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VISI PROTESTUOKIME
Paskutiniuoju metu Sovie

tuose vienas po kito žiaurio
mis bausmėmis nuteisiami 
įžymūs lajsvės kovotojai - 
Orlovas, Scoranskis, Ginz
burgas, Petkus ir kt. Nema
žai kitų dar laukia teismo. 
Kadangi šiems asmenims ap
kaltinti nepajėgiama surasti 
tikrų įrodymų, ir jų “teis
mai” tėra biurokratų ir sau
gumiečių teroras, kurį So
vietu S-goje kadaise įpilie- 
tino Stalinas.

Dėl to protestų banga Va
karų pasaulyje vis auga, į- 
traukdama net ir kai kurių 
šalių gana galingas komu
nistų partijas (prancūzų, i- 
talų, britų).

Neatsilieka ir mūsų veiks
niai - VLIKas, LB, ALTa. 
Jie telegramomis bei laiš
kais prašo JAV prezidentų 
ir kitus pareigūnus nepamirš
ti ypač V. Petkaus. Visi 
lietuviai raginami prie šios 
akcijos prisidėti. Užverski- 
me prezidentų, valstybės 
sekretorių, save senatorius 
ir kongresmanus laiškais 
V. Petkui ginti.

BĖDA SU PADĖJĖJAIS

Nesiseka prez. Carteriui 
pasirinkt: draugus aukštoms 
pareigoms. Nemalonumų jam 
pridarė bankininkas Lance, 
kenčia jis ir dėl kito draugo, 
negro Youngo, JAV ambasa
doriaus Jungtinėms Tautoms, 
politinės ' išminties perlų".

Šiomis dienomis jam pokš
tą iškrėtė jo draugas dr. Pe- 
ter Bourne, kurį jis buvo pa
sikvietęs patarėju vaistų ir 
narkotikų reikalais.

Viešumon išėjo, kad dr. 
Bourne išrašęs narkotikų 
Baltųjų Rūmų tarnautojai, 
recepte užslėpimui įrašęs 
netikrų pavardę. Sakoma, 
kad Baltųjų Rūmų tarnauto
jų tarpe esama ir daugiau 
tokių, kurie ima narkotikus, 
rūko marijuana, net vartoja 
kokainų, nekalbant jau apie 
tuos, kurie geria alkoholį.

Dr. Bourne atsistatydino 
iš pareigų.

<*********************#****+***
•Ukrainos Helsinkio susi

tarimų vykdymo sekėjų gru
pės steigėjas Lukjanienka, 
kaltintas už (spėkit!) “an- 
tisovietinę agitacija ir pro
pagandų“, nubaustas, kaip 
ir Petkus, 10 metu sunkaus 
darbo stovyklos ir 5 metus 
trėmimo.

•JAV, Kanada, Anglija, V.
Vokietija, Italija ir Japoni
ja sutarė boikotuoti tas val
stybes, kurios priims lėktu
vų grobikus ir duos jiems 
prieglobstį.
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' LIETUVA SOVIETU PRIESPAUDOJE” - tokia antrašte šiaurės Vokietijos dienraštis 
“Oldenburgische Volkszeitung“ 1978 m. birželio 14 d. išspausdino šių nuotrauką, kurioje 
atvaizduotas skulptoriaus Stasio Motuzo piešinys vienam iš savo drožinių. Ta proga laik
raštis prisiminė ir Lietuvos okupacijos ir deportaci jųdienas bei dabartine priespaudą.

Jaunimo dovana Viktorui Petkui
“Drougas" paskelbė, ką apie Viktoro Petkaus teismą rašė Vakarų Berlyno dienraščio 

korespondentas Maskvoje Dietrich Mummendey. V. Petkus atsidūręs dviejų teisiamųjų - 
Sčaranskio ir Ginzburgo - šešėlyje. Iš jų visų jis nubaustas sunkiausia bausme, nes ga
vo 10 metu koncentracijos stovyklos ir 5 metus ištrėmimo Sibire. V. Petkus nėjo savano
riškai į teismo salę, todėl buvo įtrauktas užlaužtomis rankomis. Jam buvo sufabrikuotas 
kaltinimas, kad jis yra homoseksualistas, net “surastas” vienas jaunuolis, kuris “liu
dijo“, kad Petkus jį suvedžiojo.

Ne visi ir liudininkai Šoko pagal kegebistų muzikę. Pvz., viena moteris po savo paro
dymo išsitraukė raudoną rožę ir ją padėjo priešais V. Petkų, sakydama, kad tai esanti jam 
dovana nuo Lietuvos jaunimo ir tikinčiųjų. Tai pastebėjęs, sargybinis griebė gėlę ir me
te ją liudininkei atgal. Teismo metu V. Petkus visą laiką tylėjo.

Kun Karolis Garuckas, pats būdamas Lietuvos Helsinkio grupės narys, liudydamcs 
teisme V. Petkaus byloje, pareiškė esąs atsakingas lygiai kaip ir Petkus už paruoštus 
grupės dokumentus. Kai teisėjas pagrasė, kad jis taip pat galėtų būti nuteistas, kun. Ga
ruckas atsakė: “AŠ buviau laimingas, galėdamas priverčiamųjų darbu stovykloj mirti, kaip 
mirė prieš mane trys Lietuvos vyskupai".

Įspūdingas mergaičių protestas
Kiek mums žinoma, ne tik The Boston Herald, bet ir The Chicago Sun—Times ir kiti 

laikraščiai aprašė Putnamo vienuolių mergaičių stovyklos demonstraciją, kurioj šimtas 
tautiniais drabužiais pasipuošusių mergaičių žygiavusios Brattleboro, Vt., miestelio gat
ve, dainuodamos, šokdamos ir verkdamos už sovietų kalinamą Viktorą Petkų. Eisenai va
dovavusi Marija šulskienė, Simo Kudirkos motino, kuriai V. Petkus ir keli rusų disiden
tai padėję rūpintis sūnaus išlaisvinimu.

Carteris nesirengia keršyti sovietams
Prez. Carteris, kalbėdamas liepos 20 d. 35-joje spaudos konferencijoje, pasakė, kad 

JAV yra labai įsipareigojusios žmogaus teisių gynybai ir dėl to susirūpinusi dėl Sovietų 
S-gos vykdomų bausmių disidentams, kurie elgiasi taip, kaip numatyta pačios Sovietų Są
jungos pasirašytuose Helsinkio susitarimuose. Tą savo nepasitenkinimą jis esąs pareiš
kęs aiškiai, nors susivaldydamas. Jis nenorįs keršyti sovietams, kištis į jų vidaus reika
lus, norįs draugiškų santykiu, net prekybos išplėtimo, tačiau ne savo nusibrėžtosios už
sienio politikos sąskaita.

Prezidentas priminė, kad be pločiai skelbiamų nuteistųjų Sčaranskio, Orlovo ir kitų, 
esąs nuteistas ir lietuvis Viktoras Petkus. Jis taip pat pranešė, kod atsisakyta parduoti 
sovietams modernų kompiuterį, o žemės gręžimo įrankiai nebus parduodami be specialaus 
leidimo. Tai nėra prekybos su sovietais uždraudimas, o tik priemonė laisvesniam prezi
dento manevravimui sovietų atžvilgiu.

Tuo tarpu Maskvoj ką tik nuteisė du JAV korespondentus už tariamą sovietų televizijos 
tarnautojų apšmeižimą. Mat, tie amerikiečiai paskelbė, jog turi žinių, kad įžymaus gruzinų 
disidento Gamsachurdijos atgailavimas už savo veikla buvęs suklastotas. Korespondentai 
buvo nuteisti už akių, nes jie šiuo metu yra Amerikoje, o savo žinias atšaukti jie atsisa
ko, nes jos esančios tikros.

IŠVENGTA STREIKO

Paštininkų atstovai susi
tarė su administracija su
tarties pratęsimo reikalu.
Per 3 metus pastininkų atly
ginimai bus pakelti 19 ir ou- 
sę nuošimčio ir garantuota, 
kad nebus mažinamas tar
nautojų skaičius. Dabartinis 
paštininkų atlyginimo vidur
kis — 16,000 dol. - yra ge
rokai aukštesnis, negu vals
tybinių įstaigų in^0onės 
tarnautojų.

Sutartis dar turi įįtr pa
tvirtinta visų nariu,balsavi
mu. Spėjama, kad taįbwS pa
daryta, nors dalis pcrEfVnin- 
ku demonstruoja prieš-ę«t-

PASISKIRSTĖ ” 
PAREIGOMIS į“

Liepos 17 d. naujoji Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba pareigomis pd« * 
siskirstė šitaip: pirmininku* * 
išrinktas inž. Vytautas Ko-f'^, 
mantas, vykd. vicepirm. Va-t 
clovas Kleiza, prot. sekr. 
Antanas Juodvalkis, kor. 
sekr. Daina Kojelyte, ižd. 
Mečys Šilkaitis, vicepirm. 
švietimui kun. Antanas Sau- 
laitis, vicepirm. informaci
jai Romas Sakadolskis, vi
cepirm. jaunimui Gabija Juo
zapavičiūtė (kooptuota), na
riai dr. Algis Paulius ir Sau
lius Kuprys.

Pagal V-tojo seimo nuta
rimą dar bus kooptuotas vie
nas narys sporto reikalams.

manė7kad 
SAVAS PILIETIS

Sovietųmilicininkas čiu
po už pakarpos pilietį, įau 
įžengusį į JAV ambasadai 
priklausanti žemės sklypą, 
norėdamas sutrukdyti jam 
įeiti į ambasadą. Nukentėjo 
gerokai ir to asmens švar
kas.

Vėliau paaiškėjo, kad tas 
“Įsibrovėlis” buvęs amba
sados tarnautojas Smith,„ku
ris buvo paskirtas sekti Sčo- 
ranskio bylą, bet į teismo 
salę neįsileistas. Ambasa
da pareiškė sovietams pro
testą, kurį pastorieji griež
tai atmetė, tardami, kad 
Smithas turėjęs milicininkui 
prisistatyti, o to nepadaręs.

• Ispanijos sostinėje nu
šautas artilerijos generolas 
Romos ir jo odjutantas.

• Turine (Italijoj) teroris
tai išsprogdino bomą prie 
International Business Ma
chines bendrovės pastato. 
Žmonių aukų nėra, bet pas
tatas apgadintas, o ir ap
linkiniai namai paliko be 
langų.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NAUJOS “RELIGIJOS” SKELBĖJAI

Lietuvos pogrindy leidžiamosios L.K.B. Kronikos 32 nu
meryje šitaip rašoma:

“Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė kaltinama, kad ji 
mokėjo algas kariuomenės ir mokyklų kapelionams, kurie 
dėste religija. Bet jų buvo nedaug, o kiek Šiandien įvairiau
sių pionierių vadovų, politvadovy, sekretorių, propagandistų 
ir i juos panašių, kurie šneka ne veltui. Joniškio rajone 32.3 
tūkst. gyventojų, o partinių organizacijų 63 (taigi tiek ir sek
retorių), 153 propagandistai, 900 politinformatorių, 530 “Ži
nijos” draugijos lektorių”.

Jei tiek jų yra viename Joniškio rajone, tai kiek tokių 
veltėdžių visoje Lietuvoje?

JAU RUOŠIASI P. CVIRKOS SUKAKČIAI

Rašytojas Petras Cvirka, miręs 1947 m. gegužės 2 d., vie
nas pirmųjų ne tik asmeniškai paklusęs Maskvos instrukci
joms literatūros srityje, bet, patekęs į Rašytojų s-gos pir
mininkus, vertęs ir kitus tai daryti, šiandien komunistų te
bėra labai šlovinamas.

Kitų metų kovo 12 d. sukaks lygiai 70 m. nuo jo gimimo. 
Tai sukakčiai jau pradėta ruoštis specialaus komiteto. Nu
matoma minėjimai Vilniuje, Kaune, Jurbarke, novelės vaka
ras Cvirkos gimtinėje Kfangiuose, speciali konferencija te
ma “P. Cvirka ir dabartine lietuvių literatūra”, Vilniuje pa
roda, išryškinanti P. Cvirka “dailėje, literatūroje, teatre, 
kultūriniame gyvenime”, ir net jo garbei koncertas Maskvo
je.

Be to, minėjimus turės rengti ir vidurinės bei aukštosios 
mokyklos, įmonės, kolchozai, bibliotekos, kultūros namai, 
kur bus numatomi susitikimai su Cvirkos amžininkais, rašy
tojais, literatūros kritikais.

Gražu plačiai pagerbti talentinga, rašytojų (o toks P. Cvir
ka tikrai buvo), bet grubu ir necivilizuota, kai to imamasi 
valdžios [saku ir kai viso to prasmė yra ne kultūringas lite
ratūros kūrėjo prisiminimas, o įkyrus subankrutavusios par
tinės ideologijos putų plakimas.

OFICIALIEJI PENKTOJO 

P.L.B. SEIMO NUTARIMAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 5-sis Seimas, susirinkęs 
1978 m. birželio 30 — liepos 4 dienomis Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu Toronte, Kanadoje, Royal Yorko viešbutyje, da
lyvaujant laisvojo pasaulio lietuvių atstovams iš Argenti
nos, Australijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Jungti
nių Amerikos Valstybių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Urugvajaus, Venecuelos, Vakarų Vokietijos ir 
Naujosios Zelandijos, pareiškia savo nusistatymą šiais klau
simais.

ŽODIS LIETUVIAMS TĖVYNĖJ IR SVETUR

Lietuvos pavergimas ir lietuvių tautos žmonių persekioji
mas yra genocidinio pobūdžio. Tai vykdoma dviem būdais: 
fiziniu naikinimu ir pastangomis palaužti žmonių dvasini at
sparumą.

Bet tauta pavergtoje Lietuvoje smurto nepabūgo ir savo 
dvasia sustiprėjo. Tai rodo daugybė prasmingų ženklų, kad 
savo drąsioje kovoje uz Žmogaus teises ji remiasi didžiosio
mis žmogaus dvasios vertybėmis. Susilaukiame drąsių ir ryž
tingų moterų bei vyrų, kaip Nijole Sadunaitė, Balys Gajaus
kas, Viktoras Petkus, Petras Paulaitis ir kiti, nepabūgstan
čių asmenines kančios kovoje už lietuvių tautos ir savo są
žines laisvę.

Lietuviškumo ir krikščioniškumo jungtis, taip išryškėjusi 
mūsų tautos rezistentų veikloje, yra aiški pastanga ir kryp
tis stiprinti lietuvių tautos dvasinį ir moralinį atsparumą.

Dvieju galybių, komunistinio ir laisvojo pasaulio, politi- 

nukelta į 5 psl.

Atmintinas kongresas r
PRIEŠ KETVIRTĮ ŠIMTMEČIO

Tik neseniai supratome, kad baigiantis 
antrajam .pasauliniam karui sąjunginin
kai sutarė dėl įtakos zonų Europoje, ir to
kiu būdu Rytų Europos tautų likimas bu
vo nuspręstas ilgiems metams. Nežinant 
Jaltos, Teherano ir Potsdamo susitarimų 
paslapčių, Rytų Europos pavergimo kalti
ninku buvo laikomas Stalinas. Todėl ne
nuostabu jkad 1953 m. kovo 3 d. mirus 
Sov. Sąjungos diktatoriui, ne tik Rytų Eu
ropos tautos, bet ir vakariečiai laukė di
delių permainų. Naujos nuotaikos Vak. Eu
ropoje galėjo būti geriausiai jaučiamos 
tarptautinėse konferencijose. Kai kurie 
delegatai buvo tiek „taikos ūpo“ pagauti, 
kad nežinojo, ką pasiūlyti naujiems Krem
liaus šeimininkams. Soc. Internacionalo 
konferencijoje Paryžiuje vienas didžiosios 
socialistų partijos delegatas buvo pasakęs, 
kad, norint sunormalizuoti santykius su 
Sov .Sąjunga, nedera liesti net Čekoslova
kijos laisvės klausimo, kuris tuo laiku bu
vo aktualiausias.

Iliuzijose paskendusius nuolaidų šali
ninkus pažadino 1953 m. birželio 17 d. dar
bininkų sukilimas Rytų Berlyne. Savo 
drąsiu žygiu jie parodė, kad laisvojo pa
saulio susitarimas su Sov. Sąjunga reikš
tų sąmokslą prieš Rytų Europos tautas, 
kovojančias dėl laisvės. Socialistų ir dar
bo partijų delegatai, 1953 m. liepos 15-18 
d. d. susirinkę j Soc. Internacionalo kon
gresą Stockholme, dar galėjo girdėti pa
galbos šauksmą iš anapus geležinės uždan
gos. Todėl nenuostabu, kad, atidarydamas 
kongresą. Sov. Internacionalo pirminin
kas .dabar jau miręs, Morgan Phillips pri
minė tą Paryžiaus rezoliucijos vietą, kuri 
buvo pasiūlyta egzilinių partijų. Joje pa
sakyta: ..Galutinė taika nebus užtikrinta 
tol kol tautos Europoje ir kitur pasaulyje 
neturės pilnos demokratinės laisvės ir kol 
nėra padarytas galas imperializmui ir dik
tatūrai“. Morgan Phillips pažymėjo, 'kad, 
kalbant apie istorinius įvykius Rytų Vo
kietijoje. reikia neužmiršti manifestacijų, 
įvykusių kituose sateflit,induose kraštuose 
(kaip dabar žinome, demonstracijos tuo 
laiku vyko ir darbo stovyklose Sibire). 
Svarstant kolonializmo problemą, reikia 
turėti galvoje naujo imperializmo pavojus. 
Šis naujasis skiriasi nuo senojo tuo, kad 
plečiasi pirmoje eilėje Europos žemyne. 
Bet tai vistiek imperializmas. Demokrati
nių socialistų uždavinys yra kovoti prieš

? ’ i
priespaudą, ar ji būtų fašistų, ačikomunisi 
tų, ir kurti taikos, laisvės ir soąįalinio tei
singumo pasaulį. Buvęs tuo laiku Švedijoj 
min. pirm. Erlanderis savo - sveikin 
kalboje pasakė, kad Rytų Europos tautoŠ 
ilgisi tokios laisvės, kokia yra Švedijoje.

Prieš 25 metus posėdžiavęs Soc. Inter
nacionalo kongresas priėmė mums labai 
svarbų, istorinės reikšmės nutarimą. Kai 
buvo nusistatyta laikytis principo, kad Soc. 
Internacionalo nariais gali būti socialistų 
partijos tik tų Rytų Europos kraštų kurių 
teritorijos nėra pripažintos Sov. Sąjungai, 
kongresas nutarė priimti Estijos. Latvijos 
ir Lietuvos socialdemokratų partijas Soc. 
Internacionalo nariais lygiomis teisėmiis su 
kitomis Rytų Europos partijomis.

Kongrese kailbėjęs Vengrijos socialde
mokratų partijos atstovas Imre Szelig ta
da nurodė, jog tautos už geležinės uždan
gos tikisi, kad Vakarų valstybių politikos 
pasekmėje jų kraštų nepriklausomybė bus 
atstatyta. „Tūkstančiai mūsų draugų kalė
jimuose ir priverčiamojo darbo stovyklo
se vis dar turi vilties, kad Soc. Internacio
nalo ir jo narių pastangomis jie bus išva
duoti iš priespaudos“.

Kongreso išvakarėse pasaulyje paskli
dusi žinia apie Berijos pašalinimą iš So
vietų vidaus reikalų ministerio pareigų 
buvo įvairiai aiškinama, bet niekam ne
atėjo į galvą mintis, kad jis bus kaltina
mas nacionalizmo skatinimu nerusiškose 
respublikose ir už tai vėliau tais pat me
tais bus sušaudytas.

Prancūzijos socialistų delegatas Guy 
Mollet kongrese sakė, kad Sov. Rusija ve
da ne socialinės revoliucijos, bet imperia
lizmo ir nuolatinės ekspansijos politiką. 
Jos metodai yra gerai žinomi. Tai metodai, 
kuriais tarpkariniu laikotarpiu naudojosi 
Hitleris: išorinis spaudimas, suderintas su 
vidiniu sąmokslu. „Tuo būdu buvo už
grobti Rytų ir Vid. Europos kraštai“, pa
sakė Mollet, „ir tai gali paliudyti čia da
lyvaują mūsų draugai egziiai“.

Soc. Internacionalo kongresas priėmė 
rezoliuciją, kurioje sakoma: „Kongresas 
kviečia visas socialistų partijas jungtinė
mis pastangomis, tų tautų vardu, kurioms 
jie atstovauja, siekti derybų kelių sekan
čių tiklsų: . Sovietų karinių pajėgų ati
traukimo iš Rytų Europos, kad pilna vals
tybinė nepriklausomybė būtų atstatyta 
tuose kraštuose“. Ta rezoliucija yra aktua
li ir šiandien, po 25 metų.

J. Vilčinskas

EKSKURSIJOS I 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 $1195.00
gruodžio 22 $1045.00

Visos grupės aplankys Kauna ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IS VISI, VMERIKOS IR K V\VIKIS MIESTŲ su papildo
mu mokesčiu \ew Yorkc. GRUPĖSE METI SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRl OTIS Kl 0 VARSČIAI . Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės j:

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene
Prices are based on doubie occupancy and are subject to changcs 
and/or Government approval.
Norim iem atsikviesti gimines iš Lietuvon su tvarkom kvietimo dokumentus

l
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KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d. 

Prenumerata metams 10 dol., pusei metų - 6 dol. 

Atskiras numeris -25 centai

Adresas: 636 E. Broaduay, So. Boston MA 02127

Tel. 617 -26S -3071

Lithuanian Ueekly (būt for tuo ueeks in August) 

published since February 9. 1905 

Second class postage paid at Boston, Massachusetts

KELIAS | IDEALŲJĮ KOMUNIZMĄ

Kai siomis dienomis Sovietų Sąjungoje buvo nuteisti sun
kiomis ir ilgomis kalėjimo bausmėmis Helsinkio grupės na
riai Aleksandras Ginzburgas, Anatolijus Sčaranskis, okup. 
Lietuvoje Viktoras Petkus, o dar anksčiau Balys Gajaus
kas, kai net Europos komunistai ta laisvos minties prie
spauda piktinasi, - mūsiškių “pažangiųjų” bimbinė spauda 
tik džiūgauja, kad tenai “imami už pakarpos disidentai”. 
Vadinasi, pagal juos, tai yra tikrasis kelias i komunizmo 
įgyvendinimą. Tai naujas “darbo klasės” laimėjimas kovo
je su “buržuazine reakcija” ar “kapitalistiniais imperia
listais”.

Suprasdami mūsų “pažangiųjų” idealios komunistinės 
santvarkos ilgesį, mes Čia norėtume tą platųjį, vieškelį i bu
simąja “darbo klasės” laimę nušviesti bent kiek pla
čiau, negu jų pačių spauda sugeba. Taigi pakalbėkime 
konkrečiais pergalingų įvykių vaizdais iš to krašto, kur ko
munizmas jau beveik pastatytas.

Si karta čia jau nekartosime to “širdį džiaugsmu uždegan
čio” reportažo, kaip ten žygyje į komunizmo laimėjimo. pra
ėjusio karo pradžioje Rainių miškelyje tarybiniai didvy
riai įkalintiems buržuaziniams nacionalistams rovė liežu
vius, pjaustė lyties organus ir durtuvais tąsė Žarnas. Tai 
jau girdėta ir seniai buvo. Bet Štai jums keletas naujausių 
žinių iš pavyzdingos komunistinės Kambodijos, kaip jas liu
dija dešimtys tūkstančių pabėgėlių į Thailandą, tokio pat ko
munistinio Vietnamo atstovai ir net komunistinės Jugoslavi
jos Žurnalistai.

Jau iš anksčiau žinoma, kad po komunistų Khmer Rouge 
pergalės iš krašto sostinės Phnom Penh ir kitų miestų buvo 
prievarta paskubom išvaryta apie 4 milijonai gyventojų, — 
vyrų, moterų, vaikų, senelių ir ligonių, - kurių daugybė pa
kelyje mirė ar buvo sušaudyta. Bet dabar verta paminėti ir 
kiek komunistinės kasdienybės “smulkmenų“.

Praeito birželio mėnesį į Šiem Reap saugumo centrą, šiau
rės vakarų Kambodijoje, buvo atvarytas būrys suimtųjų “liau
dies priešų”. Čia ju šlaunys ir lyties organai buvo vielomis 
pririšti prie kariško elektros generatoriaus ir paleista elek
tros srovė. Nelaimingieji didžiausiose kančiose virpėjo, su
kritę savo išmatose...

Buvęs patikimas komunistu kurjeris Leam Lis pasakoja 
apie tuoj po to buvusių egzekuciją 50 kilometru nuo Šiem 
Reap į rytus. Čia 10 sunkvežimių atgabeno apie 300 surištų 
pasmerktųjų, kurie buvo sustatyti prie duobės. Kauptukais 
ir storomis bambuko lazdomis mušami per galvą, kruvini, 
suskaldytais kaušais, šaukdami ir dejuodami, visi buvo 
suversti į duobę, ir buldozeriai dar pusgyvius užvertė že
mėmis.

Praeitų metų sausio mėnesį Kambodijos komunistai užpuo
lė Vietnamo kaimą, nukapojo galvas, paleido žarnas ir išpjo
vė kepenis vyrams, moterims ir vaikams, o kūdikius suplėšė 
į gabalus ir visus namus sudegino. Tokį įvykį skelbia pa
ti Vietnamo valdžia.

1977 m. sausio 28 d. Kambodijos komunistų dalinys, įsi
veržęs į tris Thailando pasienio kaimus, ne tiktai sušaudė 
sugaudytus vyrus ir moteris, bet ir išniekino lavonus, o vai
kams ir kūdikiams perpiovė gerkles.

Visi budistų vienuoliai suvaryti į darbo lagerius, ir didelė 
jų dalis sušaudyta. Darbininko Som Suchat liudijimu, praeitu 
metų vasara Kok Mon kaime budistų vienuoliui, atsisakiu
siam nusivilkti savo geltoną apsiaustą, komunistai surišo 
rankas ir mačete nukirto galvą.

Tai tiktai keli naujosios santvarkos gyvenimo pavyzdžiai. 
0 manoma, kad Khmer Rouge valdžiai įsigalėjus nuo ligų ir 
šaudymu jau žuvo apie trečdalis Šios 7 milijonų tautos gy
ventojų.

Dabar šiame komunistiniame “rojuje” vyrai, moterys ir 
vaikai ryžiu laukuose ir kt. ūkyje privalo dirbti 7 dienas 
per savaitę nuo 12 iki 14 valandų kasdien. Laisva diena te-

Prez. Carteriui ir Brežnevui 
kaktom susirėmus

Prez. Carterio garsiai skelbiamas Helsinky sutartų žmo
gaus teisių reikalavimas ir Brežnevo brutali reakcija — disi
dentų teismai ir sunkios bausmės — pastaruoju metu gerokai 
sudrumstė kolektyviai gimdytos detentės sapnų ir vėl išryš
kino JAV ir Sovietu S-gos politinių sistemų nesuderinamus 
interesus ir skirtingus politinės veiklos metodus. Tad ame
rikiečių spauda, tarsi pabudusi iš miego, šiandien vėl gvil
dena seniai pažįstama, sovietų totalitarinio režimo mecha
nizmų ir spėlioja demokratijos atkirčio galimybes į jo vikš
rus, traiškančius laisvės šaukiantį žmogų.

v
Čia dar stebimasi sovietiniu “teisingumu”, kad kaltina

majam sprendimas suformuluojamas komunistų partijos iš 
anksto, o teisme atliekama tik surežisuota vaidybinė dalis, 
nors taip buvo nuo pat Spalio revoliucijos pradžios. Stebima
si ir sovietų diktatūrinės valdžios kietumu, buku atkaklumu, 
ginant komunistinės sistemos egzistenciją, stebimasi sovie
tinės visuomenės nuomonės paneigimu ir net menku dėmesiu 
Vakarų pasaulio pasipiktinimui, nors visa tai jokia naujiena, 
įdomiausia, kad šio komunizmo ir demokratijos kaktom susi
rėmimo akivaizdoje keliamas klausimas, kaip Sovietų S-gą 
“jveikti”, visiškai nesuardant detentės metu užlygintų gru
bių santykių ir išvengiant buvusio “šaltojo karo” įtampos?

Deja, Šitokį stebuklą padaryti nėra taip lengva, kaip sva
jojama, ypač, kad prez. Carteris, patariamas tris kartus per 
dieną i kairiąją ir dešiniąją ausį, tuo pačiu metu stripinėjo 
pirmyn ir atgal, nesiryždamas jokiam skaudesniam priešui 
žygiui, jeigu toks ir būtų įmanomas.

Štai, kietesnės politikos senatoriai siūlo dėl disidentų 
persekiojimo - konkrečiai, dėl Ginzburgo ir Sčaranskio nu
teisimo — nutraukti net vykstančias strateginio ginklavimosi 
apribojimo derybas, bet nuosaikesnieji tuoj pat atsiliepia, 
kad tie disidentai nėra verti tokio masto rizikos, kuri būtų 
nenaudinga ir pačiai Amerikai.

Taigi belieka tik antisovietinė žodinė propaganda ir eko
nominės sankcijos. Bet kokios tos ekonominės bausmės ga
lėtu būti?C

Sakoma, kad prez. Carteris galėtų atšaukti leidimą eks
portuoti į Sovietų S-ga. visas karinės reikšmės medžiagas, 
kaip toks eksportas yra sustabdytas į Pietų Afriką, Ugandą, 
Čilę ir kai kurias komunistines valstybes. Bet aiškėja, kad 
iš 1.6 bilijonu doleriu 1977 m. eksporto j Sovietų S-ga tokios 
karinės reikšmės medžiagos vertos tik 600 milijonų. Jų pra
radimą sovietai menkai tepajustų ir tokių reikmenų galėtu. į- 
sigyti kitur.

Prez. Carteris jau įsakė sulaikyti 7 mil. dol. kompiuterio 
pardavimą TASSo žiniųagenturai, bet kol kas sovietai ir be 
jo gali išsiversti.

Svarstoma suspenduoti dar ir 150 mil. dolerių vertės aly
vos šaltinių gręžimo įrankių sutartą biznį, bet aiškėja, kad 
sovietai tokių pat reikmenų galėtu nusipirkti Vakarų Europo
je ar Japonijoje ir nukentėtų tik JAV pramonininkų kišenė.

Na, dar galima būtų sustabdyti pati stambiausiąjį kviečių, 
pardavimo biznį. Juk yra sutarta, kad sovietai kasmet is JAV 
pirks nuo 6 iki 8 milijonų metrinių tonu kviečių, kas sudaro 
apie 60% jiems būtino importo. Tokį smūgį Sovietų S-ga gal 
skaudžiausiai pajustų, nes maisto produktu ten jau ir dabar 
stokojama. Deja, tai būtų 1.6 bilijono dolerių užsienio pre
kybos pajamos, kurias JAV turėtų prarasti kovoje už žmo
gaus teises!.. Be to, toks stambios kviečių prekybos suvar
žymas sukeltų Čia triuksmingiausius farmerių protestus, o 
sovietai daugiau grudų prisipirktu iš JAV sąjungininkų Ka
nados, Vak. Europos, Australijos ir kitų kraštų.

Vadinasi, ekonominių sankcijų, lazda turi du galu, ir be 
savęs paties iskaudinimo negali savo priešą mušti...

v' a
Žinoma, belieka dar politinė Kinijos korta, bet ja reikėtų 

nukelta į 4 psl.

būna tik tada, kai visas kaimas varomas Žiūrėti egzekucijų _ 
liaudies priešų naikinimo. Gyventojams draudžiama bet kur 
be valdžios leidimo keliauti, nėra jokios prekybos, panaikin
ti pinigai, algos, buvusieji seimos ryšiai, draudžiama religi
ja, visi valgo iš bendro katilo, vilki vienodas juodas kelnes 
ir juodus marškinius, o už kokio nors antikomunistinio rašto 
skaitymą ar režimui nepalankią kalbą - mirtis. Prieš tą “ide
alią santvarką” jau net kai kurie partijos vadai ruošė suki
limą, bet visi buvo išaiškinti ir sušaudyti su šeimomis.

Tad manytume, kad ne tik čionykščiams “pažangiąją” va
dams, bet ir Lietuvos komunizmo misionieriams tikrai pravar
tu būtu. dabartine Kambodija labiau susidomėti ir net ją ap
lankyti “kūrybinėje kelionėje”, nes juk tai kraštas, kuriame 
jau įkūnytas idealas, dėl kurio jie kovoja.

Įvairios■
žinios

PATRIOTIZMO PAVYZDYS

Naujojoj Zelandijoj gy
venantis Petras Šimkus, 65 
metu amžiaus, nestiprios 
sveikatos ir kuklių ištekliu 
pensininkas, per Tautos 
Fondo. VLIKui atsiuntė 2,000 
N. Zel. dolerių auką.

P. Šimkus skundžiasi,kad 
N. Zelandijoj yra maža lie
tuvių, latviu bei estu, ir to
dėl jie negalėjo surengti 
demonstracijos prieš dar
bi eči ų vyriausybę, kai ji 
pripažino Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aneksiją prie 
Sov. Rusijos. Toip pat skun
džiasi, kad jam nepasisekė 
atsisakyti N- Zelandijos pi
lietybės protesto vardan.

VLIKo valdyba dėkoja 
P. Šimkui už didelę auką 
ir už sėkmės linkėjimus 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Elta

PATARIMAI PALIKIMŲ 

REIKALU

Tautos Fondas yra Lie
tuvos laisvės bylos mate
rialinės gyvybes laidas ir 
todėl yra reikalingas visu, 
lietuvių visokeriopos pini
ginės paramos. Vienas to
kios paramos būdu yra ati
tinkamas palikimų tvarky
mas:

1. Lietuviai savo testa
mentuose prašomi skirti sa
vo kilnojamo ir nekilnojamo 
turto dalį Tautos Fondui, 
įrašant jo pavadinimą ši
taip: “Lithuanian National 
Foundation, Ine., non-profit 
legal entity, incorporated in 
the State of New York, Dep
artment of State, on June 4, 
1973”. Tautos Fondo adre
sas: 29 West 57th St., Nevr 
York, N.Y. 10019, USA.

2. Galima pavesti Tautos 
Fondui tam tikrą pinigų su
mą ne testamentu, bet kitu 
teisiniu raštu (Inter-Vivos — 
Trust), kad Tautos Fondas
galėtų naudoti gautus pro
centus Lietuvos išlaisvini
mo darbams, o pagrindinė 
suma po mirties pereitų Tau 
tos Fondo nuosavybėn, jei 
asmuo nenurodys kitaip.

3. Galima visų rūsiu gy
vybės draudimo polisuose, 
be įpėdiniu, ir Tautos Fon
do irasyti apdraudos išmo
kų ar jų dalies gavėju.

4. Jei norima turtas pa
likti įpėdiniams, gyvenan
tiems okupuotoje Lietuvo
je, prašome patarimo kreip
tis į Tautos Fondo Teisinę 
Tarnybą aukščiau nurodytu 
Tautos Fondo adresu.

5- Paskirkime Tautos Fon 
do dalininku bendrųjų tau
pomųjų saskoitų, laikomu 
bankinėse įstaigose.

Visų aukotoju vardai bus 
įamžinti tam tikslui skirto
je knygoje, kuri bus saugo-

nukelto į 5 ps
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— Tėve, kodėl tu šiandien 
atrodai toks apšepęs ir vi
siškai pavargęs, tarsi bū
tum ką tik paleistas iš ka
lėjimo?

— Vaike, juk aš tik dabar 
parkulniavau iš viso svieto 
žemaičių ir lietuvninką di
džiųjų atlaidą Toronte!

— Kaip gaila, kad aš ta
vęs tenai nesutikau! Būčiau 
supažindinęs bent su nau
jąja Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba.

— Nugi, kaip tu rasi j cent
nerį kviečių įmaišytą viena,, 
aguonos grūdą? Tiek daug 
lietuviško narodo viename

teise as dar nesu matęs nė 
emaičių Kalvarijoje. Ved-

lug to ir mes keturiese, kai 
išlipome iš Zacirkos armo- 
biliaus, tai kaip į vandenį. 
Vienas kito tenai daugiau 
ir nematėme.

— 0 kas jūs tokie net ke
turi buvote?

— Taigi Zacirka, Bambic- 
kas, aš ir visiškai išsikraus
čiusi iš razumo mano gaspa- 
dinė, kuri mums tame reize 
gadino visą biznį.

— Tai ar, keliaudami į visų 
lietuvių susiartinimo šventę, 
susipykote?

— Maiki, dabar aŠ tau kaip 
tėvas iš savo ekspyrijenco 
galiu patarti, kad su boba 
viename armobiliuje niekad 
nevažiuok toliau, kaip ligi 
artimiausios bažnyčios. Vot, 
sį sykį tas velnio sutvėri
mas ir mus visiškai sudur- 
nino. Kai tik pasikrutinome 
iš vietos, mano gaspadinė 
jau ir kumščiojo Zacirka: 
per greitai draivini, suk rait, 
suk left, vočink, kas prieš 
tave važiuoja, stop, rupūže, 
ba užsimušim. Ir taip visa 
cesą. Kai mes pakely susto
jome tavernoje įsipilti po 
vieną gyvatinę ant stiprumo, 
tai ji prie žmonių jau gvoltu 
rėkia, kad pasigersime. 0 
kai, važiuodami per Ontari
ją, patrajinome po vieną 
maukelį armobiliuje, tai mū
sų, boba ėmė spiegti, kad 
jau draiviname ne į tą galą,

kad atsimušime į kitą karą, 
kad jau virstame į grobę, 
kad, per radarijų užuodę 
snapsą, jau mus vejasi Ka
nados policmonai, kad visi 
metinius atlaidus praleisi
me džeioje. Ar tu galėtum 
iškentėti tokias dūšios mū- 
kas, kokią mums ta viena 
boba pridarė?

— Man atrodo, kad tavo 
gaspadinė šioje kelionėje 
buvo protingiausia iš jūsų 
visų, ir tik reikėjo klausyti 
jos išmintingų pastabų.
- Velniop, Maiki, tokį ro- 

zumą! Zacirka jau norėjo iš
mesti ją į ežerą, ir tik aš 
sulaikiau jo ranką, ba, sa
kau, nebus, kas man išver
da šolderį ir primarinavoja 
grybų.

— Bet kokį įspūdį padarė 
tau patsai suvažiavimas?
Ką gi tenai matei ir girdė
jai?
- Maiki, juk aš tau sakiau, 

kad mačiau labai daug 
lietuviško svieto, suvažia
vusio iš visokią krajų, ir 
tie žemaičiai kitę sykį ši
taip vėl susirinks gal tik 
Juozapato pakalnėje, kur 
reikės prieš Viešpaties vei
dą nusivilkti marškinius ir 
pasirodyti, kiek mes, valgy
dami kitų uždirbtą steiką, 
pariebėjome. Nu, o girdėjau, 
kad visi labai daug ir ilgai 
šnekėjo apie savo krajaus 
lietuvninkų nusidavimus. 
Paslai iŠ Australijos pori
no, kad jų kontrėje viskas
oi rait, dabar visi bagoti, 
tik kai kuriems jaunesniems 
jau auga kengūros uodegos. 
Venecueloj, Kolumbijoj ir 
kitur šautuose Žemaitiška 
bendrija irgi oi rait, labai 
myli Lietuvą, tik boisai jau 
šneka ispanioIiškai. Jurope 
taip pat olroit, lietuviška 
škūlė visiems įkvėpė žemai
tišką dvasią, tiktai tie nau
jieji plungiškiai jau gieda 
germaniškai. Nu, o mūsų Dė
dės Samuolio kontrėje da
bar, znočijas, bus taip pat 
oi rait, ba naujai išrinktoje 
viso svieto lietuvninkų val
džioje katalikai, liuteronys

ir bezboŽninkai susėdo į 
vieną suolą ir jų tarpe visai 
nėra bendrijos nezaleŽnin- 
kų. Ką dar galiu tau iŠviro- 
zyti? Per giesmes, Moiki, 
tai verkiau, o baliaus pik
nike spiaudžiausi, ba jokia 
boba nėjo su manim nė klum- 
pakojo patrepsenti. Be to, 
niekas neprileido manęs be 
pinigų priestato, tai tiktai 
toilete pasislėpęs išgėriau 
savo atsineštą pantį rugines 
ir išėjau miegoti.

- Tiesa, o kur tu tame 
svetimame mieste nakvojai?
- Per Bambicko protekše- 

ną man jau iš anksto buvo 
pastanavyta vieta tokioje 
mokslinytioįe su kažkokiais 
jaunais zraicom. 0 tie ru- 
pūžiokai, man miegant, pri
pylė pilną mano kepurę a- 
laus ar kokio ten panašaus 
skystimo, įmano kelnių kiš
kas sugrūdo mano čevery- 
kus, kamzelką ir tuščias 
bonkas ir taip dratu užrišo, 
kad iš ryto maniau reikės 
nupjauti kelnių galus. Sako, 
kad tokią štuką man padarė 
tie, kurie dabar mokosi ant 
daktarų, inžinierių ir loje- 
rią.
- Matau, kad tėvas nela

bai supratai nei Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
reikšmes, nei jos planą bei 
būsimų uždavinių išeivijos 
lietuvių gyvenime, nei kitų 
ten iškeltą aktualių proble
mų.
- Bet, Maiki, aš pamačiau 

ir supratau, kad Žemaičiais 
mes esame gimę ir lietuv
ninkais norime būt, nors jau 
kone visi šnekame ir elgia
mės čigoniškai. Ir dėl to man 
buvo linksma. 0 visas tas 
problemas išsivirozyti tai 
tavo reikalas. Man dabar 
tiktai dūšią graužia griekas, 
kad tenai Zacirka paliko 
mano gaspadinę, kuri, tur
būt, paklydo, nes dar ir iki 
šiandien nebesugrįžo namo..

CARTERIUI IR BREŽNEVUI SUSIKIRTUS...

atkelto iš 3 psl.

pirkti už Toivaną. JAV ir Kinijos santykių suglaudinimas, 
pagalba Kinijai sumoderninti jos armiją, gal net kokia pusiau 
slapta “amžino draugiškumo“ sutartis Sovietų Sąjungą tik
rai įskaudintų ir net išgąsdintų. Bet tai būtų tiesioginė grės
mė Brežnevo imperijai, ir jos reakcija lieka neįspėjama.

Tad realistiškesni politiniai komentatoriai mano, kod po 
dabartinio triukšmo vėl politinė raida vystysis, “kaip iš 
pradžios, taip ir ant pabaigos“. Sovietų propagandos užrėkti 
prez. Carterio žmogaus teisių reikalavimai pritils, dar dau
giau disidentų atsidurs kalėjimuose, jų vardai, ypač ne žydų 
tautybės, išnyks iš pirmųjų Vakarų spaudos puslapių, o So
vietą Sąjunga bus ir toliau Vakarų kapitalistų stiprinama, kol 
ateis pačių komunistų pasirinkta sprendžiamoji valanda...
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Blogi ir geri lietuviai...
Šio amžiaus pradžioje i Amerika atvykę lietuviai atliko 

didel ius tautinius ir pelitinius darbus. Jie sukūrė daugybę 
lietuvišką draugi jų, pristatė bažnyčių ir mokyklų. Jie mili
jonais dolerių parėmė ir besikuriančių nepriklausomų Lietu
vos valstybę. Garbė jiems užtat! Istorijos vyksme jų eilėse 
atsirado nemažas būrys ‘‘Vilnies’' ir “Laisvės” pasekėju — 
"pažangiųjų”, kurie ir šiuo metu pritaria rusų okupacijai 
Lietuvoje, eina Lenino _ Brežnevo takais, priešingi Lietu
vos laisvinimo pastangoms. Tautiniai nusiteikę seniau at
vykusieji lietuviai susijungė su prieš trisdešimtį metų atvy
kusiais tautiečiais ir bendrai dirba lietuvių kultūrinį bei po
litinį darbo. Kurių nors rimtesnių skirtumų jų tarpe sunku į- 
žiūrėti.

Tačiau vis dar atsiranda veikėjų, kurie stengiasi skirsty
ti Amerikos lietuvių išeiviją į senuosius ir naujuosius atei
vius, vienus girti, o kitus peikti ir iš dirbtinio sąmyšio sau 
‘kapitalą krauti. Pastaraisiais metais tat ypač išryškėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenės veiklos proga. Pasiskaitykime, kas 
parašyta 1978 m. gegužes 4 d. “Naujienų” nr. 101 vedama
jame:

“Senieji JAV Lietuvių Bendruomenės vadai ir jau
nesniųjų jų karta vis tebetvirtina, kad didelė Ame
rikos lietuvių dauguma ju nesuprantanti. Jau pra
ėjo 25 metai nuo Bendruomenės įdiegimo Amerikos 
kontinente, bet iki šio meto Bendruomenės pagrin
diniai dalykai neaiškūs ir nesuprasti. Bendruome
nės vadovybėje buvo pastatyti aukštus mokslus 
baigę mokytojai, buvę ministeriai, rašytojai, kal
bininkai ir gabiausias plunksnas turėjusieji Lie
tuvos žurnalistai, bet jie nepajėgė pagrindinio da
lyko išaiškinti. Atrodo, kad neišaiškinus pagrin
dinių klausimų, negalima susitarti dėl antraeilių. 
Nesusitarus dėl antraeilių, negalima rasti bendros 
kalbos kasdieniniame organizaciniame darbe.

Mums atrodo, kad atvažiavusieji mokytojai ne
mokėjo tos pagrindinės esmes išaiškinti. Lietu
viai nėra bukapročiai. Gero mokytojo aiškios pa
mokos jiems užtenka. Amerikos lietuviai, turime 
galvoje senuosius tremtinius, kad ir nebaigę aukš
tųjų mokyklą, Lietuvos laisvei atliko daug darbą.
Tuo tarpu ministeriais buvusieji ir mokslo laips
nius aukštesnėse mokyklose įsigijusieji nepajėgia 
išaiškinti tos atneštos Bendruomenės esmės”.

Kokie tie nemokšos "mokslinčiai”, ministeriai? Kokie 
tie taurūs "senieji tremtiniai”? Kodėl prireikė skirstyti 
tautinę lietuvių išeiviją i bloguosius ir geruosius lietuvius? 
Kodėl tyčiojamasi iš aukštąją mokslų, garbingą pareigą ne
priklausomoje Lietuvoje? Kieno labui šitoks darbas?! 
a************************************************************
P.L.B. NUTARIMAI...
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niame žaidime ryškėja stambaus masto idėjine krizė. Komu
nistinis partneris savo idėjinį skurdą ir pralaimėjimą dangs
to besaikiu ginklavimusi ir smurtu prieš kovotojus už žmo
gaus teises. Bet ir laisvajame pasaulyje vis dar reiškiasi 
spekuliavimas žmogaus teisėmis, ieškant lengvą sprendimų 
ir stokojant vaiios garantuoti visiems žmonėms laisvę ir gin
ti skriaudžiamųjų teises. Tokiomis aplinkybėmis sugebėji
mas vertinti pavojų, pakilti iš kasdieninių darbų ir rūpesčių 
bei daryti sprendimus, kurie atitiktų laiko reikalavimus ir su
darytų tvirtą pagrindą lietuvių tautos šviesesnės ateities tik
rovei, yra musą, į šį Seimą suvažiavusiųjų, šventoji pareiga.

Lietuvių tauta šios pasaulinės krizes metu pasisako už 
dvasinių vertybių pirmumą prieš medžiagines, už pilnutinės 
žmogiškosios asmenybės laisvą reiskimpsi ir smerkia prie
vartinį žmogaus teisią slopinimą.

V-sis Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Seimas kviečia:

1. pasitikėti savo jėgomis bei solidarumu ir laikyti glaudą 
ryšį tarp pavergtųjų ir laisvąją lietuvių;

2- kurti ir išlaikyti sąmoningas tvirtos moralės lietuvišką
sias šeimas visame pasaulyje, siekiant gausaus prieauglio 
ir jį auklėjant lietuviškoje ir krikščioniškoje dvasioje;

3. skatinti jaunuomenę atkakliai siekti mokslo, giliau pa
žinti bei vartoti lietuviu kalba ir dalyvauti lietuviu kultūros 
ugdyme;

4- atgaivinti vyskupo Motiejaus Valančiaus tautos blaivy
bės idėją ir vieningai priešintis okupanto pastangoms žaloti

PALIKIMUREIKALU...
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įoma Tautos Fondo globoje 
ateities kartoms.

Tautos Fondui pavesti 
bet kurie palikimai labai 
sumažintų vykdymo išlai
das, nes Tautos Fondas yra 
atleistas nuo mokesčių.

TAUTOS FONDO 
TEISINĖ TARNYBA

PRAŠO IŠKEISTI 

TRIS DISIDENTUS

S.m liepos 16 d. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pasiuntė šio tu
rinio telegramą JAV prezi
dentui, prašydamas iškeisti 
Viktorą Petkų, Anatolijų 
Sčaranskį ir Aleksandrą 
Ginzburgą:

Viktoras Petkus, Gulago 
lagerių dvylikos metu vete
ranas, yra 1976 m. įsikūru
sios Lietuvos Grupės Hel
sinkio Susitarimų Vykdymui 
Stebėti vienas steigėjų. 
Belgrado konferencijos iš
vakarėse jis buvo KGB su
imtas ir be teismo išlaiky
tas kalėjime beveik ištisus 
metus. Jo patyčią teismas 
Vilniuje, sovietų okupuotos 
Lietuvos sostinėje, įvyko 
tuo pačiu metu, kaip ir A- 
natolijaus Sčaranskio bei 
Aleksandro Ginzburgo. Jis 
gavo drakonišką bausme —
10 metu kalėjimo ir 5 metus 
vidaus trėmimo.

Pone Prezidente, aš la
bai prašau Jus imtis visą 
galimu žygių - net ir pasi
keitimo kaliniais — tiems 
narsiems kovotojams uz 
žmogaus teises — Viktorui 
Petkui, Anatolijui Ščarans- 
kiui ir Aleksandrui Ginz
burgui - išgelbeti.

Pasirašė: dr. Kęstutis J. 
Valiūnas, VLIKo pirminin
kas.

Tokio pat turinio telegra
ma, pasirašyta VLIKo poli
tiniams ir teisią reikalams 
vicepirmininko dr. Broniaus 
Nemicko, buvo pasiųsta JAV 
valstybes sekretoriui.

Elta

IŠ PASAULIO
LIETUVIU DIENU 

TORONTE 
SUGRĮŽUS

■I
KANADOS LIETUVIU 

DAILININKU PARODA
Pasaulio Lietuviu. Dienose iš vienos pusės vyravo ma

sinio pobodžio, populiariosios kultūros renginiai, iš kitos 
pusės (Mokytojų savaitėje, PLB seime) - diskusinio ar 
posėdinio tipo suėjimai. Nuo jųvisą, o taip pat ir nuo gau
siųjų pasilinksminimą, ryškiai išsiskyrė KANADOS LIE
TUVIU DAILININKU PARODA (birz. 29 - liepos 3) nedi
delėje Royal York viešbučio salėje.

Parodą suorganizavo dail. Jurgis Račkus su PLD komi
teto talka. Ji įdomi jau vien tuo, kad jos eksponatus at
rinko ne lietuvis, bet specialiai tam pakviestas kanadie
tis meno žinovas (Walter Sunahara). Rengėjai tuo būdu ti
kėjosi užsitikrinti “bešališką” ir “objektyvu’’ šiai paro
dai darbų atrinkimą. Kviestinis specas taip pat išrinko ir 
tris geriausius darbus (R. Astrausko aliejinis, I. Mickū- 
nienės akvarelė ir O. Tamašausko grafika) ir kitus du (J. 
Dagio skulptūra ir J. Račkaus litografija) rado vertus gar
bės atžymejimo.

Šiaip ar taip, paroda^ženklino didelis darbų įvairumas. 
Nebuvo kokio nors akivaizdžiai regimo bendro vardiklio.
Iš viso buvo išstatyti 36 darbai, ją tarpe 5 skulptūros. Be 
jau minėtųjų, parodoje dalyvavo šie menininkai: R. Bu
kauskas, V. BriČkus, L. Nakrošius, V. Remeika, J. Ston
kus, D. Stončiutė—Kuolienė, A. Tamošaitis, A. Tamošai
tienė, T. Valius, S. Valiūnaitė, A. Vekteris, R. Žiūraitis, 
A. Zubas, P. Baltuonis, V. Balsys ir E. Žebrauskaite— 

Weir.

Tai nemažas būrys dailininką ir skulptorių, kurią ne vi
si pas mus JAV-ėse pakankamai požįstami.' Ieškant švie
žių veidub mūsiškėms parodoms, būtą ne pro šalį atkreipti 
dėmesį ir į šį kanadiškių sąrašą. Pvz., Bostone ypač tik
tų parodyti tokio Jurgio Račkaus ar Ofiso Tamašausko dar
bai? reprezentuojantys dvi lietuviu tarpe čia dar neregėtas 
modernizmo pakraipas.

Fiood Sųuare 
H ordinare Co.

Sa«laiakaa N. J. ALEKNA 
•» EAST BROADNAT 
H»UT» BGfeTON. MASS. 
TELEFONAS AN F-4148 

Mcor* iTaiaJ 
TvpJero* Siannma 

etikiai Laacaaa 
Vlankla reikmenys namam* 

Reikmenys piomkariaau 
Vianlrta ra:»ffe> 4«<ktat

Paroda buvo gausiai lankoma ir davė progą bent prabė
gomis susipažinti su gyvu Kanados lietuvių menininku kū
rybiniu įnašu.

SNAIGĖ VALIŪNAITĖ No 1 (ofortas)

Money for your dream house.
Now that you’ve found the perfect house, 

check out The First for a mortgage loan to mateh.

The First
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON 

Equal housirtg lender rote
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tauta alkoholizmu;

5. laisvajame pasaulyje moraliai ir materialiai remti mūsų 
laisvinimo veiksnių darbus ir visomis jėgomis ginti okupanto 
persekiojamuosius disidentus ir rezistentus;

6- įtaigauti laisvojo pasaulio viešųjų opinijų Įžvelgti ko
munistu kėslus, savo veiksmų neremti iliuzijomis ir efekty
viai ginti skriaudžiamųjų teises.

Mūsų pastangas ir darbus telydi: 
išmintis, kuri tepaverčia mūsų siekimus taikliais spren
dimais,
teisingumas, kurio pagrindu kurtume šviesesnę soci
aline santvarką,

dvasinė ištvermė ir savitvarda, kurios 
būtinos mūsų teisingame kelyje į laisvę.

Tepadeda Dievas mūsų bendruomenei stiprėti ir dirbti, kad 
mūsų brandi ir aukštos dvasinės kultūros lietuvių tauta lai
mėtu laisvę ir Lietuva atgautų Nepriklausomybę.

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA

1. Seimas siūlo VLIKui vėl šaukti periodines veiksnių kon
ferencijas darbams aptarti, derinti ir remti.

2. Seimas pritaria 1974 m. White Plains konferencijos nu
tarimams ir Įpareigoja Lietuvių Bendruomenę vykdyti joje su
tartus darbus kartu su tais veiksniais, kurie sutiks bendra
darbiauti.

3. Seimas siūlo PLB Valdybai ir Kraštų Bendruomenėms 
sekti ir atitaisyti svetimųjų informacijos apie Lietuva, klai
das, sudarant tam reikalui specialius organus.

4. Seimas siūlo Lietuvių Bendruomenei kartu su kitais 
veiksniais sudaryti dvi nuolatines bendras komisijas:

a. Lietuvos sienų ir santykių su kaimynais,
b. Parengties.
5- Seimas, kreipdamas dėmesį Į žydų ir lietuvių dialogų 

ryšium su Antrojo pasaulinio karo įvykiais, skatina visuo
menę laikytis jame didžiausio objektyvumo, išjungti iš dis
kusijų jausmus ir pavienių asmenų nusikaltėlių veiksmus 
vengti priskirti tiek lietuvių, tiek žydų tautoms. Taip pat 
Seimas siūlo PLB Valdybai rūpintis dokumentinės medžia
gos kaupimu ir paruošti žydų-lietuvių santykių istoriją.

6- Bendradarbiaujant su kitais veiksniais, siekti, kad Vil
niaus arkivyskupija Šventojo Sosto būtų prijungta prie Lietu
vos bažnytinės provincijos. Taipgi prašyti, kad Karaliau
čiaus sritis būtų išimta iš Lenkijos bažnytines provincijos
r priskirta Lietuvos provincijai.

7. Seimas ragina Lietuvių Bendruomenę kelti pasaulio vie
šumon Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios ir katedros gražini
mą kulto reikalams. Ateistinis muziejus bažnyčioje ir kated- 
os naudojimas ne tikinčiųjų reikalams užgauna tikinčiųjų 
jausmus ir niekina lietuvių tautos praeiti.

8. Seimas prašo visų Kraštų Bendruomenes atkreipti savo 
kraštų vyriausybių ir visuomenės dėmėsi į 1980 m. Maskvoje 
busimuosius olimpinius žaidimus, skatinant juos boikotuoti, 
jei ir toliau Sovietų Sąjungoje bus vykdomi pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimai.

9. Seimas prašo PLB Valdybą kreiptis į Šventąjį Sostą, 
Lenkijos vyskupų konferencija, Varšuvos ir Gniezno arkivys
kupą kardinolą Wyszinskį - Lenkijos primą ir Lomžos vys
kupą, kad lietuviams būtų užtikrintos tos pačios teisės mels
tis lietuvių kalba ir naudotis Seinų katedra, kaip ir lenkams, 
ir kad Katalikų bažnyčia Lenkijoje Seinų-Punsko krašto lie
tuvius laikytų lygiateisiais bažnyčios sūnumis ir dukterimis. 
Raginti išeivijos lietuvių veiksnius, organizacijas ir visuo
menę aktyviai prisidėti prie Seinų-Punsko lietuvių kovos uz 
savo teises.

10- Seimas skatina PLB Valdyba sudaryti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės visuomeniniu reikalų komisija politiniams 
'eikalams.

11. Seimas skatina siekti, kad Nobelio taikos premija būtų 
skiriama sovietinio režimo disidentams, jų tarpe ir lietuviu 
rezistentų grupei Helsinkio nutarimams sekti.

12. Seimas ragina laisvinimo veiksnius plėsti politinių ka
linių gelbėjimo akciją.

rw*#e*****#**#********************************************f
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

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

WICN 90.5 FM 
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas 

23 Shirley Rd., Shrew»bury, Ma. 01545 
TeL 852-3665
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13. Seimas didžiai vertino Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos bei kitos pogrindžio spaudos leidimą ir prašo visų 
Kraštu Lietuvių Bendruomenes visais galimais būdais šias 
pastangas remti.

LIETUVIŲ KULTŪRINIAI REIKALAI

1. Seimas pritaria IV-sios PLB Valdybos kultūriniams ry
šiams su kitais kraštais ir ragina naująją PLB Valdyba juos 
tęsti, taip pat išplečiant juos į Europą ir Australija. Steng
tis, kad repertuarai visų pirma būtų lietuviški.

2. Seimas ragina visus lietuvius ir visų Kraštu Bendruome
nių vadovybes remti Jaunimo Kongresus, prašo i Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumus kviesti mokslininkus ir iŠ kitų kraštų
ir siūlo paskirų Kraštų Bendruomenių vadovybėms organizuo
ti keliones i kitus kraštus, pvz., į Australija, Europą, Pietų 
Ameriką ir kitur su tikslu palaikyti glaudesnius savitarpio 
ryšius.

3. Seimas ragina visų Kraštų Bendruomenes ruošti daugiau 
vadovų chorams, tautinių šokių bei teatro grupėms ir kitiems 
meniniams vienetams.

4. Seimas siūlo PLB Valdybai steigti komisija, kurios tiks
las būtų aprūpinti prieinamomis kainomis visų kraštų lietu
vius knygomis, plokštelėmis, laikraščiais ir kitais leidiniais.

5. Seimas ragina PLB Valdyba sudaryti sąlygas kuriame 
nors Šiaurės Amerikos universitete pastoviai lituanistikos 
katedrai

6 Seimas siūlo PLB Valdybai peržiūrėti išeivijos lietuvių 
kultūros politiką, skiriant daugiau dėmesio toms sritims, kur 
susiduriama ypač su sovietinės ideologijos ir Maskvos poli
tinių varžtų iškraipymais.

7. Seimas prašo visą Kraštų Lietuviu Bendruomenes ir vi
sas lietuvių organizacijas švęsti karaliaus Mindaugo vaini
kavimą drauge su Vasario 16-sios švente.

ATLAS PARCELS CO.

82 HarrUon Street,
Worceater, Masa. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai i£ Worcesterio siun

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atitekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
tinuitc. A. Schyrisskl

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Dvnovan
Dr. J. Pašakarnio

I p e d i n i s
OPTOMETRISTAž?

Valandos:
nuo 9 vat ryto iki S vai. vak

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mass(BUS DAUGIAU)

Gražus Joninių laužas Windsore

•••;

Gražus musų senovės* j. .švenčių papročiai tarpais 
prisimenami vienoje ar ki
toje lietuviu kolonijoje. Ir 
šių metų birželio 25 d. Jo
ninių įspūdingas laužas bu
vo surengtas Hartfordo Ra- 
movėnų skyriaus nario Sta
sio Vilinsko ūkio pamiškė
je, Windsore, Conn.

Ūkis didelis, gražiai su
tvarkytas, apaugęs senu 
klevų ir topolių medžiais, 
primenantis seną lietuviška 
sodyba. Saulėto birželio po
piete i ji suvažiavo Hart
fordo ramovenai su savo 
šeimomis ir svečiais, kurių 
tarpe buvo dr. A. Stankaitis, 
dr. Iz. Alis, du daktarai S. 
Vilinsko sūnus, muz. Pet- 
kaitis, New Britoin, Bosto
no, Springfieldo ir Waterbu- 
rio ramovėnai ir svečiai - 
iš viso apie šimtas įvairaus 
amžiaus asmenų ir mokyk
linio jaunimo.

Ant parengtų vaišių sta
lu hartfordiškės Simanaus- 
kienė, Nenortienė, Poli- 
kauskienė, Valinskienė iš
dėstė lietuviškų užkandžių 
gėrybes, o skyriaus kasinin
kas Vaclovas Nenortas rū
pinosi svečiu priėmimu ir 
gaivinančiais gėrimais. Už

kandžiaudami svečiai pas
klido sodo medžių pavėsy
je, jaunimas linksminosi 
z'alioje pievutėje.

Temstant visi dalyviai 
persikėlė i ūkio lauko slė
nį, atsiremianti i mišką ir 
upeli, kuriame po pieva ra
miai vaikštinėjo keletas 
juodmargiu karvučių- Čia 
Vilinsko pagalba buvo su
krautas didelis laužas. At
šlaitėje susėdusius svečius 
pasveikino vietinio ramove 
nų skyriaus pirmininkas 
Petras Simanauskas, pa
kviesdamas Bostono ramo- 
vėnų pirmininką Joną Viz
barą uždegti laužą, o Jono, 
Simanski vadovauti laužo 
meninei programai. Lieps
noms ir dūmams pakilus virs 
medžių viršūnių, pakviestas 
dr. Alfonsas Stankaitis savo 
kalboje vaizdžiai apibūdino 
Joninių šventės istorinius 
papročius ir apeigas, kaip 
jos būdavo atliekamos tė
vynėje Rambyno kalne ir 
kitur, iš publikos buvo pa
kviesti dalyvaują astuoni 
Jonai ir laužo sviesų at
spindy pagerbti, prisegant 
po baltų gėlių žiedo Pro
gramoje prie laužo kalbėjo 
Waterburio skyriaus vardu

Ed. Vaitkus, Bostono ramo- 
vėnų vardu J. V. Sūduvos, 
paskaitydamas feljetoninį 
vaizdelį 'Pryzinis šaudy
mas ir laužas”. Tokiau 
Starėnas iš New Britaino 
paskaitė satyrinių eilių A- 
nykščiu ši lėlio” imitacija, 
dr. Iz. Alis, akordeonu pri
tariant muz. Petkaičiui, pa
dainavo keletą liaudies dai
nų. I laužą atvykęs iš New 
Yorko “Kario” žurnalo ats
tovas Leonas Bileris savo 
žodyje pasidžiaugė gražia 
ramovėnu veikla, paskatin
damas skaityti ir platinti 
vieninteli tremtyje atsargos 
karių žurnalą Kari”.

Nakties tamsos apgaub
tame šienelyje, tarp medžiu 
žybčiojant šv. Jono vaba
lėliams, laužo atšvaistėje 
senimas ir jaunimas susi
kabinę rankomis rateliu ap
link laužą, muziko Petkai- 
cio vedami, traukė lietuviš
kas dainas: Lietuva brangi, 
Subatos vakarėlį ir daug ki
tų. Ir sklido ju aidas per 
mišką tolyn link Atlanto, 
už kurio kenčia nevalios 
dienas visų numylėta Lie
tuvos šalis.
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KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS TURĖTŲ TURĖT 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija yra ir —Amerikos lietuvių or

ganizuotos veiklos istorija. Ji turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose, kiek
vienoje Amerikos bibliotekoje ir padovanojama mūsų jaunimui, kad jis 
susipažintų su musų tėvų ir tėvelių istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gyvenimo istorija. Ja skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydą-, teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis, techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentą- Povilą- P. Dar gis. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas, parašytas visiems suprantan*Km lietuvių ir anglų kalbomis, kietais 
virbeliais liuksusiniai išleistas. Kaina tik $6.00. I žsisakyti SLA Centre. 
307 West30thSt.. \ew \ork. N. V. 10001. Tel |212j-363 2210.
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KUKLUS PAMINĖJIMAS

Liepos 19 d. gubernatū- 
ros Doric salėje buvo prisi
minta Pavergtųjų tautu sa
vaitė. Perskaityta gub. Mi- 
chael S. Dukakio proklama
cija, išklausytos ukrainie
čio Oresto Szczudluko ir 
musų Algirdo Budreckio (itin 
taikliai kalbėjusio) oraci
jos bei šen. E. Brooke ats
tovės sveikinimas.

Meninę programą atliko 
ukrainiečiu šokėjai, pašokę 
pora šokių, ir Bostono lie
tuviu tautinią šokiu sambū
rio vidurinioji grupė, pašo
kusi 3 šokius.

Dalyvių buvo nedaug, vy
ravo ukrainiečiai. Matėsi 
nemažas ju jaunimo būrys, 
atvykęs iš Cambridge, kur 
Harvardo univ. jie lanko Uk
rainiečių studiją instituto 
kursus.

Pavergtųjų tautu savai
tės minėjimu šiemet rūpino
si ALTos, Latviu S-gos ir 
Ukrainiečiu kongreso sky
riai (pastarojo vicepirm. 0. 
Szczudluk buvo ypač akty
vus)

RINKO PARAŠUS
PETKUI GELBĖTI

ALTos Bostono skyriaus 
sumanymu, liepos 23 d. Lie
tuviu susitikimo šventėje 
N.P. Marijos seselių sody
boje Putname buvo renkami 
parašai prašymui, kad prez. 
Carteris rūpintųsi Viktoro 
Petkaus likimu ne mažiau, 
kaip Ščaranskio ir Ginzbur
go.

FELIKSAS ZALESKAS 
JAU NAMIE

Feliksas Zaleskas, kurį 
prieš porą mėnesių buvo iš
tikęs antras paralyžius, jau 
tiek pasveiko, kad jam lei
do iš ligoninės grįžti namo. 
Čia dukros priežiūroje tiki
si netrukus visiškai pa
sveikti.

To ir mes jom labai lin
kime.

JONINIŲ LAUŽAS

atkelta išspsl.

Po gilioi patriotinės ra- 
movėno Jono Ziliaus kal
bos ant blėstančio laužo 
žarijų jaunimo atstovai už
dėjo gyvų pievų gėlių vai
nikų - tylos ir susikaupimo 
minute visų buvo pagerbti 
didvyriški Lietuvos parti
zanai, paguldę savo jaunas 
galvas ant Tėvynės laisvės 
aukuro J. Simanauskas vi
siems padėkojo uz atsilan
kymą ir prisidėjimą prie Jo
ninių laužo programos.

PELNINGI MĖNESIAI

So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu d-jos liepos 20 d. 
susirinkime fin. sekr. Ado
mas Druzdis pranešė, kad 
birželio mėn. draugija turė
jo 25,716 dol. pajamų ir kad 
pelno liko 4,196 dol. (Ge
gužes men. pajamų buvo 20, 
535 dol., o pelno - 3,546 
dol.).

Kazys Merkis painforma
vo apie šachmatininkų klu
bą, kurį draugija globoja.
Du jo nariai — Kazys Mer
kis ir Tomas Girnius — da
lyvavo Toronte įvykusiose 
Pasaulio lietuviu sporto 
žaidynėse, kur varžėsi 33 
šachmatininkai. Lietuvių

Piliečių d-jos šachmatinin
ku klubas Bostone yra vie
ninteli s tos rūšies klubas — 
kitos tautinės šachmatinin
ku komandos nėra. Klubas 
yra išauklejęs ne viena ge
ra šachmatininkų. K. Mer
kis kvietė visus raginti jau
nimo stoti i klubo eiles.t •

Draugijos užkandine už
daryta iki rugsėjo 9 d., bet 
kortų vakarai būna kiekvie
ną trečiadieni.

JIE IŠRINKS GRAŽUOLE

Seniausiu. N. Anglijoj lie
tuvių radijo programų gegu
žinėj rugpiūčio 13 d. Romu
vos parke Brocktone bus 
renkama s.m. gražuolė — 
“Miss Lithuania of N.E.”. 
Jai ir geriausiems šokėjams 
išrinkti pakviesta Šitokios 
sudėties komisija: Ona I- 
vaškienė, Laima Kontautie- 
nė, Mykolas Drunga, Povi
las Jančauskas ir Juozas 
Rentelis.

*

Dariaus posto veteranai po LB Bostono apylinkes 
surengto birželinių įvykių minėjimo

• UKAiTlilMO agen FCRA J
At'ieka įvairių rūšių 

J draudiir.ua
Kreipti® senu adresu1 j

į BRONIS KONTR1M | 

S98 Brnadway
I So. Boston, Mass. 02127 >
♦ TeL AN S-l’fil

SU MINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tel.: 798 - 2868 

Vedėja B. Sviklieni
J V.SUDUVAS

IŠNUOMOJAMAS
6 kambariu gerai (rengtas 
butas 3-me aukšte So. Bos
tone, arti jūros, patogioj 
susisiekti vietoj. Skambin
ti 268-0464.

Lietuvaites, tarkitės su 
savo sesutėmis, draugėmis 
ir pažįstamomis dalyvauti 
gražuolės varžybose, tuoj 
užsiregistruodamos pas Va
lentiną Minkienę, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, MA. 
02127, atsiunčiant savo 
vardą, pavardę, amžių ir ad
resą

Taip pat tarkitės su ge
rais Šokėjais dalyvauti ir 
Šokių varžybose. Gros geras 
Mickey Haberek orkest.as.

Lis ar snigs, bet rugpiū
čio 13 d. susitikime Romu
vos parke, Brocktone.

Valent iia ir 
Steponas Minkai

BOSTONE SVEČIAVOSI 

VENCKAI
Gausi Bronės ir Jono 

Venckų šeima ilgokai gyve
no So. Bostone, bet jau 
prieš kelerius metu* išsi
kėlė į Los Angeles ir ten 
gerai isikūrė. Liepos pra
džioje senieji Venckai su 
dukra Danute, žentu Gied
raičiu (abu dantų gydyto
jai), sūnumi inžinierium Jo
nu ir jo žmona Aldona atva
žiavo senų draugu ir pažįs
tamų aplankyti.

Liepos 16 d. paskutines 
išleistuves jiems surengė 
Prakseda Jakutienė, jose 
dalyvavo G. Razvadaus|cie- 
nė, 0. N<vierienė, J. ir A. 
januškeviciai, A. ir O. An- 
driulioniai, A. Vakauzienė,
P Adomkaijienė.

A. Andriulionis
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦♦♦♦
B The Apothecary

♦♦♦♦♦♦
♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

Jei reik vaistų — eikit i Uetaviftkg 
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S.. Beg. Phana.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
AN M0M

i iveatadieniae Ir

♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
Parduodame tiktai vaistai, iftpildome gydytojų re ♦

♦ eeptus ir tarime visus gatavai vaistai.

♦♦♦♦♦
f Mae 9 vaL ryto fltl 8 vaL v,♦L

Seniausias Kanados lietuv.ų laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,

La Šalie, P. H8P ICA Canada

■. ■ > 
::

■ > 
::

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10 - 1 :00 vai.

1460 banga is WBET <!

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS ’

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. Tek 586-7209

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

U***********************************************************'

BALTIC REALTY & INSURANCE 

A G E VC Y

Vedėja: Reda B,V«iiag 
Tel. 26S-60J0

897 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS ano visų rūšių nelaiiftingų 

atsitikimų.
• Parūpna visu rūsių draudama nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsjįifcirnų.
• HOMEOWNERS’ POtlCY gali. išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiem® parduoti ar pirkti

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6 000 

BOSTONE - 436-1204

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS ISSIMOKEJIMO SĄLYGOS

SUTAUPYKITE KURO $

IKI 30% J

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) p♦ ♦ ♦ ♦ ♦
t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

draudiir.ua
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ŠACHMATU TURNYRAS

So. Bostono L.P D. Šach
matų klubas rugpiūčio 3 d* 
d-jos patalpose pradeda 
šachmatų turnyrą, kuris bus 
lošiamas kiekvieną ketvir
tadienį nuo 7 v. v., arba, 
pagal žaidikų susitarimą, 
kitu laiku ir kitur. Dalyvau
ti kviečiami visi Bostono 
šachmatininkai. Laimėto
jams, jaunių (berniukų bei 
mergaičių) ir seniorų gru
pių nugalėtojams paskirtos 
dovanos. Starto mokestis - 
5 dol., jauniams - 3 dol. 
įsirašyti prašoma iki šio 
mėnesio pabaigos pas K. 
Merkį (tel. 268-0853.

ADVOKATE

JŪRA STRIMAITYTE

Strimaitis ' 
a Kehoe

10 Central AvenuiT 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

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 j 
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.

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

ATSIMĮNIMULSKIRSNELIAI, 
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, 
sorose Jurgis Gliaudo, 310 
ssl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
>rie nurodytų kainų prideda 
i % mokesčių.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

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

Rugsėjo 17 d. Maironio 
parke Shrewsbury LB ruo
šiama Lietuvių diena.

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

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

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas” 
koncertas So. Bostono lie- 
tuviųpiliečių d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau- 
tiniųšokiu sambūris.

Spalio 8 d. Providence,
R.I., veteranų auditorijoje 
“Grandinėlės” koncertas.

Spalio 8 d. Baltų d—jas 
rengiamas estų smuikinin
kės Cermen Prii koncertos.

Spalio 15 d. Laisvės Var
po rudens koncertos.

Spalio 28 d. Balfo Brock
ton o skyriaus pobūvis.

Lapkr. 11d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” koncer
tas Brocktone

i
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 

' reaovvoooo************************

Savanoriui kūrėjui, Vyčio kryžiaus kavalieriui

pulk. ANTANUI STAPULIONIUI

mirus, žmonai GENOVAITEI ir artimiesiems 

reiškiame gilių užuojautą.

SAVANORIŲ KŪRĖJU 

BOSTONO SKYRIUS

Pulk. ANTANUI STAPULIONIUI

mirus, jo žmonai, dantų gydytojai dr. GENOVAITEI 

reiškiame gilią užuojautą.
LIUCIJA BARANAUSKIENĖ 

ILONA BARANAUSKAITĖ

Lapkr. 12 d. Baltų^d-jos 
rengiamas Danos 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

MASTER ELECTRICTAN

IndustriaI — Residential 
— Commercial —

New and Old Work 
Free Estimates 

Call

Charles A. Galina uskas 
265-4090

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
pei’žiūrėta. "Sūduvos4* išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento -pavyzdžiu.
Knvgos kaina su tęs- 

:; umento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

N & T OIL CO.. Ine. I
*41 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

PETER MAKSVYTIS
& BciMav 

«9 Chnreh Street
B. MIHea,

Atitekę 
* pro,
fe.’SS&'Kl

lando rakam.
Telefonas 698-8675

-tino darbus U ieo-

Ad • ve

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKTUTt)

O P T O M E T BI S T S 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuves.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialeje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
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 i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston' 
Savings Bank

4ZBMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
<60 WMt Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan 8lvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues.. Wed. 4 Fri 
Thurs - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon




