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SUNKIAI NUBAUDė
VIKTORĄ PETKŲ

Praeitų savaitę Vilniuje baigėsi įžymaus laisvės kovotojo, 
Helsinkio grupės nario, jau anksčiau net 16 metų kalinto re
zistento Viktoro Petkaus teismas. Šis 49 m. amžiaus lietu
vis buvo apkaltintas “priešsovietine agitacija, sovietinės 
santvarkos šmeižimu** ir nuboustas pačia aukščiausia už to
kius “nusikaltimus” numatyta bausme — 10 metų kalėti sun
kaus darbo stovykloje ir 5 metus tremties.

Pažymėtina, kad V. Petkus, protestuodamas prieš jam su
galvotus kaltinimus ir uždraudimų pristatyti savo liudinin
kus, į teismų eiti atsisakė, todėl iš milicijos automobilio į 
teismo salę buvo velkamas keturių milicininkų.

Kaip ir Ginzburgo bei Sčaranskio atvejais, buvo bandyta 
suniekinti Petkaus asmenybę. Teismui jis buvo prokuratūros 
“liudininkų’* pristatytas kaip homoseksualistas ir alkoholi
kas, viliojęs jaunimų blogais keliais. Tai senas ir permato
mas tarybinio “teisingumo” metodas.

Petkus iš vakariečių spaudos ir vyriausybininkų toli gra
žu nesusilaukė tokios paramos, kaip Sčaranskis su Ginzbur
gu. Ar nevertėtų dėl to mums, lietuviams, paprotestuoti, rei
kalaujant iš spaudos, radijo, televizijos ir politikų, lygaus 
elgesio su tokios pat rūšies politiniais kaliniais?

...0 GINZBURGĄ IR ŠČARANSKĮ
PALYGINTI LENGVIAU

Liepos 13 d Kalugoje, netoli Maskvos. Aleksandras Ginz
burgas, kaltintas “priešsovietine agitacija ir propaganda”, 
nubaustas 8 metus kalėti sunkaus darbo stovykloje, o liepos 
14 d. Anatolijus Sčaranskis, kaltintas valstybės išdavimu, 
nubaustas 13 metų kalėti sunkaus darbo stovykloje.

Abu jie yra žymūs disidentai. Del jų teismo ir bausmės 
protestavo ne tik Vakarų spauda. Pats prez. Carteris viešai 
pareiškė, kad Sčaranskis nebuvo ir nėra ČIA (amerikiečių 
saugumo) agentas. Net ir Prancūzijos bei Italijos komunistų 
partijos pasmerkė šia, sovietinės kompartijos pastanga nuo
ga jėga nuslopinti disidentų baisa.

Reikia spėti, kad tik dėl tokio didelio užsienio spaudimo 
Ginzburgo ir Sčaranskio bylų sprendimai palyginti “minkšti”. 
Už tokį pat nusikaltimų lietuvis Petkus žymioi sunkiau nu
baustas, o Sčaranskis buvo kaltinamas pagal tokį straipsnį, 
kuris numato net mirties bausmę. Netgi spėjamo, kad Ginz
burgas, Sčaranskis, o gal ir Petkus gali būti iškeisti į JAV- 
ėse suimtus komunistus.

TASSo spaudos agentūra liepos 14 d. pranešė, kad karo 
teismas už šnipinėjimą mirtimi nubaudė Anatolijų Pi latova. 
Kam jis šnipinėjes nepasakė. Disidentųeilėse Pilatovas ne
sąs žinomas.
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Mirė Lietuvos atstovas 
Juozas Kajeckas

Liepos 2 d. Washingtone mirė buvęs nepriklausomos Lie
tuvos atstovas Juozas Kajeckas.

Velionis buvo gimęs 1897 m. birželio 17 d. Shenandoah, 
PennsyIvanijoj (tasai miestukas lietuvių būdavo vadinamas 
Senadoriu), bet nuo 1909 m. gyveno Lietuvoje, čia baigė gim
naziją, studijavo Kauno universitete, o vėliau baigė Montpel 
lier universitetų ir Politinių mokslų mokyklų Paryžiuje ir iš
klausė doktorato kursų Paryžiaus universitete.

Lietuvos diplomatinėje tarnyboje velionis išbuvo 47 me
tus. Ilgiausiai, net 36 metus, jis dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje Washingtone. 19 metu ten buvo Lietuvos atstovu. Prieš 
porų metų dėl sunkios ligos pasitraukė iš pareigų. Jo vieton 
buvo paskirtas dr. Stasys Backis, iki to meto ėjęs patarėjo 
pareigas.

Velionis paliko sunkiai sergančių žmonų Ona ir sūnų Ga
brielių. JUOZAS KAJECKAS

Kinija neberemia Albanijos
Iš komunistų valdomųjų Europos valstybių tik viena Alba

nija neturi diplomatinių ryšių su Sovietų S-ga ir iki šiol bu
vo ištikima Kinijos šalininkė ir šios remiama. Albanijos il
gametis diktatorius Hoksa laikomas griežtesniu ir beatodai- 
riŠkesniu net už Stalinų, tačiau kai pastarasis buvo pasmer
kęs Jugoslavijos “revizionizmg”, Hoksa nutraukė santykius 
su Maskva ir perėjo į Pekingo stovyklų. Kol buvo gyvas Mao 
Tse-tungas, albanas jam buvo ištikimas, o dabartiniai ki- _ 
niečių valdovai Hoksai atrodo “nusiydę” nuo marksistinio 
kelio, todėl su jais santykiai ir atvėso. Jis nebenorįs kinie
čių patarėjų, ginče dėl Vietnamo palaiko sovietų pusę ir t.t.

Kinija iŠ savo pusės pranešė, kad ji nebeduos Albanijai 
nei ekonominės, nei karinės pagalbos.

Sprogo sunkvežimis su dujomis
Praeita savaite baisi nelaimė ištiko Ispanijoje, kai aukš

tai kalnuose vingiuotu keliu važiavęs sunkvežimis nukrito 
j vasarotojų masę jūros pakraštyje esančiame Tarragonos 
paplūdimyje. Kadangi sunkvežimis veže* dujų pilnas cister
nas, įvyko didžiulis sprogimas, kuriame žuvo ne ma'ziau 200 
asmenų. Lygiai tiek pat ir sužeistų.

Praeita sekmadienį panaši nelaimė įvyko ir netoli Meksi
kos sostinės. Ten žuvo 11 žmonių, o sužeistų ir ne mažiau 
kaip 200-

Susitiko, bet nieko nesutarė
Seniai vedamos JAVjr Sovietu S-gos derybos dėl strategi

nių ginklų apribojimo. Šiomis dienomis valstybės sekr. Vance 
ir sovietų užsienio reikalų min. Gromika dar karta susitiko 
Ženevoje, bet ir šį karta dar galutinai nesutarta dėl naujų 
raketų gamybos ir bandymų ir dėl sovietų Backfire bombone
šio, kuri amerikiečiai laiko tolimo skrydžio lėktuvu.

Abu ministrai sutarė tentatyviai susitikti rugsėjo menesį.

Italijos prezidentu išrinko socialistą
Italijos prezidentų renka parlamento nariai ir provincijų 

atstovai. Sį korta jie išrinko 81 m. amžiaus socialistų San
dro Pertini, kuris Mussolini laikais 14 metų praleido kalėji- 

I muose ir tremtyje. Vokiečių naciai ji buvo už akiu nuteisę 
mirtimi.

Naujai išrinktasis prezidentas tuoj pasiuntė sovietų Brež
nevui protesto laiškų dėl Sčaranskio ir Ginzburgo “teismų”.

Beje, Italijoje vyriausybės galva yra ne prezidentas, o 
ministras pirmininkas (premjeras), todėl Italijoj valdžia ir 
toliau lieka netvirtose krikščionių demokratų rankose.

Viršūnių
konferencija

Londone susirinkę JAV ir 
Prancūzijos prezidentai, 
Britanijos, Vokietijos, Ita
lijos, Japonijos ir Kanados 
premjerai sutarė, kad tik 
bendromis pastangomis te
galima jveikti-ihį dienų 0- 
kjo sunkumus. Daugiau eks
portuojančios šalys turi 
daugiau importuoti, o dau
giau importuojančios - dau
giau eksportuoti.

Prez. Carteris pažadėjo 
sumažinti naftos importu ir 
pakelti gazolino kaina.

Konferencijos dalyviai 
išsiskirstė besišypsančiais 
veidais, tikėdami, kad jų 
sutarimai bus įvykdyti viso 
laisvojo pasaulio labui.

• Prez. Carteriui pareiškus 
nepasitenkinimų JAV dele
gacijos vyriausiojo nario 
Jungtinėse Tautose Andy 
Youngo pareiškimu prancūzų 
laikraštininkui, kad JAV-ėse 
politinių kalinių es^šim
tai, o gal ir tūkstančiai, am
basadorius Youngos prezi
dento atsiprašė.

• Italijoje 7 teroristai įsi
veržė į valstybinį kompiu
terių centrą Turine ir pade
gė elektroninius įrengimus., 
išsprogdino bombas Turine 
ir Romoje, o Napolio mies
to valdyboje pašovė tarnau
toja,.

•1976 m. eismo nelaimėse 
žuvo 45,523 žmonės, o 1977 

m. - 47,671.

• Ispanijos baskai nerims
ta ir vis smarkiau reikalau
ja savivaldos.
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Okupuotoje Lietuvoje Įvairios
žinios

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

SERGA GRIŠKEVIČIUS

Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius sunkiai serga. Gydomas Kremliaus ligoninėje.

PAMINKLAS ARKLIUI
•
Česlovas Kudaba “Literatūra ir menas“ žurnale liepos 1 d 

rašo apie birželio pradžioje Elmininkų bandymų stoties ūky
je (Anykščių rajone) (vykusi paminklo-muziejaus arkliui ati
darymų.

“Autentiški muziejaus eksponatai užėmė didžiulį restau
ruotą kluoną ir kluoninę. Buvusioje Niūronių, pradinėje mo
kykloje išdėstyta literatūrinė ir dailės ekspozicija — vis 
apie arklį bei jį mylėjusius ar tebemylinčius žmones.

Kluono ekspozicijoje matai įvairaus senumo arklus ir plū
gus, akėčias. Vežimai nuo fajatonų, bričkų, lineikų, važių 
iki paprastų medinašių ratu, šienvežimių su drobynomis. To
liau - kamanos, balnai, kančiai, botagai, vadelės, pavalkai, 
degulnyčios. Visa nugludinta darbo pečių, prisisunkę gyvu
lio prakaito. 0 dar masinos - kuliamosios, linaminės, sėja
mosios, bulviakasės ir kitokios, bet vis arklinės. Žiūri į a- 
nuometine mašininę technika ir tarsi praregi — o juk arklys 
bus gerokai pagreitinęs žmogaus kelią link technikos, maši
nų, mechanizmu. Daug kas seniai buvo, tik sukta arkliu. 0 
kai vėliau Žmogus garų, ugnį pasibalnojo, tai lygino su ark
liu, sakydamas, kiek katroje savaeigėje arklio jėgų. čia tei
sėtai arklio vardas įamžintas.

Šeštadienį (VI. 10) apypiečiais Niūronis apgulė lengvo
sios mašinos, 30 arklio jėgų, 70 arklio jėgų... teko stebėtis — 
kiek arklio jėgų pakinkyta.

Šventė prasidėjo iškilmingu muziejaus atidarymu. Paskui 
arkliai... Šiek tiek teatralizuotas buvo jų pasirodymas. Ant 
gražaus žirgo išjojo kvieslys, ragindamas susitelkti. Jojo 
raiti gražiai balnotais žirgais. Paskui važiavo kinkyti brič
kose, lineikose (“kokių gražių dar esama“ stebėjosi ne vie
nas), paprastuose vežimuose. 0 važnyčiotojai dažniausiai iš 
tų senų bendramečių... Kaip jie pritinka ant savo pasosčių. 
Daugelis su botagais, burkomis. Pasirodė plūguoti — akėčiuo 
ti - lyg iš P. Rimšos artojo skulptūros. O čia sutartinė: “A-. 
riau, ariau, ariau... lygiuosius laukelius...“ Atjojo į aikštę 
naktigoniai, supančiojo ir paleido arklius, kilo laužo lieps
na, o jie kaip kodais - traukė dainas, pasakojo keistus nu
tikimus, kuriuose ir arklys veikėju buvęs, vėl dainavo Daug 
ko dar tų vakarą pramanyta: buvo piršliai, vestuvės, suvai
dinta daina apie palvą arklį. Pagaliau kinkytų arklių lenkty
nės”.

IŠ leidinio PALIKĘ TĖVIŠKES NAMUS

NAUJI PUOŠNŪS 
LEIDINIAI

Prieš keturis ar penkis metus Chicagoj susioJpnizavo 
jaunesnių žmonių būrys, pasiryžęs leisti puošnms reprezen
tacinio pobūdžio knygas, kuriose atsispindėtų lietuvių tau
tos istorija, mokslas ir menas, jos žmonės ir nuveikti dar
bai. Sambūrio iniciatorius ir variklis - Algimantas įrėžys, 
SJ. Jau yra išleisti trys albuminio pobūdžio leidinid^*fsi 
trys papuošti gausiom ir vertingom foto nuotraukom, aprū
pinti dalyko žinovų tekstais. Čia nors trumpai ryžtamėsjį&a
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ALTOS LVIMAS

leivio skaitytojus supažindinti su to prasmingo užmojo dar
bais.

1. PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS, šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Čikagoje, 252 psl. Knyga redagavo ir foto nuotraukom 
aprūpino A. Kezys, S.J. Jam talkino velionis Jonas Puzi- 
nas, Kazys Bradūnas ir Petras Aleksa. Lietuvių kalbę tik
rino dr. Petras Jonikas, tekstus i anglu kalbą vertė Longi
nas Labanauskas, anglų kalba stilizavo James 0‘Connor,
S.J., leidinio menine apdaila rūpinosi dail. Vincas Lukas 
ir Vilija Eivaitė. Įžanginį straipsnį “Lietuvių kapinės se
novėj ir dabar“ parašė Jonas Dainauskas, skyrių tekstus 
Birutė Pūkelevičiūte ir baigminį str. “Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinės“ - Leonardas Simutis. Kaip regit, knygos rengėjų 
kuopa yra stambi ir įspūdinga.

Visų pirma gal kiltų klausimas, kodėl pirmajam leidiniui 
parinkta tokia liūdna ir šiurpulinga tema - kapinės. Deja, j 
jas jau nuėjo metų būriai Chicagos lietuvių gyvenimo ir veik
los, nemenka dalis jų istorijos, ten jau atgulė būrelis mūsų 
mokslo ir meno žmonių, senųjų ir vėlesniųjų visuomenės vei
kėjų, gal sunkiai besuskaitomas bei aprėpiamas lietuvių pul
kas. Daugelio jų kapus dabina meniški paminklai. Monumen
talumu, menine išraiška bei meniniu iškalbingumu byloja 
skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurti antkapiai, kiek
vienas jų atskira ir savaiminga vertybė. Minimų kapinių ne
mačiusiam susidaro įspūdis, kad jose dominuoja Mozoiiaus- 
ko darbai.

Jono Dainausko straipsnis aptaria lietuvių laidojimo pa
pročius ir kapus, mirusiam teikiamą pagarbą, gyvųjų bendra
vimą su mirusiais senovėj ir dabar. Kultūros istorikui ir so
ciologui Dainausko str. ne vienu požiūriu bus naudinga me
džiaga. Skyrių tekstai, perpinti istorinėm žiniom, lietuvių 
papročiais, tautosaka ir legendom, patraukia vaizdingumu ir 
lakia mintim. Tuos tekstus, kaip jau minėta, parašė Birute* 
Pūkelevičiūte. Informatyvus, gerai paruoštas yra ir Leonar
do Šimučio rašinys "šv. Kazimiero lietuvių kapinės“. Dau
guma A. Kezio foto nuotraukų - meninės fotografijos perliu
kai.

Taigi, nors tai ir kapinės, leidinys "Palikę tėviškės na
mus“ yra tokia knyga, kurią miela pačiam imti į rankas ir 
kitam parodyti. Ją išleido Lietuviu Foto Archyvas 1976 m. 
Chicagoje, III. Leidinio kaina - 20 dol., prenumeratoriam 17 
17 dol. (tokia pat kaina ir kitų dviejų leidiniu).

Metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas Šal 
kiamas spalio 21 d. Lietukų 
tautiniuose namuose. Si 
žiavime bus aptarta 1979 m.

-ftrdtShnoJ ietuvių kongreso 
reikalai, buVęęnkama nauja 
ALTos valdyba.

NELEIDŽIA PAAIŠKINTI 

Televizijoi rodytame fil-VIZIĮOĮ
me “Holocaust“ neteisingai 
kaltinami lietuviai dėl daly
vavimo žydu naikinime.

ALTos vardu jos pirm. dr. 
Kazys Bobelis NBC bendro
vei pareiškė protestą, ir pa
reikalavo leisti lietuviams 
atsakyti į nepagristus kal
tinimus lietuviu tautai.o

Minėtos bendroves reika
lų vedėjas William Placek 
birželio 1 d. rašte pareiškė, 
kad dauguma ALTos iškeltų 
dalykų yra teisingi, bet te
levizijoje ALTai laiko ne
galįs duoti.

ALTos teisinė komisija 
tiria galimybes NBC bendro
vei iškelti bylą ir teisinė
mis priemonėmis gauti lei
dimą teisingai šį reikalą 
televizijoje nušviesti.

APIE LKB KRONIKĄ

Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronika, slaptais ke
liais pasiekianti Vakarus, 
buvo spausdinama rotatoriu
mi ir platinama. 1974 m. bu
vo išleistas spaustuvėje 
spausdintų kronikų pirmasis 
tomas, 1975 m. antrasis ir 
1976 m. trečiasis, visų po 
5,000 egz. Dabar Morkūno 
spaustuvėje Chicagoj spaus
dinamas ketvirtasis tomas.

2. PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIU LIETUVA, 343 psl. 
knyga. I šį leidini yra sutelkta tokia medžiaga, kuri po vie
no dešimtmečio gal jau būtų “aptemusi”, nes neatsirastų 
gyvu žmonių, kurie apie angliakasių Lietuvą galėtu.gyvu žo
džiu paliudyti. 1972 m. į Pennsylvanijos lietuvių kolonijas 
iŠ Chicagos išsirengė A. Kezys, S.J., su foto aparatais, 
žurnalistas Vladas Butėnas ir folkloriste Elena Bradūnaitė. 
Sumanymą 1000 dol. auka parėmė ir vietoje tyrinėtojus glo
bojo prel. J. Karalius ir Šenadoriaus klebonas kun. J. Ne- 
verauskas. 1973 m. prie minėtų asmenų prisijungė studentai 
Raimundas Lapas ir Jurgis Bradūnas. Tyrinėtojai angliaka
sių Lietuvoj dar surado būrį senų lietuviųišeivių, su jais 
kalbėjosi, lankė ir fotografavo jų pastatytas bažnyčias, mo
kyklas, ivairių draugijų buveines bei klubus, kapines ir pa
prastas karčemas, užrašinėjo tautosaką Taip per keletą me
tų gimė knyga, pavadinta “Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuva“

Leidinio istorinę apžvalgą parašė VI. Būtėnas, foto nuo
traukom jį aprūpino A. Kezys, S.J., kai kurios fotografijos 
skolintos iš Lietuviųmuzikologijos archyvo, Br. Kviklio 
rinkinio ir Lietuvių foto archyvo. Be to, savo patyrimais bei 
surinkta medžiaga leidini praturtino Elena Bradūnaitė ir Jur
gis Bradūnas.

“Pennsylvanijos angliakasių Lietuvoj” randame apstą 
mūsų tautiečių žmogiškojo gyvenimo - veržimąsi i miestų 
valdžią, kovas dėl geresniu darbo sajygu, parapijiečių kovas 
su klebonais, siek tiek žinių apie dr. J. Šliūpo laisvamanius, 
kurie net savo kapines turėjo, nemaža asmeninių dramų, kai 
dešimtys jaunų lietuviu žūdavo primityviose anglių kasyklo
se. Atseit, Pennsylvanijos lietuviai ne tik sunkiai dirbo, bet 
dar turėjo kovoti su lenkais dėl lietuviškumo ir savo statytų 
bažnyčių, su airiais vyskupais, su darbdaviais ir net su val
džia (daugiausia kovėsi savo tarpe, bet tuo požiūriu ir mes

nukelta į 3 psl.

Kronikos leidėjai keitė
si. Dabar juo yra LKB Kro
nikoms Leisti Sąjunga (6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60629).

Kronika leidžiama ir kito
mis kalbomis - vokiečių, i- 
talų, šią vasarą, bus išleista 
ispanų ir anglų kalbomis. 
Numatoma išleisti ir prancū
zų kalba.

Leidėjai prašo finansinės 
paramos kronikai leisti ir 
platinti.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS

Tautos fondo, kuris telkia 
lėšas VLIKo veiklai, atsto
vybę Chicagoje sudaro šie 
asmenys: pirm. Liudas Šmul
kštys, vicepirm. prof. Balys 
Vitkus, sekr. Alicija Rūgy
tė. Pirmininko adresas: 2523 
W. 69th St., Chicago, III. 
60629.

Detroite fondo atstovybe 
yra šitokia: pirm. Jurgis Mi
kaila, vicepirm. Vincas Ta
mošiūnas ir Eugenija Bulo-

nukelta i 3 psl.
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NE VISADA LYGIU KANČIŲ BALSAS 
LYGIAI GARSIAI GIRDIMAS

Tikrai džiaugiamės prez. Carterio nors ir Žodiniais pro
testais dėl žmogaus teisių laužymo Sovietų Sąjungoje, o taip 
pat kongreso jam šioje srityje rodomu beveik vienbalsiu pri
tarimu ir JAV žinių agentūrų dideliu dėmesiu. Nuoširdžiai 
užjaučiame ir sovietinio “teismo’* policine lazda baudžia
mus įžymiuosius sovietų disidentus Aleksandrą Ginzburgą 
ir Anatolijų ŠČaranski, nė kiek nepavydėdami šio krašto vi
suomenės ir politikos vadų jiems teikiamos moralinės para
mos. Gerai, kad šį kartą jų nelegalus komunistinis teismas 
ir nuteisimas pavirto dienos sensacija — atsakingųjų politi
kų pokalbio tema, antisovietinėmis rezoliucijomis, demon
stracijomis ir tokia sovietams nepalankios nuotaikos įtampa, 
kuri šaldo net detentės optimistų karštį.

Bet vis dėlto, net ir džiaugiantis, skverbiasi galvon min
tis, kodėl tik šiųdviejų garbingų disidentų veikla ir nelaimė 
yra taip ryškiai iškelta į dienos Šviesą, tik dėl jų net pats 
prezidentas užsiangažavo kovoti, o kai kurie senatoriai siū
lo net nutraukti ginklavimosi apribojimo derybas ar paskelb
ti niekiniais ir visus išgarsėjusius Helsinkio susitarimus?

Aišku, tai didis nuopelnas labai aktyvios šių disidentų gy
nimo organizacijos ir jų tvirto užnugario aukštuosiuose JAV 
politinio ir kultūrinio gyvenimo vairuotojų sluoksniuose. Už
nugario, kurio kiti tokio plataus neturi...

0 mums atrodo, kad visų žmogaus teisių ir sovietinių lais
vės kovotojų kančios yra lygiai geliančios žmogaus širdį ir 
visųjų prievartinės mirtys — lygiai tragiškos ir vertos lais
vojo pasaulio dėmesio.

Deja, tą pat dieną, kai prasidėjo disidentų Ginzburgo ir 
Sčaranskio bylų svarstymas, į Vilniaus teismo rūmus buvo 
keturių kagėbistų atneštas ir lietuvis Helsinkio komiteto na
rys Viktoras Petkus, kuris atsisakė pats tenai eiti, bet apie 
tai čionykštės žinių tarnybos tik vienu sakiniu teprabilo. 
Taigi, apie disidentą, kuris jau ilgus metus atkalėjęs ir vėl 
įkalintas...

Mes neprisimename, ar prez. Carteris ir JAV senatoriai 
taip pat griežtai ir narsiai kalbėjo ir dėl 25 metus atkalėju- 
sio mūsiškio Balio Gajausko pakartotino nuteisimo...

Taip pat neprisimename, kokio turinio rezoliucijas JAV 
kongresas buvo priėmęs po kruvinų Kauno demonstracijų, Ro
mui Kalantai susideginus, nuteisus laisvės kovotoją Ni jolę i 
Sadūnaitę ir daugeliu panašių atvejų.

0 kur ir kaip plačiai čia yra minima ta gausybė ukrainie- ! 
čiu žmogaus teisių ir laisvės kovotoju, kurių atstovai kone Į 
kasdien grūdami į kalėjimus?

0 kur kitų pavergtųjų Rytu Europos tautų nuolat gausėjan
čios komunistinio teroro aukos?

Mes jau nė nekalbame apie komunistų masinius žmonių žu-i 
dymus Vietname, Kambodijoje, Laose ir kituose Azijos bei 
Afrikos kraštuose, kurie ilgą laiką buvo net visiškai šio 
krašto informacijos ištaigu užmiršti ir net iki šiol nevirto 
jokia “dienos sensacija”.

0 regis, visų komunistinių diktatūrų pavergtųjų, įkalintųjų, 
kankinamų ir marinamų šauksmas turėtų nepaliaujamai aidė
ti per visa laisvąjį pasauli ir be pertraukos žadinti žmoni
jos sąžinę.

Bet tai yra tik mūsų neįgyvendinama svajonė...
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atkelta iš 2 psl.

tienė, sekr. Antanas Mustei
kis, ižd. Vladas Stoškus. 
Pirmininko adresas: 24334 
Pierce Avė., Southfield, Mi. 
48075

PRAŠO ŽINIŲ

APIE JAŠŪNĄ

Henrikas JaŠūnas, Jonavą 
30-čio gatvė no. 25, b. 18,

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių,

ATSIMINIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaino 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.

K. R-tas

NAUJI LEIDINIAI ŽINIOS...
atkelta is 2 psl.

netoli juos pralenkėm). Tą vargingą gyvenimo naštą vilkda
mi, jie statė katedriškas bažnyčias, mokyklas, draugijų pa
status, brovėsi į amatus ir prekybą. Kapiniu foto nuotraukos 
nukrečia šiurpu, kai pamatai, kad anglių “mainose” žuvo 
gal šimtai jaunų lietuvių vyrų, statydami ant kojų Amerikos 
industriją ir biznį. Trumpai tariant, jie sukūrė Pennsylvani
jos angliakasių Lietuvą, ryškų tašką ir pačios Amerikos is
torijoj.

Leidinys dedikuotas JAV 200 metų nepriklausomybės su
kakčiai paminėti. Labai gaila, kad jo tekstai nėra išversti 
į anglų kalbą (neduota net tekstų santrauka anglu kalba). Jei buvo suimtas 1976 m. gruo- 
būtųangliŠki tekstai - ir amerikiečiui istorikui nebūtų sunku dŽio 22 d. Apkaltintas anti- 
pamatyti, kad lietuviai į Amerikos galybės kūrimą yra įnešę sovietine veikla, pavergtųjų 
kartais gal ir per skaudų įnašą. tautu manifesto Jungtinėms^

Knygą apipavidalino dail. Vincas Lukas, Petras Aleksa ir Tautoms platinimu. Yra pa- 
Vita Polikaityte, leidinį redagavo VI. Būtėnas ir A. Kezys, v?ius» 0 liposkelbs psi 
S.J., red. patarėjų komisija — Jonas Puzinas, Juozas Pruns-
kis ir Juozas Vaišnys, S.J., o jį išleido Amerikos Lietuvių 
Biblioteka, Ine., 1977 m.

chiniai nesveiku. Žmona Mo
nika, protestuodama, tvirti
na, kad jos vyras yra visai 
sveikas. Nėra žinią apie jo 
teismą.

Jašūnas jau prieš tai buvo 
du kartu suimtas ir nuteis
tas: 1946-55 m. buvo Intoje 
šachtose (kasyklose); 1957- 
59 m. buvo Mordovijos lage
ryje, Zubovo-Berucho rajone.

Kas turi naują žinių apie 
kankinį Henriką Jašūną, pra
šome skubiai rašyti: ELTA 
Information Service, 29 West 
57th Street, New York, New 
York 10019.

ELTA

3. LITHUANIANS IN MULTI-ETHNIC CHICAGO UNTIL
W0RLD WAR II, by David Fainhauz, Lithuanian Library 
Press, Inc. and Loyola University Press, Chicago, III, 1977- 
Veikalo pavadinimo į lietuvią kalbą neverčiam, daugumai 
skaitytojų tas pavadinimas ir be vertimo bus suprantamas.

Tekstų autorius, kaip jau matėm, istorikas Dovydas Fain- 
hauzas. Leidinio redaktorius — Kęstutis Girnius, jo patarė
jai - Jonas Puzinas ir Tomas Remeikis. Knygos menine ap
daila rūpinosi dail. Petras Aleksa ir Vincas Lukas, iliustra
cijas iš kelių archyvų parinko A. Kezys, SJ. Visi tekstai 
būrio vertėju yra išversti į anglų kalba; lietuvių kalba duo
dama tik viena kita citata ar iliustracija.

Kai prieš akis turi tris puošnius leidinius — susidaro lyg 
ir blaškymosi įspūdis: pirmoji knyga yra dvikalbė, antroji
šneka tik lietuviškai, o trečioji tik angliškai. Berods, būtų . .
tiksliausia, kad visi šio pobūdžio leidiniai būtų dvikalbiai. ^3.U1OSKn.y?OS

D. Fainhauzo studija aprėpia plačius Chicagos lietuvių J
gyvenimo borus. Joje yra aptariama to didmiesčio lietuvių 
patriotinė, kultūrinė, politinė ir ūkinė veikla, jų laimėjimai, 
įvairios kovos ir nepasisekimai. Tačiau tik istorikas, geriau 
pažįstantis šią medžiagą, galėtų pasakyti, kas D. Fainhauzo parašė dr. Grigas Valančius, 
studijoj yra praleista, kur yra padaryta klaida ar prasikišusi 622 psl., kaina 10 dol. 
tendencija. Informacinio rašinėlio autoriui visų pirma užkliu
vo lietuvišku vietovardžių svetima rašyba, pvz., Vilna, Kov- 
no ir pan. Gal gerb. Fainhauzui toji rašyba ausų nedrasko, 
bet mums, lietuviams, dargi savo lėšom leidžiamose knygo
se, toks mūsų vietovardžių rašymas yra beveik tobula nesą
monė. Jei mes patys savo miestus ir kitas vietoves pravar- 
džiuosim, tai kada gi pasaulio žmonės sužinos, kad mes tu
rime savus vietovardžius? Šiuo atveju klaidon įbrido ir lei
dinio redaktoriai.

Tariant apibendrinantį žodį, reikia ne tik pripažinti, bet 
ir pasidžiaugti, kad Amerikos Lietuviu. Bibliotekos leidiniai 
yra gražūs, vertingi, patrauklūs ir ne vienu atveju jie tinka 
mūsų reikalų reprezentacijai. Lietuviu visuomenė turėtų su- 

; krusti ir šiuos leidinius visokeriopai paremti. Tiesa, knygos
i iliustruojamos tik juoda-balta spalva (spalvotos iliustracijos NARSA GYVENTI, romonas,
I knygų išleidimą turbūt patrigubintų), bet spaudos darbai yra paraše Jurgis Gliaudo, 310 
I švarūs, šriftai stilingi ir dailus, iliustracijos vertingos, lau- psl., kaino 6 dol. 
žymo technika pagirtina. Visas tris knygas atspausdino M.
Morkūno spaustuvė Chicagoje. Massachusetts gyventojoi

prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.
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- Maiki, tu man vi rodyda
vai, kad visi komunistai yra 
išspirti iš vieno kelmo, kad 
LeninaviČius yra visų ben
dras prarakas ir kad jie, kaip 
varnai, nekerta vienas kitam 
į akį. Nu, p matai, kas da
bar darosi?
- 0 kas, tavo nuomone, to

kio nepaprasto vyksta?

- Tai ar tu neskaitai ga
zietų ir nežiūri televiženo? 
Juk, anava, 2a i n ų komunis
tai jau rupūžiuoja ruskio 
brežniauskininkus, brežniaus- 
kininkai siunčia pa materna
mu Čainųchodes, kampuci- 
ninkai riezina vietnuminin- 
kus, o Šie kampucininkus, 
titoslavininkai deda i šuns 
dienas stalininkus, ir pran
cūziškieji savo ūlyciose mi
tinguoja prieš kremlininkų 
šūdų. Tai kur čia, Maiki, yra 
ju vieros vienybė?

- Tėve, aš tau nesakiau, 
kad jie visi yra vienodi. Vi
sų kraštų komunistai tiktai 
siekio to paties tikslo - pa
grobti valdžių ir įvesti savo 
diktatūrų. Visi jie nori, kad 
jų gyvenamųjų šalį valdytų 
tik jų viena komunistų par
tija, kad visuomenė išpa
žintų tik jų vienų ideologi
jų arba kad visi pritartų jų 
komunistinei religijai, kad 
nebūtų viešai nei slaptai 
reiškiama jokių skirtingų 
nuomonių ir nebūtų jokios 
politinės veiklos, priešingos 
to krašto komunistų partijos 
linijai. Bet ir komunistiniai 
kraštai, kaip ir krikščioniš
kieji ar net demokratiškieji, 
nenori vieni kitiems paklus
ti, turi skirtingų teritorinių 
reikalavimų ir strateginių in
teresų, o dėl to pykstasi ir 
net kariauja.

— Bet, Maiki, tu'man sa
kei, kad jie visi yra bezbož- 
ninkai, o Štai kartais net

pats Šventasis Tėvas roda- 
vojasi Ryme su ju čyfais. 
Kaip tai išeina? '

— Tai jau tokia Vatikano 
politika, kuria norima komu
nistiniuose kraštuose pa
lengvinti katalikų padėtį.
Bet iš tikrųjų Vatikanui ne
reikėtų turėti jokių vilčių į 
taikų sugyvenimų su komu
nistinėmis santvarkomis, nes 
vienas pagrindinių visų. ko
munistų partijų tikslų yra 
sunaikinti bet kurias religi
jas, kad visame pasauly lik
tų tik viena - komunistinė.

— Ne, Maiki, prieš Viešpa
tį sukelti revoliušeno kadai
se nepasisekė net ir an i uo
loms, ir visi buvo sugrūsti į 
peklos smalų, uŽ tųzraicų 
darbų gavų tiktai šunio uo
degas ir avino ragus. Taigi 
tu dar pamatysi, kaip uode
gos išdygs ir komunistams.

— Bet kol kas, tėve, nei 
velnio uodegos, nei ragai 
komunistams dar nedygsta, 
nors jie ir dirba velniškų 
darbų. Jiems tik auga vis il
gesni nagai, kuriais jau bai
gia prismaugti pušų pasaulio 
Žmonijos. Iki šiol Sovietų 
Sąjungoje jie jau sunaikino 
kelias dešimtis milijonų lais
viau mųstančių žmonių. Ne 
maliau milijonų tokių pat pi- 
liečiųžuvo ir Kinijoje, o 
Rytų Europoje, taigi ir Lie
tuvoje, buvo išmarinta kalė
jimuose ar tiesiai sušaudy
ta kiekviename krašte Šim
tai tūkstančių. Na, o Vati
kano politikams reikėtų bent 
pasiskaityti dabar išėjusių 
albano Gjon Sinisos knygų

“The Fuliilled Promise’’, 
kur jis pasakoja, kaip Alba
nijos komunistai kabino ka
talikų dvasininkus prie lu
bų, pylė į žaizdas druska, 
badė šipuliais panages, lau
žė rankų ir kojų kaulus, svi
lino padus ir gale visus su
šaudė. Tokio likimo galėtų 
susilaukti ir visi kiti komu
nizmo priešai, komunistų, 
partijai bet kur kitur pagro
bus valdžių.

- Gana, Maiki! Mane jau 
ima baimė, klausant tavo ši
tokių pekliškų pasakojimų. 
Juk galima pamislyti, kad ir 
mūsų Antanas Bimba, gavęs 
valdžių ant visos Amerikos 
ir darydamas savo parėdką, 
pakabintų tave uŽ bambos 
ant Šito porčiaus, oman tai 
gal ir pypkę su cibuku su
grūstų į storųjų Žarnų...

- Visko gali būti, tėve. 
Bet greičiausiai komunistai 
ir patįBimbų pakabintų ant 
telefono stulpo, kaip jau ne 
vienam tokiam savo partijos 
nariui šitaip atsilygino.

- Tai poteriaukime, Maiki, 
kad tokie Čėsai, bent kol 
mes gyvi, neateitų!

- Tavo poterių yra per ma
ža, tėve. Prezidentas Car
teris turbūt irgi kasdien po
teriauja, o komunistai jau 
pagrobė Etiopijq, Angolą,
taikstosi įRodezijųir kitas 
Afrikos Šalis.

KODĖL NEPASIRŪPINTA

RADIJO PROGRAMOMIS?

Nuo 1950 m. abidvi Brock
tono radijo stotys Vasario 
16-sios ir Tragiškųjų birže
lio įvykių sukakčių progo
mis skiria specialioms lie
tuvių radijo programoms an
glų kalba po 30—25 min. ne
mokamai. Lietuviams reikia 
tik kreiptis i tas radijo sto
tis ir paruošti reikalingas 
programas. Tai didelis pa
tarnavimas Lietuvos reika

is BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse : 

\ IENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 $845.00

rugsėjo 22 $845.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

rugpiūčio 6 $1245.00 
rugsėjo 3 $1195.00
gruodžio 22 Si 045.00

Visos grupės aplankys Kauna, ir Trakus. Prie visu šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildo
mu mokesčiu New Yorke. ORI P£SE \ IETŲ SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTR1 01 IS Kl 0 ANKSČIAI . Smulkesniu žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės į:

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

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

Jslaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Kudžiimienė
I riees are Based on double occupancy and are suBject (o changes 
and or Govcrnmenl approval.
Norint iem ntsiki iesti gimine* iš Lietuvos sutvarkom kvietimo dokumentus

SUSIVIENIJIMAS 

LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA—Jau M metų tarnauja lietuvių rtauomezMi ir Išmokė- 
jo daugina uup SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
n aname.

SLA—didliaoaia Beturtę Cretareallnk organizacija — 
duoda gyvybės apdreadę tr ligoje patalpų. kurt yra 
pili, are. SUSIVIENIJIMAS ueieftfcu pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta aa pone atHono dotertų 
kapliai*, tdd |o agdrenda tikra ir rengi. Kiekvienas 
betuvia čia gpli gauti {vairių klasių relkakaatia—iaa 
apdnodas nuo flOC.OO Iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garų Taopomęję Apdraudę — tau 
doaneat lasaranee, kad jaunuolis gautų pinigas 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradtiaL

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudę: oi g1,000.00 apdraodos tik S8.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokis 
amžiaus asmenims rekomenduojama HetarMkę 
klubų ir drengi jų šeriama. UI f1,000.00 akeidents- 
Ma apdreudos mokestis >2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų. KreipHtle 
* kuopų reikėjus, ir jie plačiau paaiiHna apie 
8asivienifima darbus.

Gųgoite spausdintas mfotTpaeijaa, Jelgn 
panty aite:

107 West aetfc Street. Novr Y et*. N.Y. 10001

lams.
Bet šiemet kažkodėl Va

sario 16-sios proga tokia 
programa perduota tik iš vie
nos radijo stoties. Atrodo, 
kad su kita radijo stotim ne
buvo reikalingo ryšio. O Tra
giškųjų birželio įvykių proga 
tokių programų nebuvo nei 
vienoje stotyje. Kyla klau
simas, kodėl? Kalbama, kad 
tuo niekas nepasirūpino. Mat, 
radijo stotys duoda nemoka
mai laiką, bet programomis 
tenka rūpintis vietos lietu
vių organizaci joms. Papras
tai tos programos būdavo lyg 
LB-nės vietos apylinkės rei 
kalas. Kartais jomis rūpin
davosi ir Brocktono Lietuvių

EKSKURSIJOS i LIETUVĄ

Taryba.
Juo keisčiau visas reika

las atrodo, kad Vasario 16 ir 
Tragiškųjų birželio įvykių 
programos buvo paruoštos, 
tad reikėjo jas tik įteikti ra
dijo stotims. Dvi programas 
po 15 min. paruošė LB-nės 
krašto valdyba, o dvi progra
mas po 25 min. paruošė Lais 
vės Varpo vedėjas P. Višči
nis.

Kas paaiškins: 1. Kieno 
uždavinys buvo tomis prog
ramomis pasirūpinti? 2. Ko
dėl jomis nepasirūpinta, at
sisakant nemokamo laiko a- 
biejose stotyse? Tai rei ko
lai, už kuriuos kas nors yra 
atsakingas. E.

; i**********************************************************
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

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

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



IS PASAULIO 
LIETUVIU DIENU

TORONTE
SUGRĮŽUS

PASAULIO LIETUVIU 
DIENOS (birželio 26 - lie
pos 4 d.) jau proeityje, bet 
ją atgarsiai dar ilgai, ilgai 
skambės.

Daug kuo jos džiugino, 
bet gal būt visų labiausiai 
tuo, kad 1944 m. apie 65,000 
lietuvių pasitraukė is' Lietu
vos, o štai, beveik 35 metus 
vėliau, dar 12,000 - 13,000 
jų suvaliavo, sugūžėjo, — ir 
tai, sakytume, be kokių nors 
ypatingu heroiskų pastangų - 
i Toronto miestų!

Žinoma, toli grafu ne visi 
buvę tremtiniai jau begalėjo 
atvykti, dažnu atveju juos 
pavadavo jau jų čia gimę 
vaikai ir vaikaičiai, buvo 
nemaža ir ankstyvesniųjų e- 
migracijų lietuviu, tačiau 
svarbu tai, kad štai čia ir 
vėl įtikinančiai stipriai pa- 
sidemonstravome savo, at
rodo, tebežerincių, lietuviš
kąją gyvybe išeivijoj, vien 
fiziniu savo susibėgimo ma
siškumu vienas kitų malo
niai nustebinę.

Pasaulio Lietuvių Dieno
mis šitų mūsų šventę pada
rė ir tai, kad joje dalyvavo 
virš 150 lietuvių iš už Ka
nados ir JAV ribų - iš Aus
tralijos, Pietų Amerikos ir 
Vakaru Europos. Taigi, To
ronte sugebėjo susirinkti net 
daugiau tautiečių iš už jūrų 
marių, negu dažnai teikiasi 
i kultūrinius renginius atsi
lankyti vietinių saviškių 
Bostone!

Dideliu rengė jų nuopelnu 
reikia laikyti tai, kad Pa
saulio Lietuviu Dienos su
silaukė virš 90,000 dol. pa
ramos iš Kanados federali
nės, provincijos ir miesto 
valdžių. Tai retas atvejis mū
sų išeivijos istorijoje.

Solia daugelio pliusų, ku- 
riąkitus paminėsime vėliau, 
butą ir minusų (spragos sve-

KAS SUDARO NAUJĄJĄ P.L.B. VALDYBA?

Seime i naująją valdyba rungėsi dvi grupės - chica- 
giečiai, vadovaujami inž. Vytauto Komanto, ir clevelan- 
diečiai, vadovaujami inž. Raimundo Kudukio. Pirmieji rin
kimuose sumušė antruosius moždwg 4:1 santykiu. Taigi 
naująja PLB valdybą sudaro sekantieji asmenys: V. Ka
mantas, 48 m., Antanas Juodvalkis, 66 m., Vaclovas Klei- j 
za, 45 m., Daina Kojelytė, 25 m., Saulius Kuprys, 26 m., 
dr. Algis Paulius, 43 m., Romas Sakadolskis, 31 m., kun. j 
Antanas Saulaitis, S.J., 39 m., Mečys Vilkaitis, 56 m.

Kaip matyti, valdyboj gerai atstovaujami Įvairaus am
žiaus (palyginti daug jaunimo!) ir įvairių pažiūrų, ivairių 
visuomeninių organizacijų (neolifuanų, frontininkų, atei
tininkų, skautų, kriks’cloniu demokratų, liberolų) Žmonės, I 
daugelis (ypač Komantas, Sakadolskis, Saulaitis) su pla
čiu bei intensyviu visuomeninio darbo patyrimu.

Valdybos pirmininku numatomas V. Kamantas. Jis per
ims pareigas iš inž. Broniaus Nainio.

I
Čiu informavime vietoj ir bi
lietais aprūpinime, nepakan
kamas kontaktas su vietos 
spauda ir televizija — Čia 
lietuviams galėtų būti pa
vyzdys latviai Bostone, chu
liganiškas kai kurių “spor
tininkų” elgesys Toronto 
universiteto bendrabuty), 
tačiau nėra jokios abejonės, 
kad Pasaulio Lietuvių Die
nas reikia aplamai laikyti 
pasisekusiomis.

Jų vyriausiais “viršinin
kais” reikėtų laikyti Joną 
Robertų Simanavičių, Pasau
lio Lietuvių Dienų komiteto 
ir Dainų šventės komisijos 
pirmininką, ir dr. Juozų Sun- 
gailą, PLB seimo komiteto 
pirmininką.

Pasaulio Lietuviu DienoseK
nemažai laiko buvo skirta 
susipažinimo vakarams. Šo
kiams, priėmimams ir vie
šiems pasivaišinimams, ne
kalbant jau apie begales pri- 
vačiųjų. Tačiau vis tik pa
tys svarbieji jų renginiai, 
gerai gausios publikos at
lankyti, buvo sekantieji:

P.L.B. PENKTASIS SEI
MAS (birželio 30 - liepos 4).

TREČIOJI DAINŲ ŠVEN
TE (liepos 2)

SPORTO ŽAIDYNĖS (bir

želio 27 - liepos 3 d.)

MOKYTOJU STUDIJŲ SA
VAITĖ (birželio 27 - 30)

KANADOS LIETUVIU DAI 
LININKŲ PARODA (birželio 
29 - liepos 3 ).

Tenka kiekvienų jų bent 
trumpai apžvelgti.

Si. karta, aptarsime penkta^- 
jį Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą, o kitus ren
ginius - vėliau.

šių asmenų darbu Pasaulio Lietuvi ų. Dienos tapo realybe

Pasaulio Lietuvių Dienų Komitetas. Sėdi iš kairės: J. Vaičeliūnas - 
finansų komisijos narys, kun. J. Staškus - sekr., kun. P. Ažubalis - 
finansų ir Dainų Šventės komisijų narys, J.R. Simanavičius - PLB komi
teto ir Dainų Šventės komisijos pirm., E.Čuplinskas - finansų komisijos 
pirm., J.Karka - informacijos vadovas, Dr. J. Sungaila PLB Seimui 
ruošti komiteto pirm. Stovi iš kairės - P.Dunderas - buv. ižd., St. Jo
kūbaitis, finansų kom. narys, St.Kuzmas, ižd., P. Berneckas - Sporto 
Žaidynių pirm., M. Chainauskas - Dainų Šventės kom.narys, V.Ignaitis, 
- Sporto Žaidynių kom. narys, A. Čepas - PL Jaunimo Sąjungos atstovas.

Penktasis P.L.B. seimas
Penktąjį PLB seimą To

ronte sudarė iš viso 140 ofi
cialiųjų atstovu (atskirų ša
lių rinktieji delegatai, PLB 
valdybos nariai ir kitų LB 
organų pirmininkai). Posė
džiuose taip pat dafyvavo 
ir gausybė svečių (su kalbė
jimo, bet ne balsavimo tei
se).

Seimo dalyviai išklausė 
PLB valdybos ir atskirųjų 
kraštų LB veiklos praneši
mus ir juos išdiskutavo, na
grinėjo ateities veiklos pla
nus švietimo, jaunimo, po
litikos, kultūros ir sporto 
klausimais, priėmė nemažai 
nutarimų (kurie bus paskelb
ti vėliau) ir išsirinko naują 
PLB valdybą (zr. lentelę).

Kai kurie pranešimai ir 
svarstymai laikėsi tradici
jos ir rutinos vėžių, kiti į 
seimo sales įpūtė šviežios 
minties, nelauktos įžvalgos 
vėjus.

Pavyzdžiui, literatūros 
kritikas prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris savo pranešime 
("Lietuvos kultūros židi
nys Vakaru pasaulyje”) 
labai įtaigiai charakteriza
vo kai kurias mūsų, jei taip 
galima sakyti, “kolektyvi
nes” ydas, ypač musų kul
tūrinį vidutiniškumą ir m'usu 
bendros kultūros politikos 
skurdumą.. Jis ragino, kad 
lietuviai save vaizduotusi 
ir save suprastų kaip pir
maujančią pasaulio tauta, — 
tik tokio aukšto idealo sa
vimone bus galima musų ma
žytėlei tautai sužibėti ir pa
saulio veidrodžiui (kuris, 
kaip prelegentas pakartoti
nai įspėjo, mus nuolatos 
stebi) atsukti gražų bei ido- 
mų veidą.

Dr. Šilbajoris nusistebė

jo, kod mes lietuviai ligi

šiolei dar nesukrutome prie 
kurio nors pirmaeilio Ameri
kos universiteto įsteigti li
tuanistinių ar baltistinių 
studijų instituto (koki, pvz., 
prie Harvardo turi ukrainie
čiai) ar net gerame univer
sitete pastovios lituanisti
nių mokslu katedros. Pas
tarajam žygiui realizuoti yra 
geros sąlygos; reikia tik pi
nigų.

Prelegentas taip realiai 
ir efektyviai nupiešė litua
nistinės katedros įsteigimo 
būtinumą ir galimybes, kad 
po paskaitos kilusiose en- 
tuziaztingose diskusijose 
jauni chicagiečiai Emilija 
ir Romas Sakadolskiai tuoj 
pažadėjo 1,000 dol. auką 
projekto įgyvendinimui pra
dėti. O sekančią diena for
maliu seimo nutarimu naujo
ji PLB valdyba buvo įparei
gota tuo reikalu rūpintis.

Atmintinesniu polėkiu pa
sižymėjo ir Lietuvos reika
lų svarstymas. Algimantas 
Gureckas, LB ryšininkas 
Washingtone, nuosekliai ap
žvelgė šiandienine Lietu
vos ir Sovietų S-gos padė
tį, joje rasdamas kur kas 
mazįau prošvaisčių negu dr. 
A. Štromas. Dabartinę val
džią gali pakeisti militari- 
nis maršalų režimas, nesi
bijantis stalinistinio masi
nio teroro priemonių disi
dentams ir tautų rezistenci
jai sutraiškyti. Be to, nesi
tikėjo, kad Rusija, net ir ko
munizmo nusikračius, bet 
kada numatomoj ateity taptų 
demokratine.

Tačiau sovietinės impe
rijos subyrėjimo atveju (tam 
yra nedidele", bet ir ne mik
roskopine galimybe) lietuvią

išeivijai tektų Lietuvai su
burti skubią politine, eko
nomine ir kitų valstybių fi
nansinę parama. Tam reikia 
būti parengties stovyje, ko 
dabar nėra, kaip ir stokoja
me savo nusistatymo sieni^ 
ir santykių su kaimynais 
klausimu.

Gurecko mintis papildė dr. 
Tomas Remeikis. Diskusijų 
metu kilo pagrįstą priekaiš
tų kai kuriems mūsų veiks
nią politikams, mėgstantiems 
daugiau už garbės stalp sė
dėti ir reprezentuoti s negu 
konkrečius darbus atlikinėti*

***

Daug karščio - ir švie
sos - sklido pakartotinose 
seimo plenumo ir komisijų 
posėdžiuose žydų-lietuviu 
santykiu klausimu. Nors iŠ 
pradžių kai kieno norėta, kad 
seimas oficialiai ir stipriai 
pasisakytu “prieš žydus”

nukelta j 6 psl.

t UKAUtnMO AGRNTORA 
Atlieka įvairių rūšių

j draudimus

* Kreiptis senu adrese:
{ BKONIS KONTR1M 

S 98 Broadway
♦ So. Boston. Mass. 02127 
I Tet AN S-l-761
» T

t

Sll ATIMA I J LIETI VĄ 
COSMOS PARCEJLS 
£XPRESS CORP. 

144 Mi.’bury St

1VORCESTER, MASS. 
Tek: 798 -2868. 

Vedėja B. Sviklienė



Išeinančioji P.L.B. valdyba (1973—78). Sėdi iš kairės: kun. J. Bo- 
revičius, S.J. — vicepirm., ini. Br. Nainys — pirm., J. Kavaliūnas 
— švietimo vicepirm.; stovi: J. Šlajus — sekr., K. Dočkus — finan
sų, vicepirm., St. Džiugas — adm. ir R. Kasparas — jaunimo vice
pirm. Si valdyba padėjo pagrindus penktojo P.L.B. seimo pasise

kimui. Jos penkerių praėjusių metų darbai buvo ypač stiprūs jau
nimo srityje (sėkmingai i gyvenimą išvesta Pasaulio Lietuvių Jau
nimo S-ga; suruoštas III PLJ kongresas) ir kultūrininių rySių su 
kitų krantų (ypač P. Amerikos) lietuviais plėtojime. Vald. pirm. 
Nainys už savo viziją ir triūsą susilaukė karštų seimo katučių.

SEIMAS...
atkelta is 5 psl.

ir ju puolimus, po ilgesnių 
svarstymų ir perkalbinėjimų 
priimta žymiai Šaltesnė, ne
kovinga rezoliucija. Išsi
aiškinta, kad nei Izraelio 
valdžia, nei jokia žydų in
stitucija ar atsakinga orga
nizacija nėra lietuvių (pa
vieniai ar kolektyviniai) ap
kaltinusi žydų šaudymu ar 
kuo kitu. Priešingai, toki 
formalų bei oficialų kaltini- 
ma būtų galima išprovokuo
ti, jeigu lietuviai patys per 
PLB formaliai ir oficialiai 
žydams mestų, pirštinę. 0 
Žinant žydų jėgą bei (taką, 
jei Izraelis ir žydų institu
cijos imtų organizuotai bei 
koncentruotai veikti prieš 
lietuvius, mes vargiai be
galėtume atsilaikyti.

Be to, pastebėta, jog lie- 
tuvių-žydų^konflikto aštri
nimas eitų į naudą sovie
tams, kurie bijo opozicinių 
jėgų susijungimo. Jiems y- 
pač rūpi suardyti tą bendra
darbiavimą, kuris yra užsi
mezgąs tarp lietuvių, žydų, 
ukrainiečių ir kitu persekio
jamųjų tautų rezistentų bei 
disidentu.A
$

Todėl nutarta žengti kon
flikto švelninimo linkme, ta
čiau, žinoma, pasiliekant 
teise į paskirų žydų daromus 
nepagrįstus uzmetinėjimus 
spaudoje ir kitais tinkamais
btfdo is atsakinėti, laiškų, 
Straipsnių, studijų skelbimo
keliu atitaisinėti klaidingus 
tvirtinimus, tam tikslui ren
kant bOtinai reikalinga< do
kumentaciją.

Atseit, reikia nebijoti ieš
koti teisybės, bet vengti 
“karo” tarp lietuvių ir Žydų 
instituciją bei organizacijų.

***

Seimui daugiausiai pirmi
ninkavo inž. V. Kamantas, 
tvirta bet švelnia ranka jo 
posėdžius išlaikęs laiko ri
bose, bet ir plačiai leisda
mos atstovams ir svečiams 
kalbėti. Tik retas pirminin
kaujantis sugeba taip tau

(Bus daugiau)

piai ir pilnai sunaudoti skir 
taji laika.

***

Oficialiais atstovais iš 
mūsų apylinkės seime te
buvo Antagas Matjoška ir 
Henrikas Čepas. Tačiau 
šalia jų, kaip Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo S-gos politi
nės komisijos narys ir s-gos 
patarėjas svečio teisėmis 
reiškėsi ir Mykolas Drunga, 
pristatęs veiklos projektą

ryšium su 1980 m. Maskvo
je ivyksiančia olimpijada ir 
padėjęs šiam jaunimo pro
jektui gauti seimo pritari
mo.

Seimo banketo metu buvo 
pagerbtas mūsų Juozas Ka
počius. Jam, bebaigiančiam 
milžinišką enciklopedijų 
leidimo darba, buvo įteikti 
du žymenys: iš JAV LB 
Krašto valdybos ir iš PLB 
valdybos.

Flood Sųuare 
Hard ware Co.

BartBiakaa N. J. ALEKNA
SZ8 EAST BBOADWA? 
fc'OUTH SCfeTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bai.jAniu Mcore Dalai 
VvpieroK Siannma

Stiklas Langam* 
Vla-'kle r«ikmvnya namaau 

{taikmenyn pi ura bariam* 
VlaoMa ra’.«4W» "**<«*»

iCOSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
i IS BOSTONO J LIETUVĄ 

i ir kitau Rusijos okupuotus

kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

Prekė* parduodamo* nužo- 

nuntomi* karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

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

I P fi D I N I S
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mas*

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street, 
Worce*ter, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
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 atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
tiuuite. Vedėjas A. f-ehyrinskl

Money fbr 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 NATIONAt BANK OF BOSTON

Equal housing lender Member FDtc

KĄ KIEKVIENAS LIETI VIS TI RĖTŲ TL'RĖT 
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 mūsų tėvu ir tėvelių istorija Amerikoje. Tai šimto metų 
lietuvių gy venimo istorija. Ją skrupulingai paruošė keli autoriai: žurnalis- 
tai-istorikai Vytautas Sirvydas, teisininkas Antanas Diržys, dr. Algirdas 
Budreckis, techninis Patarėjas Jonas Valaitis ir atsakingasis redaktorius 
SLA Prezidentas Povilas P. Dargis. Veikalas 631 puslapio, gausiai ilius
truotas. parašytas visiems supraniair<4m lietuvių ir anglų kalbomis, kietais 
viršeliais liuksusiniai išleistas. Kaina tik $6.00. I žsisakvti SLA Centre. 
307 West30th St.. Xew York. N. V. 10001. Tel |212|-563 2210.
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ŠAULIU IR RAMOVĖNU 

LITERATŪROS VAKARAS

Naujosios Anglijos Saulių 
rinktinė ir Bostono, Hartfor
do, IVaterburio ramovėnai š.m 
liepos men. 22 d. Maironio 
parko Shrewsbury (prie Wor- 
cesterio) vėsinamoje salėje 
rengia literatūros ir dainų 
vakartį “Kario” žurnalui pa- 

į remti.
Programa prasidės 4 vai.

| po pietų,susipažinimo vaka
riene. Po to bus meninė da
lis, kurių atliks rošytojas- 
dailininkas JONAS RŪTE
NIS iš New Yorko, dramos 

, aktorius-zurnalistas JUR
GIS JAŠINSKAS iŠ Bostono 
ir solistas dr. IZIDORIUS 
ALIS, akompanuojant muz. 
JURGIUI PETRAIČIUI, iš 
Hartfordo.

Po meninės programos - 
šokiai, pasilinksminimai, 
loterija su gausiais laimė
jimais (jų tarpe meno pa
veikslas, medžio drožiniai, 
lietuviškos juostos).

Visus apylinkės lietuviu^ 
ramovėnus, šaulius, savano
rius su savo šeimos nariais 
ir pažįstamais rengėjai ma- į 
loniai kviečia atsilankyti ir ! 
paremti mūsų lietuviškąjį 
spausdintą žodį.

Rengėjai

AUTOBUSAS įPUTNAMĄ
Autobusas į tradicinę lie

tuvių susitikimo šventę - 
gegužinę N. Pr. Marijos so
dyboje Putname, Conn., 
išeis sekmadienį, liepos 23 
d. 8:30 vai. ryto nuo So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
namo ir iš pikniko grįš 6:00 
vai. vak. Autobusas svarus, 
vėsinamas ir puikiai įreng
tas keleivių patogumui. Ke
lionė ten ir atgal 7 dol.

Autobuse vietas užsisaky
kite iš anksto pas Stanley 
Griganavicią, tel. 268-5351.

UŽKANDINĖ UŽDARYTA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos užkandinė už
daryta iki rugsėjo 9 d.

MALONUS SVEČIAS
IŠ AUSTRALIJOS

Liepos 6 d. Keleivio re
dakcijoje lankėsi Australi
joje leidžiamos “Mūsų Pas
togės” redaktorius rašyt. 
Vincas Kazokas. Jis į Bos
toną buvo atvykęs kartu su 
Australijos lietuvių sporti
ninkais, grįžtančiais iš To
ronto.

Apie sportininku viešna
ge Bostone plačiau parašy
sime kitą kartą.

ŠAULIU ĮSKYLA

Joninių proga birželio 25 
d. N. Anglijos lietuvių šau- 
liųrinktinės valdyba suor
ganizavo iškylų į Martišių 
sodybų Wrenthame, Mass.
Šiam žygiui vadovavo pats 
rinktinės pirm. šaulys Algir
das Zenkus.

Iškyloje dalyvavo dauge
lio vietovių didelis šaulių 
būrys. Buvo pravestos šau
dymo pirmenybės, kuriose 
varžėsi kelios dešimtys mo
terų ir vyrų. Varžybas tvar
kė Brocktono šaulių kuopos 
vicepirm. Petras Šaulys ir 
šaulys Petras Pulvinskis.

Varžybų dalyviai buvo su
skirstyti į dvi grupes. Pir
moje grupėje pirmąsias vie
tas ir rinktinės skirtas do
vanas laimėjo:

1- ma vietų - J. Vanagai-
! Čio kuopos šaulys dr. Dovy

daitis.

2- rų vietų - tos kuopos 
pirm. inž. J. Stašaitis,

3- fcių vietą - tos kuopos 
kasininkė Janė Bajerčienė.

Antrojoje grupėje varžy
bas ir J. Vanagaičio Šaulių 
kuopos skirtas dovanas lai
mėjo:

1- mą, vietą- šaulė Dovy
daitienė,

2- rų vietų - šaulys Vla
das Bajerčius,

3- čių vietą - šaulys Juo
zas Babravičius.

Po šaudymo varžybų vi
siems iškylos dalyviams 
buvo suruoštas pobūvis, ku
rio metu pasivaišinta, pasi
šnekėta ir padainuota. Nau
josios Anglijos lietuviai 
šauliai nuoširdžiai dėkingi 
Martišiams už leidimą pasi
naudoti jų sodyba, už rūpes
tį ir vaišes.

Dalyviai išsiskirstė, tikė
damiesi ir ateinančiais me
tais Joninių proga susitikti 
panašaus tvarkingumo bei 
Šauliško broliškumo iškylo
je-

VI. Bajerčius

BALTICREALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Beda M. V t i t te 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšiy nelaimingy 
atsitikimy.
• Parūpna visy rūšiy draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingy atsitikimy.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

SIMAS KUDIRKA APIE 

JAV POLITIKĄ

Bostone daugiausia skai
tomas dienraštis “The Bos
ton Globė” išspausdino il
gų pasikalbėjimų su Simu 
Kudirka, kai šis čia lankėsi 
savo neseniai išleistos kny
gos “For Those Štili at Sea’ 
reikalais.

“Aš myliu Šią šalį, ji da
vė man laisvą, bet aš galvo
ju turįs teisę ir pareigą apie 
ja pasisakyti”, pareiškė jis.

Kudirkos nuomone, JAV 
politikos didžiausias nusi
kaltimas yra pasitikėti rusų 
imperializmu. Amerikiečiai 
labai lengvatikiskai priima 
detente. Sovietai nesilaikofe
sutarčių.

S. Kudirka kritikavo Car- 
terį dėl to, kad jis keičia 
savo nuomonę, kai tik Brež
nevas supyksta. Carteris, 
kaip pradedantis vaikščioti 
vaikas, žengia žingsnį, po 
to susvyruoja ir atsisėda. 
Kovai dėl žmogaus teisių 
tęsti jis reikalingas visuo
menės moralinės paspirties. *

Santykiaudama su Sovie
tu S-ga JAV naudoja “dvi
gubą matų”. Jos remia Sa
charovą, bet tuo pačiu metu 
įsako ambasadai Maskvoje 
nepalaikyti ryšių su disiden
tais. Kviečius Sovietų S-gai , 
parduoda, o prekybą su Čile 
varžo. Amerikiečiai naivūs 
gal dėl to, kad jie nežino, 
kas yra priespauda.

S. Kudirka savo knygos 
propagavimo reikalu lankėsi 
ir kituose miestuose. Kelio
nę organizavo ir finansavo 
Dell leidykla.

LATVIU ŠVENTĖ 

BOSTONE
Kai lietuviai šventė Pa

saulio Lietuvių Dienas To
ronte, latviai buvo užplūdę 
Bostoną, kur birželio 30 - 
liepos 3 d. jie turėjo dide
les iškilmes — dainų, Šokių, 
instrumentalinės muzikos, 
teatro ir kitokių renginių fes
tivalį.

Daugiausia žiūrovų pri
traukė liepos 1 d. Šokių, o 
liepos 3 d. dainų koncertas. 
Abu masiniai renginiai vyko 
Boston Garden stadijone.

Pažymėtina, kad tarp dau
giau kaip tūkstančio latvių 
Šokėjų buvo ir Onos Ivaškie- 
nės vadovaujamo sambūrio 
Šokėjai, kurie drauge su lat

viais ir estais sušoko Drau
gystės šokį.

Liepos 3 d. 1 vai. popiet 
kelių tūkstančių minia susi
rinko aikštėje prie miesto 
savivaldybės rūmų. Cio kal
bėjo šen. Robert Dole, ku
rio kalbos ištraukų davė ir 
televizija, miesto burmis
tras ir kt. Laisvojo pasaulio 
latvių s-gos pirm. Uldis Gra- 
va tarp kitko pareiškė, kad 
“mūsų priešai stengiasi mus 
sunaikinti, mūsųdraugai — 
asimiliuoti, o mes patys 
stengiamės išlikti latviais”. 
Tam jo pareiškimui daugiau
siai plota.

Iš rotušės aikštės 1,300 
dainininkų ir didžiulė minia 
tvarkingai susirikiavusi nu
žygiavo į Boston Garden, 
kur jungtinis choras atliko 
dainų programų su orkestro 
palyda. Koncertas baigtas 
dviem kantatom su solistais 
ir simfoniniu orkestru.

*
Šventės didysis banketas 

buvo Hynes auditorijoje. Vi
si renginiai buvo gausiai 
lankomi. Ir amerikiečių spau
da bai televizija nepašykš
tėjo apie tų šventę painfor
muoti savo skaitytojus bei 
žiūrovus.

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

e********************************#*#*****#*******#####*****,;

SEKMADIENIAIS

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 586-7208

Laisvės Varpas

■e
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**

♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦♦♦♦
♦♦

♦♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) »

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP- ♦ 
TARNAVIMAS +

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ +
♦

LENGVOS ISSIMOKEJIMO SĄLYGOS ♦

27/7
MINKlįRADIJO GEGUŽINĖ

Seniausių lietuvio, radijo 
programų N. Anglijoje tradi
cinė gegužinė ir N. Anglijos 
gražuolės rinkimai bus rug
pjūčio 13 d. Romuvos parke 
Montelloje.

Išrinktoji gražuolė bus ap
dovanoto kandidato j JAV 
senatorius Avi Nelsono pa
dovanota gražia statula, rau
donų rožių puokšte ir Ketvir
čio brangenybių krautuvės 
dovana.

Kviečiame visas netekė
jusias N. Anglijos lietuvai
tes (ne jaunesnes kaip 16 
metų) dalyvauti gražuolės 
rinkimuose. Tarkitės su sa
vo draugėmis, seserimis ir 
kt. dalyvauti linksmoje ge
gužinėje.

Kandidatės (gražuoles 
tuoj registruojasi, pasiųsda
mos savo vardų, pavardę, 
amžių ir adresų Valentinai 
Minkienei, 502 E. Broodvray,
So. Boston, Mass. 02127.

Valentina ir 
Steponas Minkai

♦ 
♦ 
♦ ♦
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Vietinės žinios PETER MAKSVYTIS
A BciMee

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ BOSTONE

JAV kongresas 1959 m. 
įgaliojo prezidentą kasmet 
skelbti,Pavergtųjų tautą sa
vaitę. Šiemet jį paskelbta 
liepos 16-22 d.

Bostonui numatyta tokia 
programa:

Birželio 2 d. arkivysk. kar
dinolas H. Mede i ros priėmė 
lietuvią, latvių ir ukrainie
čių delegaciją ir, jos papra
šytas, sutiko paraginti die
cezijos klebonus liepos 16 
d. pamaldas skirti dėl lais
vės kovojančioms tautoms.

Birželio 21 d. Massachu
setts gub. M. S. Dukakis lie
pos 16-22 d. savaitę paskel
bė Pavergtąją tautų savaite.

Liepos 19 d. nuo 11.30 iki 
1 vai. popiet gubernaturos 
rūmų Doric salėje viešas su
sirinkimas, kuriame kalbės 
ist. A. Budreckis ir ukrai
niečių atstovas O. Szczud- 
luk. Meninę programą atliks 
ukrainiečiai ir lietuviai (šo
kėjų sambūris).

ADVOKATĖ

JŪRA STRIMAITYTĖ

Strimaitis
Kehoe

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 590-8188

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1380 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių ■ santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. '

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

; TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdier. 9-3
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja —

Aldona Adomonienė

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Liepos 22 d. N. Anglijos 
šaulių rinktinės ir ramovėnų 
žurnalo “Karys” literatūros 
vakaras Maironio parke, 
Shrewsbury.

Rugpjūčio 13 d. Romuvos 
parke Brocktone Minką 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- 
tuvių.piliečių d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau
tinių, šoki u. sambūris.

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

Spalio 8 d. Baltų d—jos 
rengiamas estų smuikinin
kės Cermen Prii koncertas.

Spalio 15 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

♦♦ ♦
♦ B The Apothecary ♦
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
+ Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų re ♦

♦ eeptui ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuviškų vaistiaų.♦♦♦♦♦♦
t

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm. 
384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE,

Tdefoasu. AN 8-4029

Noe I vaL ryte Utį 8 vaL r, išskyras iventadienios ir

Savanoriui-kurėjui, Vyčio Kryžiaus kavalieriui ir 

LKVS “Ramovė” garbės nariui

pulk. ANTANUI STAPULI0NIUI

mirus, jo žmoną Genovaitę ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir drauge liūdim.

LKVS “Ramovė” Bostono skyrius

Spalio 28 d. Balio Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

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

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

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

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commercial —

New and Old Work 
Free Estimates 

Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, 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 į
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALHMS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRES/DENT

MAIN OFFICE 
ASO Wa»t Broaduray 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturdav 10 AM to 1 PM 
268-2SOO

*9 Choreli Street 
RMOteo.

Atitekę vteee _____
to tr protektavfaio derbao U lee- 
koh vifajo, aiteeuMi eeme tr 
Mante pastote. PM*1 JOR ie»o- 
lovim*. kenkite visados M k ve- 
tearia vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-1124

Dr. Amelia E. Rndd
(BUDOKIUTB)

OFTOMBTIISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

*** t******************************
i************* *********** **********

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 

l 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon . Tues.. Wed. S Fri. 
Thurs - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to T2 Noon




