI

TIKROVĖ
Optimizmas žmogui yra kaip gero vyno taurė: jis laikinai 

pakelia nuotaikų, lyg ir sustiprina jėgas, nušviečia pagei
daujamom spalvom aplinkų, bet drauge ir pritemdo musų a- 
kis prieš nemalonių tikrovę.

Daug tokio optimizmo galėtume Įžiūrėti ir mūsų išeivijos 
lietuvybės išlaikymo, stiprinimo ar gaivinimo veikloje. Kar
tais čia jį gana garsiai paskardena vienas kitas šviesios a- 
teities pranašas spaudoje, dar dažniau skambiais žodžiais 
proginiai prakalbininkai, kartais norime optimizmą paliudy
ti ir masinėmis dainų bei tautinių šokių šventėmis ir lietu
viško jaunimo kongresais. Na, o bene giliausias jo šaltinis, 
regis, galėtų būti mūsų lituanistinės mokyklos, kurios sėk
mingai gyvuoja jau beveik tris dešimtmečius.

Deja, pesimistų žvilgsnis, labiau linkęs krypti Į juodųjų 
žemę, negu į žydriųjų padangę, tos žavingosios šviesos i- 
šeivijos lietuviškame kelyje Įžiūri vis mažiau ir mažiau.

Tiesa, mes dar gana intensyviai lietuviname ir patriotina- 
me naujosios išeivijos senelius, bet jau ir tų kai kurie ga
besnieji kalbos mokslam apie savo didžius žygius tėvynė
je vienas kitam veblena angliškai... Be to, ir jų lietuvybės 
amžius, turbūt, jau trumpokos.

Taigi mūsų optimizmų turėtų labiau Žadinti mūsų jaunoji 
karta, gal net ir vaikija. Juk turime susiredagavę net ir op
timistinį šūkį: “Jaunimas - musų ateitis!” Vadinasi, ver
ta pasižvalgyti ir aiškesnių ženklų, kokia gi toji lietuvybės 
ateitis už horizonto laukia. •

Kadangi jau d-^ar nemaža jaunų,lietuviškų šeimų namie 
vartoja anglų kalba, tai nėra abejonės, kad po kokio dešimt
mečio toks mūsų “tautinis atžalynas“ bus beveik visas.

Ateities lietuvybei menko paguoda yra mūsų tautieči ų 
“Lithuanian-born” kūnas be lietuviškos dvasios, nes tokių 
žemaitiškų ar dzūkiškų tėvų sutvėrimų jau daugiau kaip 
milijonas nustrapaliojo nuo mūsų tautos kamieno į sve
timas lankas nė neatsigrįždami.

Kaip ten gudriai optimistiškai beišprotautume, lietuvių 
kalbos mirtis ant jaunimo liežuvio yra ir artėjančios lietu
viškos dvasios mirties grėsmingas simptomas. Be to, toji 
dvasia jau alpsta, dar ir Šiaip taip angliškai lietuvišku žar
gonu kalbėdama ar dainuodama. Juk ir “Lietuva, tėvyne mū
šy, tu didvyrių žeme” mūsų jaunuolių lūpose tėra tik išmok
ta giesmė, gal ir gerai sutartinai giedama, bet jau nevirpi
nanti giesmininko širdies, kaip senajai kortai, kuri su šiuo 
himnu per skausmus gimdė savo nepriklausomų Lietuvį ir 
apverkė, jų praradusi.

išeivijos jaunimo gimtoji žemė jau yra kita, o Lietuva - 
jau tiktai tėvų ar senelių egzotinis pasakų kraštas, apie ku
rį kalbama gal ir su rimtu dėmesiu, bet jau be mūsiškės nos
talgijos.v

Žinoma, nenuneigiamai svarbios išeivijos jaunimo lietu
vybės gaivintojos yra dar lituanistinės mokyklos, - tarsi 
pagrindinis pylimas prieš nutautimo bangų. Bet ir jose mo
kinių skaičius nesulaikomai mažėja, o jų kokybė dar aki
vaizdžiau menkėja, kų liudija ir gausėjančios klasės visiš
kai lietuviškai nemokantiems. Na, o ir tie “mokantieji” 
kartais kalba jau tik linksniuojamųjų žodžių vardininkais 
ir veiksmažodžių bendratimis...

Aišku, po tokio pesimistinio dūsavimo galima būtų net 
piktai tarti: O kų daryti, jeigu ligšiolinės mūsų pastangos 
neduoda pageidaujamų vaisių?

Tai klausimas, kurį reikėtų statyti ne tik pesimistams, 
bet dar kiečiau “optimistams”, kurie tariasi jau viską, kas 
tik įmanoma, lietuvybės labui nuveikę, o toliau bus, kaip 
Dievas duos...

Birželines deportacijas 
prisimenant

PRANAS ČEPĖNAS

1941 m. birželio men. 14-15 d. naktį, pirmosios bolševi
kinės okupacijos metu, buvo įvykdytas masinis Lietuvos gy
ventojų išvežimas į Rusijos gilumų, kaip vėliau paaiškėjo, 
į Sibirą ir kitas tolimas Rusijos vietoves.

Ta naktį iŠ visos Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų, 
dvarų ir viensėdžių, slaptosios bolševikų policijos, vadi
namos tuo metu NKVD, ginkluoti agentai veržėsi į žmonių 
butus ir namus, pagal sudarytus sąrašus rinko atskirus žmo
nes, o daugiausia šeimas, neiŠskirdami nei kūdikių, vaikų, 
senelių ar ligonių, grūdo juos į parengtus sunkvežimius,
dažnai teduodami 15—30 minučių apsirengti ir būtiniausioms 
daiktams pasiimti.

NKVD nepaisė nei žmonių prašymų, nei vaikų ašarų, ;.ei 
ligonių dejavimų, o tik žiauriai vykdė jai skirtus bolševiki
nės valdžios įsakymus .

Prigrūdę pilnus sunkvežimius nelaimingų tremiamųjų, to
liau juos vežė į artimiausias geležinkelio stotis, kimšo 
juos į specialiai parengtus prekinius vagonus, kurių net ma
žučiai langeliai buvo spygliuota viela išpinti .Tuos tremti
nių vagonus saugojo gausi bolševikų sargyba, neleisdama 
niekam artimųjų prie jų artintis, kokį daiktą ar Šiltesnį dra
bužį įduoti ar bent atsisveikinimo žodį pratarti. Mačiusiems 
trėmimus paliko klaikūs ir neišdildomi vaizdai!

Sausakimšai prikimšę vagonus tremtiniais, toliau nelai
minguosius vežė į tolimojo Sibiro koncentracijos stovyklas 
sunkiesiems darbams - į kasyklas, miškų kirsti, kelių ties
ti ir 1.1., o geriausiu atveju žemės ūkio darbams į vadinamus 
kolchozus. Vėliau, susirašinėjant su tremtiniais, yra paaiš
kėję, kad tremtinių vaikai, sulaukę 14 metu, jau turėjo dirb
ti sunkiausius darbus.

Dar daug yra liudytojų, kurie matė savo artimųjų giminių 
arba pažįstamų ar kaimynų išvežimo būdą ir visus tuos 
skaudžiausius vaizdus įsiminę, kurie sunkiai yra ištrinami 
iš atminties.

Tremiamieji asmens, ar tai ramūs kaimo gyventojai, ar 
tai dori miestiečiai, nieko blogo niekam nepadarę, niekuo 
nenusikaltę, teismų nebausti, buvo apšaukti “liaudies prie
šais”, jųtarpe ir kūdikiai, ir kaip didžiausi nusikaltėliai, 
vidurnakčio tamsoje, kažkokią ginkluotų įsiveržėlių iš lovų 
grobiami ir vežami.

* * *

Birželio 14-15 d. naktį tie žmonių medžiojimai dar nesi
baigė. Paskui dar ištisą savaitę NKVD dienomis ir nakti
mis, nors ne taip sėkmingai, rankiojo į sąrasus įtrauktuo
sius asmenis iŠ darboviečių ar atpažinę gatvėje, kol birže
lio 21 d. prasidėjęs Sovietų Rusi jos—Vokietijos karas su
laikė tą NKVD siautėjimą.

Tokiu būdu rankiojant tremiamuosius žmones, daugelis 
seimų liko išskirtos, išvežti tik vyrai arba, vyrams besi- 
slapstant, išvežtos žmonos su vaikais.

Jei kam ir išdilo iš atminties tų šiurpulingų dienų vaiz
dai, tai tuo metu Lietuvoje gyvenęs žmogus niekad negalės 
užmiršti to baisaus pavojaus jausmo, pavojaus, kad kažkas, 
dieną ar naktį, gali pasibelsti į tavo duris, įsiveržti į tavo 
butą ir tave bešeimį vienųor su šeima jėga įgrūsti sunkve- 
žimin ir lyg gyvulį kokį išsviesti į nežinią.

1941 m. birželio 14-15 d. naktį ir vėlesnėmis to birželio
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NETEISINGI KALTINIMAI...

Ir vis dėlto kyla mintis, ar nesustingome šablone? O gal 
esama dar kokių originalesnių būdų jaunimui i lietuvybe at
gręžti?

Gal greta bezodinių tautinių “mikitų” RENGTI IR PLA
TAUS MASTO LITUANISTINIU DALYKU VARŽYBAS SU 
STAMBIOMIS PREMIJOMIS?

Gal SKIRTI JAUNIMUI PREMIJAS UZ DIDŽIAUSIĄ PER 
SKAITYTU KNYGŲ,SKAIČIŲ?

Gal PREMIJAS AR KITOKIUS PASKATINIMUS UZ JAU
NIMO ORIGINALIĄ ŽODINI KŪRYBĄ?

Gal - UŽ VEIKLĄ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE?

Gal - NET UŽ GLAUDESNIUS RYŠIUS SU GIMINĖMIS 
AR BENDRAAMŽIAIS LIETUVOJE?

V
0 kiek daug dar tų “gal” galėtų būti! Tik LB Švietimo 

taryba ir kiti veiksniai turėtųvisas tas naujas galimybes 
permąstyti, o nesitenkinti tuo, ką jau padalėme.

Atkelta'iš 2 psl.

gyveno prievartą, nuo kurios 
labai nukentėjo patys lie
tuviai ir kuri žiauriai palie
tė žydų tautybę. Dabar tie 
naciu žiaurumai ryškinti 
filme “Holocaust”, rodyti 
NBC televizijos tinkle š.m. 
balandžio 17—20 dienomis, 
keliami laikraščiuose ir 
teismuose.

Nelaimei, čia prasiveržia 
visiškai neteisingai metami 
kaltinimai lietuvių tautai. 
“Holocaust” filme minimi 
lietuvių SS daliniai. Lietu
voje lietuvių SS daliniu is 
viso nebuvo. Priešingai, 
daugelis lietuvių yra labai 
nukentėję dėl to, kad nesto
jo į vokiečių organizuoja
mus SS dalinius ir prieš tai 
protestavo.

Filme yra užuomina neva 
lietuviai dalyvavę nacių 
-vykdomuose žiaurumuose.
Tai melas ir pikta valia. 
Naciu okupacijos metu Lie
tuva savo vyriausybes netu
rėjo. Viską vykdė savo at
sakomybe naciai. Bandyda
mi kaltę kitiems suversti, 
jie kai kuriais atvejais net 
savo žudikus buvo jvilkę į 
lietuvių uniformas ir paskiau 
filmavo. Lietuvių vardu 
prieš žydą naikinimą Lietu
voje protestą daug kas reiš
kė, pvz.: buvęs Žemės Ūkio 
ministeris prof. j. Aleksa,' 
buvęs valstybės prezidentas 
dr. K. Grinius, buvęs Žemės 
Ūkio ministeris prel. M. Kru
pavičius ir daugelis kitą, 
dėl ko nacių būvy deportuo
ti ar laikomi arešte. Dauge
lis lietuviųgelbėjo žydus, 
iŠstatydami savo laisvę ir 
gyvybę pavojun Mes turime 
pareiškimų išgelbėtų žydą, 
kiek daug lietuviai jiems pa
dėjo. Mes turime nemažai 
pavardžių lietuvią, kurie 
buvo įkalinti, sušaudyti uz 
žydų išgelbėjimą. Galėjo 
atsirasti pavieni asmenys 
ir iŠ lietuvių, kurie nusikal
to. Jie galėjo būti išblokš
ti iš pusiausvyros^nes ma
tė žydus talkinant komunis
tiniam okupantui, kai komu
nistai gabeno tūkstančius 
lietuvių į Sibirą ir kalėjimus 
Taip pat pasitaikydavo in
dividualių avantiūristų. Bet 
uŽ pavieniu išsišokimus ne
gali būti pakaltinta visa 
tauta.

Nepriklausomoje Lietu
voje žydai turėjo savo kul
tūrinę autonomiją: turėjo 
savo mokyklas, savo spau
dą, savo organizacijas ir 
eilę metų turėjo savo minis- 
terius (Soloveičikas, Robin
sonas) žydų rei katams kraš
to vyriausybėje. Lietuvoje 
žydų teologinės mokyklos 
(kaip ir visos kitos jų mo
kyklos) buvo išlaikomos 
valstybės iždo lėšomis, gar
sėjo visojoje Europoje ir 
dar plačiau. Lietuvoje buvo 
žymiai aukštesnis procen
tas žydų gydytoju, advoka
tą, prekybininką, negu jų 
tautybės procentas Lietuvo-

Nukelta j 5 psl.
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Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

- Smūtnas biznis, Maiki... 
Labai smūtnas.

- O kas atsitiko?
V

- Grįžtu iš graboriaus. Šian
dien apgarbavojome mūsų 
SČėslyvos Smerties Susaidės 
narį TamošiųVikį, kuris čia 
vadinosi Tarnas Wittkins. Gal 
pažinojai?

- Ne. Tokio tautiečio, tur
būt, niekad nemačiau ir nieko 
apie jį negirdėjau.

- Vot, Maiki, tas ir yra, kad 
šiais čėsais mažai, kas jį pa
žino, neturėjo gerą frentų, 
buvo singelis ir, nors ir buvo 
oČėslyvos Smerties Susaidės 
narys, o numirė visai nescės- 
lyvai... Kai dvi nedėlios ne- 
išlindo iš savo sulūžusio 
hauzo nė lašinių gretimoj 
storėj nusipirkti, tai jo su- 
siedai atlupo duris ir rado...

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse:

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 $845.00

rugsėjo 22 $845.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

rugpiūčio 6 $1245.00 
rugsėjo 3 Si 195.00 
gruodžio 22 $1045.00 

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI, su papildo
mu mokesčiu New Yorke. GRUPĖSE METŲ SKAIČIUS RIB01 \S - 
PATARTINA REGISTRl CIT,S Kl 0 ANKSČIAI, Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės j:

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We«t Broadvvay, P. O. Box 116 

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

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė
Prices are based on doubie occupancy and are subject to changes 

and or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvon sutvarkom kvietimo dokumentus

liepos 2

liepos 16
S1245.OO
$1245.00

O, Maiki, negaliu nė pasako
ti... Rado lovoj aukštielnin
ką gulintį, apsirengusį sku
durais, su kepure, kriukiu 
rankoje ir su čeverykais...
O jau visąŽaliai apmūsijusį 
ir kirmėlių knaisiojamą... Sa
ko, jau prieš dvi nedėlios ir 
buvo iš savęs dūšią išleidęs 
Tik nežinia, ar ji suspėjo nu
bėgti į dangą, ar pakelyje 
raguotas velnias pagavo ir 
spiegiančia iš baimės nusi
tempė į savo gardą...
Baisus daiktas, Maiki, su
laukti šitokio galo!

— Tai ko verta toji jūsą va
dinama “susoidė”, jeigu sa
vo narįšitaip apleidote, ne
pasirūpinote jo globa, jog 
turėjo visą užmirštas dide
liame varge numirti?

— No, Maiki, mes jam būtu
me ir kvortos gyvatinės ne-

paskūp'eję, ale jis svetimo 
žmogaus nė arčiau savo stu- 
bos tvoros neprisileido.

— Tai, matyt, jis jou ir se
niau buvo koks nors keistuo
lis ar dvasinis ligonis.

- No, no! Senovėje, vaike, 
jis buvo toks štyvas žemai
tis, kad galėjai su juo eiti 
nors ir arklią vogti. Prieš 
pirmąją vainą kasė anglis 
Pensilvenijos mainose, pas
kui buvo pristojęs prie Brook- 
lyno kriaučių, targavojo mun- 
šainu, bet patsai neėmė i bur
ną nė gurkšnio, dirbo pas bu- 
čerį, kur priprato valgyti tik 
lašinius su bulvėm ir apgrauž
ti išmetamus kaulus... Nu, o 
pasenęs... Nenoriu, Maiki, 
nė pasakoti.

— Tai kodėl, tėve, nutilai?

— Jis, Maiki, tada darė sar
matą visai musą parapijai, ir 
žmonės ji net ėmė pravar
džiuoti “Tamošium ragmanu“. 
Ligi savo sitos neščėslyvos 
smerties jis drauge su miesto 
šunimis darydavo revizeną 
ŠiukŠlią bačkose, rinkdavo 
išmestus kaulus ir virdavosi 
iš ju zupę, nešdavosi namo 
visokį brudc... Ir baisiausia, 
Maiki...

— Kas dar atsitiko?

— Kai policija ir graboriaus 
gizeliai išvertė sį nabašnin- 
kąiš smerties lovos, tai ant 
šieniko po marška rado jau 
irgi kirmėlių apgultus net 87 
tūkstančius dolerių, surištų 
į devynis pundelius... Ir ar 
tu, Maiki, gali net pamislyti, 
kaip visi susiedai, policija 
ir graborius tada juokėsi? 
Turbūt, buvo fani net pačiam 
numirėliui Tamošiui, kuris 
čia pat aukštielninkas gulėjo 
prasmirdęs ant nasiiką...

- Tai turėtą būti ,tėve, gąs
dinantis ir pamokantis pavyz
dys visiems tokiems sykstuo- 
liams ir apsileidėliams, ku
rie, susikrovę turtą, net sau 
jo gailisi ir iš Šykštumo mir-

Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems 

Nariams įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 
į SLA nariu šeima ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir eMuaefą Saahdrnljbn nariu dėmesį, kad ir jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėmis 
apd raudomis.

< Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net NUOLAIDA nuo 
pirmųjų metu metiniu mokesčių.

< Apsidrausti galima fld 701

* Aplikantai ane 1 fld 00 mate gal apaidraaati ana 01.000 U 05.000.
* Aplikantai ana 01 fld 70 mete apaMnasti 01.000 arba 02,000.
<Per ši Vaju galima pasirinkti sekančius apdraade rbntii

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

<Po trijų metu nariams garaataejanam nepraraadaaiea apdraudė verty
bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesniu informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytu NonMedical 
aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centrą:

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

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

Šta nuskurę, už bodėją ir visą 
tautiečiu užmiršti, pinigus 
palikdami tik miesto politi
kieriams... Juk ir tasai Ta
mošius, turbūt, per visę savo 
gyvenimą nedavė nė cento 
nei kokiai organizacijai, nei 
spaudai, nei kultūriniam dar
bui, nei politinei veiklai ar 
net vargšu šalpai. O kiek ge
rą ir naudingą tikslų būtą ga
lėjęs paremti, jeigu savo tur
tą būtą palikęs visuomenei 
bent testamentu!

- Ką tu čia, Maiki, pamoks- 
lininkauji? Bet tu tik pagal
vok, kiek už tuos 87 tūkstan
čius galima buvo nusipirkti 
gyvatinės, o jis, durnius, ir 
tes-ant šio svieto neparaga-

tos ant šio svieto neparaga
vo!

— Geriau jau nutilk, teve, 
jeigu nebeturi ką išmintinges 
nio pasakyti!

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

BALTIC REALTY & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Beda it. Veltas 
Tel. 268-6030

597 E. Broaoway, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

r****************************************************
WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadietniaiįt 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. V. Meilus, Jr.

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 652-3665
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JAV ambasadorius, skelbiantis priešingą prez. 
Carteriui nuomonę

Iki šiol, rodos, nebuvo senos tradicijos, kad kurios nors 
valstybės ambasadorius viešai skelbtų savo atskirą politinę 
liniją ar net kritikuotų savo vyriausybę. Toks pasiuntinys, 
prieštaraujas net savo prezidento politinei minčiai, papras
tai atsistatydindavo. Bet JAV ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms Andre* Young, matyt, yra viena turėtą išimčią. 
Būdomas pats spalvotas ir neva Afrikos problemą specia
listas, jis jau ne kartą yra “nušnekėjęs į Šalį”, ir jo pa
reiškimus tekdavo Valstybės departamentui atšaukti arba 
“patikslinti”. Deja, birželio 12 d. “U.S. News & World Re» 
port” žurnalui duotame pasikalbėjime jis dar plačiau dėsto 
savo skirtingą politinę strategiją ir pažiūras, negu anksčiau.

Kai prez. Carteris gana karštai reaguoja į Sovietą S-gos 
ir Kubos militariną infiltraciją Afrikoje, amb- Youngas sa
ko, kad šiame reikale reikia vengti emociją, į problemas 
žvelgti racionaliai. Nuo Carterio išrinkimo dieną sovietai 
ir kubiečiai, esą, nieko naujo nelaimėję, o tik JAV-ės su
stiprinusios savo padėtį. Prezidento pakeltas tonas tiktai 
keliąs kituose paniką, ypač, kad Čionykščiai politiniai eks
pertai Žiuri į Afriką europiečio akimis.

į klausimą, ar Amerika afrikiečiams neatrodys bejėgis 
milžinas, jei nesugebės pasipriešinti sovietą veržimuisi į 
Afriką, Youngas atsako neigiamai. Jis manąs, kad JAV įta
ka Afrikoje pastaruoju metu net padidėjusi. Net Angola,

dienomis bolševikinės valdžios ir partijos pareigūnai per 
pirmuosius trėmimus visoje Lietuvoje.sugaudė apie 34,000 
asmenų ne vien lietuvių, bet ir kitą tautybių.

Kada ši žmonią medžiokle vyko Lietuvoje, tada galimo 
karo šmėkla visai artėjo. Ir nors kiekvienas karas vyksta su 
gaisrą pašvaistėmis, negai lestingomis mirtimis, beatodai
rišku turto naikinimu, lietuviai tačiau tikėjo, kad tik prasi
dėsiantis rusą-vokiečią karas pajėgs sustabdyti bolševiką 
valdžios Šėtonišką siautėjimą. Mačiusiems ir išgyvenusiems 
tremiamąją skausmą ir ašaras, o ir palikusiąją neišvežtąją 
beviltiška rytoją bei ištrėmimo grėsmę,net ir atslenkančio- 
jo karo žiaurumai neatrodė tokie baisūs.

Karui kilus, bolševiką kariuomenė ir jąpolicija skubotai 
ir netvarkingai bėgo iš Lietuvos. Vokiečiams Lietuvą oku
pavus, iš išlikusią bolševiką dokumentąbuvo nustatyta, 
kad tada buvo planuojama iš Lietuvos išvežti 700,000 gy
ventoją, arba visą trečdalį mūsą toutos, ir juos išbarstyti 
gausiose Sibiro koncentracijos stovyklose, Rusijos kalėji
muose, kur ją laukė sunkios gyvenimo sąlygos, Šaltis, ba
das ir neįprastai sunkus darbas bei greita mirtis*

(Bus daugiau)

esą, norinti su Amerika bendradarbiauti, ir Kubos daliniai 
tenai giną Amerikos interesus, nors iš tiesą Angolos, nes 
iŠ šiam kraštui parduodomos alyvos Angola gaunanti apie 
bilijoną dolerių per metus...

Youngas netiki ir prez. Carterio tvirtinimui, kad kubiečių 
bei sovietą parengti Angolos partizanai įsiveržę į Zairę, 
nes tokias žinias, jo nuomone, sunku patikrinti. Be to, esą, 
daug kalbama apie iš Angolos įsiveržimą į Zairę, bet nuty
lima apie Nacionalinės Unijos vykdomus puolimus dabartį- . 
nej Angoloj... Jis siūlo Afrikos kraštams teikti tik ekonomi
nę pagalba, maistą ir kitus ekonominiam vystymuisi reik
menis, bet nesigriebti kokią karinių veiksmu, nes jie tik 
kenkia Amerikos interesams. Pavyzdžiui, nuleisdami krau
ją Angoloje kubiečiams, pakenktume tik Gulf Oil kompani
jai, taigi “sau”... Jo nuomone, pakanka tiktai aktyvios 
diplomatinės veiklos, kuria galima ir kubiečių veiksmus pri
stabdyti. Jis yra priešingas ir bet kokiam stipresniam Kubos 
paspaudimui, nes tada Castro galįs ir Amerikai pridaryti ne
malonumą Puerto Rico ir kitur.

Ambasadorius tvirtai pasisako uz detentę, kuri, ir Brež
nevui mirus, butą tikresnis kelias į taikos pasaulį. Bet An
dre** Youngas visiškai nutyli po tos detentės uždanga so
vietą vykdomą ginklavimąsi, sustiprintą disidentu persekio
jimą ir imperialistine užsienio politiką.

Yra stiprus spaudimas, kad Carteris Šį savo patikėtinį 
atleistą iš ambasadoriaus pareigą, bet toks prezidento žy
gis papiktintą kone visus negrus Be to, sakoma, tiksles
niam sprendimui reikalingas ir priešingos nuomonės bal
sas, bet čia Youngo balsas nugieda kartais beveik sovietą 
choro naudai...

Atkelto iš 3 psl.

Apgailėtina, kad Baltis- 
tinią studiją konferencijoje 
Toronte, Kanadoje, gegužės 
mėn. 11—14 dienomis buvo 
sukviesta gausiai Izroelio 
ir kitą žydą paskaitinin/ę, 
nesistengiant laikytis be 
šališkumo ir nepakvieČiant 
atitinkamo skaičiaus kompe- 
tetingt^ lietuvių ir kitą pa- 
baltiecią (pokštininką, svar
stant Žydą. klausimą Pabalta

Amerikos Lietuviu.Taryba 
reiškia protestą prieš ne
teisingą lietuvią tautos ap
kaltinimą ir rastu kreipėsi 
į NBC televizijos tinklą, 
kad būtą duotas laikas lie
tuviams atsakyti į neteisin
gus kaltinimus. Jei tas rei
kalavimas nebus patenkin
tas, Amerikos Lietuviu Ta
ryba tiria galimybes šią lie
tuviams neteisingais kalti
nimais daromą skriaudą iš
kelti teisingumo įstaigose 
ir, jei tos reikalas tektų kel
ti teisme, tikimasi lietuvių, 
visuomenės pritarimo ir pa
ramos.

Dr. Kazys Bobelis, ALTos 
pirmin inkas.

Kun. Adolfas Stasys, ALTo 
sekretorius.

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

■1

Laisves Varpas h
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,420 KC M WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

•
DRAL niMO AGENTŪRA 5 

AtUeka įvairių rūšių
draudimai

Kreiptis senu adresu r
BRONIS KONTR1M 

f»98 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

TeL AN 8-1761

SUMINIAI J LIETUVA
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tel.: 798 - 2868

Vedėja B. Svildiena

SLA—Jau 80 aetg ceraapja Ueturlg risaoaaMf ir išmokt, 
jo oaugiaa a.p SEPTYNIS MlLIONUS dolerių
mn«w«

SLA—didUaaala Ueturtą fratamallnt argaaJaeeljt — 
duoda gyvybfe ap4raa4< ir ilgėja eaiafjų. kuri yra 
pigi. noaSURIVIKNinMAS aeMko petoo, o teikto 
patarnavimus aaritarpinėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria aa paaa ■■ 
kapitalu, tdd |o apdraada Ūkia ir aaagi. 
batuvla čia jauti įvairių klastą 
apdraadaa aus IIOC.OO iki I1C.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomą)* A|
daaaeat laaaraaea, kad jaunuolis gautų pinigas 
aukštojo mokslo atudijaus ir gyvenimo

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių *11 
apdraudą: u« 91,000.00 spdraaikii tik tt.00 
čio metams.

SLA—AKC1DENTAL1 APDRAUDA aaadtagn 
amžiaus asmeninu rekomsndaojama L< 
klubų ir draugiją aariama. Ui 91,000.00 
Ma apdraudoa mokeatia 92.00 J matus

SLA—kuopos yra daugumoia Hetuvią koloniją. Kreipkltle 
‘ kuopą veikėjus, ir tfe pisčiau paalikias apėa 
8asivleaifiam farkua.

Gųgstte spaasdintaa mfovųieeljaa, 
paratysfte:

007 Neri 90tb Araat, Nėr Tark. N.T. 10001

A L k \ ©

AMERIKOS LIETUVIŲ KVLTCROS ARCHYVAS
perpildyta?. gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkyti 
ir visuomenei prieinama padaryti. įmanoma tik praplotus patalpas. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
21<0 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:
ALKA. P. O. Bo\ 608. Putnam. CT 06260

ALKOS Direktoriatas
- — _ — — — — — (Atkirpti* — — — — — — — —

ALKOS patalpų statvbai skiriu:
□ garbės mecenato < 10.0<H» dol. ir daugiau t 
0 mecenato (5.000 dol. ir daugiau I 
Į—1 garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau) 
n fundatoriaus (5OO dol. ir daugiau 1 
Į Į rėmėjo <100 dol. ir daugiau >
[~~l kitokią S........

Dabar -iunču:
f~l visą auką S....... Q dalį aukos S.......

Čekiu- rašyti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių 
(ld. N r. 23 7227294).

Vardas Pavarde Adresą-

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

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

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininką 
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 gyventojoj 
prie nurodytų kainą prideda 
5 % mokesčių.
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CHICAGO

DEŠIMT PUSLAPIU 

APIE LIETUVIUS
Seniau gyvenęs Bostone, 

o dabar Chicagoje, Stasys 
Raclcevičius, Artistic Beail
ty Salon (71-moje gatvėje) 
savininkas, mums atsiuntė 
balandžio 30 d. Chicago 
Tribūne laikraščio sekma
dieninį priedą, kurio net 10 
puslapių skirti Chicagos 
lietuvių gyvenimui pavaiz
duoti. Straipsnis paįvairin
tas keliolika nuotrauką.

Chicago Tribūne yra vie
nas didžiųjų Amerikos laik
raščių. Todėl ta jo plati in
formacija apie lietuviu po
litines aspiracijas ir ypač 
apie jų kultūrinę veiklą ir 
gyvenimo būdą pasieks la
bai daug skaitytojų. Smagu, 
kad apie lietuvius sudary
tas itin pozityvus vaizdas.

PITTSBURGH

LANKĖSI SIMAS KUDIRKA

Gegužės 20 d. pittsbur- 
ghiečius aplankė Simas Ku
dirka. Aerodrome susirin
kusieji sugiedojo jam “Il
giausių metų”, o dvi mer
gaitės, apsirengusios liet. 
tautiniais rūbais, įteike Si
mui gėlių puokštę.

Iš aerodromo svečias bu
vo nuvežtas į Pittsburgho 
laikraščių redakcijas bei 
televizijos stotis ir ten tu
rėjo pasikalbėjimus su re
porteriais.

Sekmadieni, gegužės 21 
d., Holiday Inn Uniontowne 
įvyko oficialus Simo Kudir
kos pagerbimo banketas.. 
Pirmiausiai pašoko Neries 
vieneto šokėjai, o vėliau, 
seselei Franceskai vado
vaujant, Lietuvių mokyklė
lės mokiniai visus linksmi
no gražiomis liaudies dai
nelėmis.

Vakarienės metu Simas 
Kudirka pasakė labai gra
žią ir įspūdingą kalbą. Po
vakarienės jis atsakinėjo į 
klausimus. Vėliau buvo par
davinėjama ir jo naujai pa
rašyta knyga "For Those 
Štili At Sea".

Pagerbimų suruošė Lietu
vių kalbos mokyklėlės mo
kytojos ir mokiniai. Povilo 
Dargio atsišaukimo ir garsi
nimo per savo vedamą radi
jo valandėlę dėka salėje su
sirinko per 200 asmenų.

REPUBLICAN NATIONAL
HERITAGE COUNCIL 

SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 26, 27 ir 28 die
nomis Pittsburghe vyko 
gausus iš visų Amerikos 
vietovių tautinių grupių ats
tovų suvažiavimas respub
likonų partijos rėmuose. Is 
daugelio lietuvių minėtini 
odv. Navosaitis iš Phila- 
delphijos, Romonas iš Cle- 
velando, Ziurys iš Hartfor
do, dr. Jonas Genys iš Wa- 
shingtono. Svečiu šion kon-

ferencijon buvo pakviestas 
ir SLA prezidentas Povilas 
Dargis, nors jis ir demokra
tas. Joje dalyvavo ir JAV 
senatoriai J. Heinz iš Penn- 
sylvanijos ir Bob Dole iš 
Kansaso.
Išvakarėse vykusiame pri

ėmime Povilas P. Dargis 
turėjo progos plačiau išsi
kalbėti su senatorium Dole, 
gynusiu Lietuvos bylą 
Belgrado konferencijoje.
P. P. Dargis padėkojo jam 
už jo parodytą prielankumą 
mūsų vargstančiai tautai ir 
prašė toliau nepamiršti mū
sų brolių ir sesučių, Lietu
voje, kuriems Sovietų Rusi
ja yra atėmusi visas žmo
gaus teises.

ST. PETERSBURG

MOTINOS DIENA

1978 m. pradžioje V. Kul- 
bokienes suorganizuota ir 
su mok. St. Vaitienės ir St. 
Vaškio talka veikianti mo
kykla š.m. gegužes 14d. 
Lietuviu klubo Motinos die
nos minėjime atliko savo*/
orogramą. Čia klubo pirm. K. 
Jurgėla pasveikino visas 
motinas, ir klubui nusipel
niusiai p. Jomantienei buvo 
prisegtas korsažas. Mokyk
los vedėja Kulbokienė pa
gerbė lietuves motinas, per 
šimtmečius išsaugojusias 
lietuvių kalbą. Programai va
dovavo mok. F. Prekeris. 
Įspūdingą paskaitą skaitė 
mok. A. Kliorienė, išryškin
dama dabartinės motinos 
vaiką auklėjimo, ypač lie
tuviškos dvasios įkvėpimo 
sunkumus.

Kiškių seimo —vieno 
veiksmo vaizdelį parašė ir 
surežisavo St. Vaškys. Vai
dino: S. Vaškiene, St. Vaiš- 
nys ir mokiniai D. Vaičai
tis, K. Alčiauskaite, V. Sik-

1978 METŲ KELIONES I LIETUVĄ
DVEJI. SAVAIČIl. KELIONĖS J LIETI VĄ IR VAKARE EUROPĄ

iž Bostono, Nevv Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTK
TOURS

Nuo liepos S iki 24 Si. 439. 00 
Lietuva. Austrija. Vokietija... I 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 Mūnchenc. 2 naktys 
Vienoje. 1 naktis Passau, 1 naktis Rotlicnburge

Nuo rugpjūčio 14 iki 28 S 1. 399. 00
Lietuva. Vokietija. Olandija. Belgija. Prancūzija...
J naktis Maskvoje. G naktvs ir 5 dienos V ilniuje su 
1 dierfos ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje. 1 
naktis Kolne. 3 naktys Amsterdame. 2 naktys Briu- 
sclv. 1 naktis Cocheme

Vienos savaites kelionė į Lietuvą 
Nuo rugsėjo I 7 iki 24 S 849. 00 

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

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

Atstovai:
Worcesterv: 144 Millhorv St.

1—SW-8-28«8
Clevelande: (21«)—692-1707 
Detroite: (313)—453-8614

šnytė, N. Vaičaitytė, A. Bo
belytė, R. Alčiauskas, K. 
Boland, Marius Moore. Kiš
kių drabužius pasiuvo S. 
Vaitienė ir Alčiauskienė. 
Sceną papuošė S. Vaškys ir 
Alčiauskas. Prologo^ “Zui
kių mokykla“ deklamavo M. 
Moore. Kiti deklamatoriai:

D. Vaičaitis, A Bobelytė, 
Alčiauskaite. Pianinu skam
bino: N. Vaičaitytė, D. Vai
čaitis ir A. Bobelytė. Ma
žieji padainavo 3 daineles. 
Deklamacijas ir daineles 
paruošė V. Kulbokienė.

Be to, L. Jurgelaitė ir R. 
Razgytė padainavo pora du
etų, kuriuos parengė G- Je- 
zukaitienė. Lėlių šokį, pa
rengtą S. Velbasio, pašoko
N. Vaičaitytė ir V. Šikšny- 
tė. Baleto drabužius pasiu
vo L. VaiČaitienė. F. Pre
keris su giliu įsijautimu pa
deklamavo K. Inčiūros “Tė
viškę”.

Mokytojos ir talkininkės 
buvo apdovanotos gėlėmis, 
o vyrams prisegta po rožę. 
Mokytojams tėvų komitetas 
dar įteikė po vokelį.

Visiems dėkodama V. 
Kulbokienė pažadėjo: “Mes 
dirbsime bet kokiomis sąly
gomis ir kovosime dėl kiek
vieno mokinio!” S. Vaitie- 
nes surengtoje arbatėlėje V. 
Kulbokienė mokiniams išda
lijo Lietuvių Bendruomenes 
dovanas — po knygą. Vyres
nieji mokiniai .gavo net po 
2, o mok. J. Valaitis pado
vanojo keliolika savo iš
leistų knygų. Dar kalbėjo 
S. Vaitienė apie lietuvių 
kalbos didelę svarba, ape
liuodama į tėvus, kad tą 
kalbą perteiktu savo vaikam.

Mokslo metų bėgyje ir 
šią programą rengiant daug 
padėjo: Alciauskai, L. Vai- 
čaitienę ir R. Meore-Duric- 
kaitė. Šventėje dalyvavo per 
300 žmonių. O pietus, ka

dangi tai buvo Motinos die
na, virė: K. Dima, P. Vasi
liauskas ir P. Kraujelis.

St. G.

DETROIT

NAUJA D.L.O.C. 

VALDYBA

Detroito Lietuviu Orga
nizaciją Centro valdyba ge
gužės 24 d. savo posėdyje 
Šv. Antano parapijos patal
pose šitaip pasiskirstė pa
reigomis: pirm. adv. Ray- 
mondas Sakis, vicepirm. El
zbieta Pauraziene, dr. Al
gis Barauskas, inž. Ber
nardas Brizgys ir inž. AJ- 
fas Šukys, sekr. Stasys Si- 
moliūnas ir Juozas Lesčins- 
kas, fin. sekr.—ižd. Anta
nas Vaitėnas, nariai kultū
riniams pobūviams muz. Vy
tautas Petrauskas, inž. Sau- 
Įius Kaunelis, inž. Povilas 
Cečkus, stud. Diana Cerny- 
te, Romualdas Mačionis, 
narys informacijai Antanas 
Sukauskas.

Atstovai etninių grupių 
komitete: Dr. A. Barauskas, 
inz. B. Brizgys ir muz. V. 
Petrauskas. Pabaltiečiųko
miteto atstovai: dr. A. Ba
rauskas, inž. B. Brizgys, Vi
talija VaŠkelytė ir D. Cer- 
nytė. Festivalio komisija:
A. Sukauskas, inž. A. Šukys, 
teis. St. šimoliunas. D.L.O.C. 
35 m. jubiliejui rengti ko
misiją sudaro: pirm. R. Sa
kis, E. Pauraziene, V. Pet
rauskas, Povilas Čečkus,
A. Sukauskas.

A. Sukauskas

INDŲ PLOVĖJAI

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

iCOSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP-
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

BOSTONO J LIETUVĄ 
{ir lotus Rusijos okupuotus

kraštusI

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 nL ryto iki 5 ui* uk

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

KANADA

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
CENTRAS

Atskirose Kanados vieto
vėse jau seniau veikė ke
lios organizacijos, į kurias 
yra drauge susispietę So
vietų S-gos pavergtųjų tau
tų atstovai. Balandžio 29 d. 
Toronte pirmą kartą buvo 
susirinkę tų organizacijų 
atstovai, iš viso apie 100 
Žmonių. Suvažiavime daly
vavo ir Kanados parlamen
to nariu.v

Organizacijos centro val- 
dybav sudaro įvairių tautybių 
organizacijų krašto valdybų 
pirmininkai. Tuo būdu lie
tuviams atstovauja J.R. Si
manavičius.

SĖKMINGAS KREDITO 

BANKAS

Toronto lietuvių kredito 
•bankas “Parama” jau vei
kia 25 metus. 1977 m. jo 
balansas prašoko 19 mil. 
dol. Balandžio 9 d. įvykęs 
visuotinis susirinkimas iš 
pernykščio pelno įvairioms 
organizacijoms paskyrė net 
9,100 dol., be jau pernai iš
dalintų 2,535 dol.

Banko valdybos pirminin
ku yra H. Stepaitis.

BOSTONISKIU PARODA

Gegužės 27—28 dienomis 
Toronte buvo Eugenijos Ras- 
tonienės paveikslų ir Nor
berto Lingertaičio sidabro 
bei gintaro dirbinių paroda.
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BAIGĖ MASSACHUSETTS 

UNIVERSITETĄ

Massachusetts valst. uni
versitetą Bostono Columbio 
Poinf rajone, ten veikiantį 
nuo 1974 m., šiemet paliko 
pirmoji naujojoj vietoj laida. 
Viso suteikti 28 magistro ir 
961 bakalauro laipsnis.

MASTER ELECTRICIAN

Industrini — Residential 
— Commercial — 

New and Old Work
Free Estimates 

Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

Baigusiųjų tarpe yra ir šie 
4 lietuviai: Irena V. Doma- 
ševičiutė (cum įaudė), Al
gimantas Gineitis, Ona M. 
Kuprytė ir Juozas-Vincas 
Auštras.

ENCIKLOPEDIJOS UZBAIG’ 
TUVIU KOMITETAS

Kaip paskutiniajame nu
mery rašėme, Lietuviu En
ciklopedijos iškilmingos pa
baigtuvės Bostone bus gruo
džio 3 d. Jas rengia speci
alus 23 narių komitetas, ku
rio prezidiumą sudaro: pirm. 
inž. Juozas Dacys, sekr. A- 
leksandras Lileikis, ižd. 
inž. Juozas Stašaitis, narys 
spaudos reikalams Povilas 
Zičkus ir pabaigtuvių prog
ramos vadovas Stasys Sant
varas.

BOSTONO LITUANISTINĖS MOKYKLOS mokytojų, grupė 1973 m. Stovi iŠ kairės: R. Špa- 
kevicienė, J. Girniūtė, A. Makaitis, R. Makaitienė, A. Lingertaitienė (tada Dabrilaitė), S. 
Kondratienė, A. Dabrilienė, P. Kalvaitiene, dir. A. Gustaitis, L. Senutienė ir J. Lapšiene". 
Praėjusius mokslo metus ši mokykla užbaigę birželio 3 d. Makaicią fondo dovaną kaip 
geriausiai baigės šiais metais gavo Tomas Stuopis. Apie viską plačiau parašysime se
kantį karta.

JAUNESNIŲJŲ SKAUTU “VYTAUTO” DR-VĖ

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. "Sūduvos“ iš’a is- 
;a knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina S3. su tes- 

umento forma Ji yra
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

Mjrrrrrrrrrr----—............

IZIDORIAUS IR " VYTENIO VASYLIŪNŲ 

LI E T U V I U
VK A M E R I N Ė S ’ M U E 1 K O S

ANTRASIS OVttJŲ PLOKŠTELIŲ ALBUMĄ®

Sonatos smuikui ir fortepijonui 
. J. Gaidelio 
Z Kačinsko 

J. Švedo 
J. Bavicchi

Kaina: $9, su persiuntimų $10 

Užsakymus siųsti: IZ. VASYLICNAS,

27 Dimick Street, SomerviHe,’ Mass. 02143.
irrrrr rrrrrr......... ... ............................. .. >

I» 
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Bostono vilkiukai, pradė
dami naujus veiklos metus, 
išsirinko savo vadus: To-

t'lood Sųuare 
HardicareCo.

Bavteiakaa M. J. ALA.MA 
ia KAST BBOADWA*
tfOUT* BUSTOM. MASS. 
VELEF OMA8 AN 8-U4M

BMja-BŪi Mct>rw Datai 
SUnnma

Busiąs La*
Vte-'kU r*ikm*oy» ____

Bcflcmaoy* piamtariam* 
Vtoolrte «•<(«•• telktai

ADVOKATĖ

JŪRA STRIMAITYTĖ

Strimaitis
Kehoe

10 Central Avenue 
Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

A. A.

Dr. MYKOLUI DEVENIU1 mirus,

žmonai Alenai,

sūnui inž. Kęstučiui, C-ro valdybos vicepirmininkui, 

šeimos nariams ir visiems artimiesiems nuoširdžią

užuojautą reiškia

LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ S-GOS 

CENTRO VALDYBA:

Vytautas Izbickas 
Romas Bričkas 
Juozas Dacys 
Jurgis štuopis 
Vytautas Ziaugra 
Bronius Galinis 
Gintas Banaitis

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
So. Bostone netoli Lietuvių 
Piliečiu klubo 4-oje gatvė
je vyriškiui išnuomojamas 
kambarys su baldais.
Teirautis kasdien nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Telefonas:

268-4093

mas Zikas vadovaus “Kro
kodilą” būreliui, o Tadas
Petronis — “Erelių”. Taip 
pat priimti nauji kandida
tai: Kęstutis Banaitis iŠ 
Abbington, Gediminas Bud
reckis is Ouincy, Vasaris 
Martinonis iš Gloucester ir 
Algis Veitas iš Miltono.

Telefonas: AN 8-2806
br. Jos. J. Donovan 
br. J. Pašakarnio

ĮPtOINIS
OPTOMKTR1STAJ?

Valandos:
non 9 «al. ryto Iki & vai. vak 

Tretisdieniaia nepriin
447 BR0ADWAY 

Seuth

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., 

La Saite, P. H8P ICA Canada

r♦♦♦♦♦♦♦
i♦♦
♦♦

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

ALIEJAUS IR SAULftS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

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

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Coiumbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204

1
i 
♦

♦♦♦♦

Td.: 848-6060
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MINĖSIME VYDŪNĄ

L.B. Bostono Kultūros
Klubo paskutinysis Šio šė
tono susirinkimas bus Šeš
tadieni, birželio 17 d., 7:30 
rol. vak., Tautinės S-gos 
lamuose So. Bostone. Jo 
9rograma skiriama mūsų ra
šytojui bei mąstytojui Viliui 
Storastai—Vydūnui prisimin
ti.

Paskaitą tema "25 metai 
*e Vydūno” skaitys dr. Jo- 
las Stiklorius. Ištraukas ii 
/ydūno kūrybos atliks vie
tinės meno pajėgos.

Taipgi bus pristatytas ki- 
iems metams naujas klubo 
tirmininkas.

Bostono L.B. 
Kultūros Klubas

ATVYKS MERGAIČIU 

"AIDAS”

Hamiltono mergaičių cho- 
as “Aidos” lapkričio 11 d. 
dainuos Bostone. Jį pakvie- 
ė Bostono liet. taut. šokių 
sambūris.

ŠOKS SANDERS 

TEATRE

Neseniai įsteigtas Folk 
krts Center of New England 
lirzelio 18 d. Cambridgeo 
onders teatre (prie Harvar- 
o) ruošia liaudies šokių 
oncertų. Dalyvaus kelių
autų liaudies šokių.sambū- 
iai, jų tarpe ir Onos Ivaš- 
ienės vadovaujamas Lietų
jų tautiniųšokių sambūris.

IZ VASYLIŪNO MO

KINIU. KONCERTAS

Izidoriaus Vasyliūno mo- 
iniąCommunity Music Cen- 
?r mokykloje koncertas bu- 
o gegužės 31 d. Ypač pa
rsekė G.P Telemanno kon- 
?rtas keturiems smuikams,
S. Bacho Choralas ir S.A.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai i* Worcesterio riun- 
un įvairios siuntinius į Lieta 
, ir kitus Rusijos valdomus 
Mus! Mantiniai sudaromi ii 
etinės tarnybon medžiagų, ap- 
«, maisto ir pramouos gami- 
j. Tarime vietoje įvairių via 
4a gamybos ir importuotų 
dilų ii kitų kraštų visai le
mia kainomis. Be to, siuatta- 

maistų, pinigus ir raliu už
gyti Jų tarnybos prekes. Čia 
šokėsite pinirus, u giminės 
t vietoje galės pseirtakti už- 
rtaa prekes.

Taip eti tarpininkaujame per 
o tikras įstaigas atsikviesti 
linas Ba pas save J svečfua 
auotetiaiam apsigyvenimai, 

amavimm atliekamas grei- 
ir sųsiniatai. Atailaakų įsiti- 
tMo. Vedėjai A. Schyrinaki

Wardo America, kuriuose 
grojo 17 mokinių grupė Iz. 
Vasyliūno priežiūroj.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Birželio 17 d. Tautinės
S—gos namuose Kultūros 
klubo ruošiamas Vydūno mi
nėjimas.

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

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

XIETUVIŠKI 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 vaL vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadway, South Boston, Mass. 02127

268-4662

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvvay So. Boston, Mum. 02127

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

S k a m b i o k i t u

MAIN OFFICE

K The Apothecary
t UETUVI&KA TIKRA VAISTINE

, ttpUdoaiu lydytųjų n ’
Ir turimi rimu gatavai vaistui
Jei trik vaistų - rikli į Mriuriikų vaMbų, J

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 rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

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

Spalio 8 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 8 d. Baltų d-jos 
rengiamas estų smuikinin
kės Carmen Prii koncertas.

Lapkr. 12 d. Baltųd-jos 
rengiamas Donos Stankaity
tės koncertas-

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

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

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

:: TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių peraiantiuo 
įstaiga

393 West Broaduray 
• So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 
Penktadieniais 9-7 

Šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Aldona Adomonienė

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

South Boston 
Savings Bank

ALNfAYS THE LEADER'

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 11 
288-2500

'MMMOMOMOaaMMMMOMOMMOM

TBL. AN 8-8184

Dr. Amelia E. Rndd
(BUDOKIUTt) 

OPTOM BTBISTB 
Valandos:

nu© 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždaro 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tek 762-6732
*************ea*e*a**»voa»i»v«»»»»

NEPON8ET CtOClt OFFICE

S 30 AM to 5 30 PM 
Mon.. Tues.. Wad. 8 Fri. 
Thura - 8:30 AM to 7.30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noony




