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Sunkus kelias į taiką
Artimuosiuose Rytuose
Valstybės sekretorius Cyros Vance grįžo iš penkių die

nų kelionės po Viduriniuosius Rytus, bet nepajėgęs su
švelninti kraštutiniojo arabų sparno pasipriešinimo Camp 
Davido susitarimams tarp Egipto, Izraelio ir JAV. Sirijos 
prez. Assadas Vancei pareiškė, jog tie susitarimai žei
džia arabu teises, ypač gi palestiniečių teisę į savo ne
priklausomą valstybę.

Prieš Vancei aivykstant į Sirijos sostinę Damaską, ke
turių arabu kraštų ir Palestinos Išlaisvinimo Organizaci
jos galvos nutarė atsisakyti ryšių su Egiptu ir ieškoti dar 
glaudesniu santykiu su Sovietu Sąjungą. Egiptas iš savo 
pusės pradėjo diplomatinę ofenzyvą prieš kraštutiniuo- 
sius ir santykių nutraukimą pavadino “vaikišku”.

Tuo tarpu Izraelio ministru kabinetas 11 balsų prieš 2 
priėmė Camp Davido susitarimus ir įgaliojo vyriausybę 
pradėti žydų gyventojų kraustymą iš Sinajaus pusiasalio. 
Tą kraustymą dar turi patvirtinti parlamentas, ir čia nesi
tikima didelių sunkumų.
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Iš ciklo “Gintaro šalis” A. SKIRUTYTĖS grafikaŠventė.
Nepasisekė sekr. Vancei palenkti ir Saudi Arabijos bei 

Jordano vadus, kurie, nors ir būdami nuosaikesni, Camp 
Davido susitarimuose mato eilę trūkumų. Tačiau Vance 
pareiškė esąs potenkintas atsiekęs savo kelionės tikslą, 
kuris tebuvęs tuos susitarimus arabams giliau išaiškinti ir 
išdėstyti ir užtikrinti, kad bent Jordanas bei Saudi Arcbi- 
ja ju principiškai neatmestų.

IR VĖL DIDŽIULIS NEPRITEKLIUSI

Trempai
• Italijos teismas teroristą 
Corrado Alunni nuteisė ka
lėti 12 metų. Spėjama, kad 
jis bus Raudonųjų brigadų 
organizacijos, nužudžiusios 
italų valstybininką Aido Mo
ro, vadas.

Atstovų rūmai 225 balsais prieš 162 priėmė 1979 m. fe- 
deralinį biudžetą, kuriame pajamų numatyta 448.7 bilijono 
dolerių, o išlaidu — 487.5 bil. dol. Taigi deficitas susi
daro 38.8 bil. dol.

Biudžetiniai metai prasidės spalio 1 d

RAŠYTOJAI IR BIUROKRATAI
Atimta sovietinė pilietybė rusų filosofui ir rašytojui 

prof. Zinovjevui, kuriam buvo leista išvykti į Vakarų Vo
kietiją paskaitų Mūncheno universitete skaityti. Zinovje- 
vas neseniai parašė tarybinę santvarką pašiepiančią sa
tyros knygą, pavadintą “Žiovaujančios aukštumos’’.

Leista grįžti iš Sibiro tremties įžymiam kovotojui dėl 
laisvės Anatolijui Marcbenkai, pagarsėjusios knygos “Ma
no parodymai” autoriui. Jis jau 5 kartus buvo kalintas.

Taip nelinksmo totalitarinio režimo biurokratai ir tą
so savo talentingiausius plunksnos žmones.

AR IŠGIRS JO BALSA?
Šiomis dienomis JAV mokslininkui Linusui Paulingui

Maskvoj bus įteikta Lomonosovo premija. Ta proga Nobe
lio premijos laureatas, atkaklus laisvės kovotojas akad. 
Andreijus Sacharovas kreipėsi į Paulingo, prašydamas už
tarti kalinamus sovietinius mokslininkus - Orlovą, Bolon- 
kiną, Kovolevą.

ATŽYMĖTA ONA MIKULSKIENĖ
Clevelando Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo patikėti

nių taryba 1978 m. visuomeninę ir kultūrinę premiją (1,000 
dol.) paskyrė Onai Mikulskienei už ilgametį kanklių muzi
kos puoselėjimą, jos mokymą lituanistinėse mokyklose 
ir savo įsteigtoje studijoje, vadovavimą Čiurlionio ansam
blio kanklių orkestrui ir už visuomeninę veiklp, ypatingai 
šaulių moterų tarpe.

Popiežius Jonas Paulius I vienos audiencijos metu į- 
spėjo katalikus dėl bendradarbiavimo su komunistais. 
“Ten, kur yra Leninas, nėra išsigelbėjimo”, pasakė po
piežius.

• Vakarų korespondentai 
Maskvoje gavo 7 kalinių at
sišaukimą, kuriame jie giria 
prez. Carterio politiką žmo
gaus teisių reikalu ir įspėja 
Vakarus dėl sovietų savo į- 
takos sričių plėtimo.

•Jungtinių Tautų 33-sios 
sesijos pirmininku išrinktas 
Kolumbijos užsienio reikalų 
ministras Agirre. Nauju na
riu priimta Solomonų salų 
(netoli Gvinėjos Pacifiko 
vandenyne) valstybėlė, tetu
rinti 200,000 gyventojų.

• Rugsėjo 20 d. Mancheste- 
ry, Mich., po ilgos ligos mi
rė žurnalistas Vladas Sele- 
nis, gimęs 1913 m. balandžio 
1 d. Maskvoje.

•Nesusitarę dėl algų pakė
limo, sustreikavo 25 miestų 
Kanados paštininkai.

• Nuo komunistų pasitrau
kęs buvęs Kambodijos pre
zidentas Lon Nol dabarti
nius Kambodijos valdovus 
vadina skerdikais, nes iš 8 
milijonų to krašto gyventojų 
jie nugalabijo apie 3 mil.

• Italijos teismo prokuroras 
reikalauja nubausti 6-7 me
tus kalėti du buvusius kraš
to apsaugos ministrus ir buv. 
oro pa jėgą viršininką u’z ky
šių ėmimą iš JAV Lockheed 
lėktuvų statybos bendrovės.

Gen. Gavinas kritikuoja Eisenhowerį 
ir giria Pattoną

Pasižymėjęs Antrajame pasauliniame kare JAV parašiu
tininkų vadas gen. Gavin savo greit pasirodysiančioj atsi
minimų knygoj kaltina buvusį vyr. karo vada gen. Eisen- 
howerį dėl karo užtęsimo. Pasak jo, jei Eisenhoweris bu
tų buvęs veiksmingesnis, karą būtų galėjęs pabaigti dar 
prieš 1944 m. galo.

Gavinas priekaištauja Eisenhoweriui ir dėl Berlyno už
leidimo komunistams. Jei būtų gavęs valią gen. Pattonos, 
tai amerikiečių tankai būtp įriedėję Berlynan daug anks
čiau negu rusų.

Didžiausia lėktuvu nelaimė 
JAV istorijoje

Pirmadienį iš Sacramento per Los Angeles į San Diego 
skridęs Pacific Southwest bendrovės lėktuvas susidūrė 
su mažu lėktuviuku, kurį vairavo dar tebesimokantis as
muo. Žuvo visi keleiviai ir įgula, iš viso 148 žmone’s.

Kadangi didysis lėktuvas nukrito j San Diego miesto 
gyvenamąjį kvartalą, buvo sugriauta ar apgadyta daug na
mų, o žuvusiųjų gyventoju skaičius antradienio rytą jau 
siekė dešimtį. Tai laikoma didžiausia JAV ribose įvykusi 
oro nelaimė, kokia ligi šiol yra atsitikusi.

Prez. Carteris draugiškai susitiko 
su gen. Grigorenka

Prez. Carteris, atvykęs į plieno pramonės darbininkų 
unijos kongresą, susitiko su žymiu sovietų disidentu gen. 
Grigorenka, kurį Kremlius išleido aplankyti savo sūnų 
JAV-bese, o vėliau atėmė pilietybę. Grigorenka prašė pre
zidentą nesumažinti pastangų pagelbėti Ukrainos ir kitų 
respublikų laisvės kovotojams. Prez. Carteris pažadėjo 
ir toliau kovoti dėl žmogaus teisių, leido nusifotografuoti 
kartu su Grigorenka.

Primintina, kad prez. Fordas, Kissingerio patartos, at
sisakė priimti SolŽeniciną.

Kalbėdamas plieno unijos kongrese, Grigorenka ragino 
ginti darbininkų.reikalus laisvųjų unijų pagalba. Vietos 
laikraščio bendradarbiui jis pasakė, kad Sovietų Sąjungo
je nėra laisvų unijų, todėl jos negali pasipriešinti komu
nistų biurokratų spaudimui ir negali apginti savo narių pi
lietiniu bei socialiniu teisių.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, ialin U Lietuvos!

“KOMUNISTU ROJAUS“ SUKČIAI

Komunistų valdomose šalyse daug visokių suktybių nu
slepiama. Spauda apje tai rašo tik tada, kada jau sunku be- 
nuslėpti. Todėl ir “Švyturio” žurnalas 12 nr. davė vietos 
ilgam Algirdo Dulkino straipsniui “Kq kaltinti sųzinės šio
kiadienį?”.

Jame rašoma apie sukčius prekybininkus.
O
Štai Kauno konditerijos fabriko sausainių sandėlis. Jo 

vedėja Zita Stankūniene iš vyr. buhalterio V. Talalo suži
no, kad bus sandėlio patikrinimas. O jame yra perteklius, 
kurį reikia nuo revizijos nuslėpti. Todėl Stankūnienė susi
rado asmenis, kurie sutiko tą perteklių — 34 dėžes kiauši
nių - nugabenti į dvi parduotuves, kur buvo “sudarytos są
lygos” tuos kiaušinius parduoti už 1040 rublių. Iš tos su
melės sandėlininkei teko 500 rublių, o likutis - padėjusiem 
kiaušinius parduoti.

įdomu tas, informuoja “švyturys”, kad Z. Stankūnienės 
su vyru mėnesinis atlyginimas net 370 rublių. Ten tai gana 
nemažos pajamos, kokias nedaug kas tegauna. Ne vargšė 
ir vienos tu parduotuvių direktoriaus pavaduotoja Danė La
zauskienė, kuri kartu su vyru uždirbanti 325 rublius per mė
nesį.

Ir svarbiausia, kad to biznio dalyviai jų aukštesnės va
dovybės buvo laikomi pavyzdingais tarnautojais.

Telšių universalinės parduotuvės vedėja R. Gorelienė, 
išeidama atostogų, iš kasos pagrobė 11 tūkstančių rublių, 
perėmusiai bendradarbei už tų sumų palikdama tuščių laik
rodžių dėžučių.

Giedraičių parduotuvės vedėja Z. Zazirskienė apgaudi
nėjo pirkėjus, pagrobė 1,000 rublių ir padegė parduotuvę.

Matyt, panašių prekybininkų yra daug, nes išeikvojimai, 
grobimai, vagystės ir gaisrai 1977 m. prekybos ministerijos 
žinyboje sudarė 876,300,000 rublių, o Lietkoopsąjungos — 
942,200,000 rublių.

Sakytume, kad prekybininkai yra nekontroliuojami. Bet 
ne Jie tikrinami, tačiau savos revizijos trūkumų nesuran
da. Pvz., Kaune per 24 mėnesius Prekybos valdyba surengė 
8558 patikrinimus, kiekviena įstaiga buvo patikrinta viduti
niškai po 14 kartų, o Kauno valstybinė prekybos ir kokybės 
inspekcija patikrino 2436 prekybines organizacijas... ir nič
nieko blogo nerado. Tuo tarpu tik vidaus reikalų organai 
per tą laika* iškėlė 40 bylų už pirkėjų apgavimą ir apsiskai
čiavimą.

Minėtame straipsnyje duodama ir daugiau sukčiavimo pa
vyzdžių.

KAMERINĖS MUZIKOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 10—16 dienomis Vilniuje buvo Antroji kamerinės 
muzikos šventė. Joje, be Sauliaus Sondeckio vadovaujamo 
orkestro, dar dalyvavo Leningrado, Azerbaidžano, Latvijos, 
Veimaro (R. Vokietijoj) kameriniai orkestrai ir Delfto (0- 
landijoj) senovinių instrumentų mokinių orkestras, kuris, 
kartu su Čiurlionio vidurinės mokyklos moksleivių orkes
tru, laimėjusiu aukso medalį tarptautiniame H. von Karaja- 
no konkurse, atliko M. Praetoriaus (1571 — 1621) siuitą.

v
Šios šventės programos pagrindinę dalį sudarė Antonio 

Vivaldžic, nuo kurio gimimo Šiemet sukanka 300 metų, kū
riniai, bet šalia Šito didžiojo italų kompozitoriaus veikalų 
kiekvienas orkestras supažindino klausytojus su savo res
publikos kompozitorių kūriniais. Lietuvių kamerinis orkes
tras atliko komp. Vytauto Barkausko koncertą kameriniam 
orkestrui “Tokamento”.

Politika žmogaus nepurvina, 
jei ji yra gerai atliekama, kaip 
nepurvina mėšlavežio, durpia- 
kasio, kurpiaus ir kalvio dar
bas. Kiekviena profesija yra 
reikalinga ir naudinga. Svarbu 
ią sąžiningai atlikti. Purvina 
tik pats žmogus save savo blo
gais darbais arba jį išpurvina 
kiti. Politikę gi purvina politi
kai.

M. KRUPAVIČIUS

Gyvu mums kaltintoju tebe
stovi ir artimiausia musų pra
eitis jau nepriklausomoj Lietu
voj. Atsikūrėme demokratiškos 
respublikos pavidalu, bet ne
mokėjome būti demokratais ir 
nesugebėjome apginti laimėtu 
laisvių, kai iš mūsų pačių kilę 
smurtininkai drįso jas trypti.

ST. KAIRYS

mi kas treji metai.

Suvažiavimo pradžia pa
skelbta rugpjūčio 15 d. Pas
kutinė diena Suvažiavimo 
dalyviams registruotis nu
statyta rugsėjo 29 d.

Be vienetų atstovų suva
žiavime turi teisę dalyvauti 
visi sąjungos skautininkai, 
susimokėję sąjungos nario 
mokestį. Bostono ir apylin
kės skautininkai, norintieji 
suvažiavime dalyvauti, bet 
neturintys registracijos la
po, kreipiasi į Bostono skau
tininkų ramovės pirmininką 
Apol. Treinj, 108 Cowing 
St., W. Roxbury, Mass. 02132 
tel. 325- 7988.

L.S.S. korespondencinis 
suvažiavimas pavestas pra
vesti Los Angeles skau
tams, o suvažiavimo prezi
diumo pirmininku išrinktas 
v.s. fil. Valentinas Varnos, 
2307 Lyric Avė., Los Ange
les, Calif. 90027, tel. 213- 
662-2611.

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazija 
mokslo metus pradėjo rug
pjūčio 21 d. su 63 moki
niais. Tiek jų buvo ir pra
eitus metus pradedant. Nau
jai įstojo 27 mokiniai. Ti
kimasi, kad tas skaičius 
padidės.

Nuo šių metų pradėjo 
dirbti i? JAV atvykusi Dan
guolė Kviklytė, kuri dėstys 
Lietuvos istoriją ir lietuvių 
kalbą mokiniams iš užjūrių.

(nukelta į 3 psl.)

PALIKIMUS
- S©vietini* advokato* žodi*

“Keleivio” š.m."i<ov«8£--©Mj|^įe išspausdinome straipsnį 
“Palikimo (įsikalu”. Jame "Lietuviškų laikraščių skaitytojas” 
iškelia kelis klausimus Lietuvos Injurkolegijos atstovei adv. 
Genovaitei VtjįLnskienei, kuri tuo metu pa likimų rei kalais lankė
si JAV-bėse. Ųk dabar gavome jos iIgą atsakymą, ku-į kiek pa
trumpinę Čia spausdiname. Reikalas svarbus. Prie jo mes dar 
ar i Šime-H k REDAKCIJA

JUOZAS AUDĖNAS, ne
priklausomos Lietuvos pas
kutiniosios vyriausybės že
mės ūkio ministras, vienas 
iš VLIKe steigėjų, ilgame
tis j o reikalų vedėjas, įžy
mus valsti ečių liaudininku 
partijos veikėjas, jos atsto
vas VLIKo taryboje, kontro
versinės knygos “Paskuti
nis posėdis” autorius, laik
raščių bendradarbis, rugsėjo 
25 d. minėjo savo gyvenimo 
80 metų sukaktį.

SKAUTU SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Skautu sąjungos 
Tarybos Pirmi ja saukia ko- 
respondencinį suvažiavimų 
naujai Lietuvių Skautų są
jungos vadovybei išrinkti. 
Tokie suvažiavimai ruošia-

Klausimas “Kam atiteks palikimas?“ aktualus ne tik 
tiems, kurie ruošiasi ką nors po savo mirties palikti, bet ir 
tiems, kurie tikisi, kad jų artimas žmogus neužmirš išreikš
damas savo paskutinę valią testamente. Pirmiesiems rūpi, 
kad jų sunkiai sukauptos santaupos neišsibarstytų pavėjui, 
kad būtų teisingai įvykdyta jų paskutinė valia ir kad gautų 
palikimą tie, kuriems paskirta. Gaunantieji palikimą - nori 
gauti jį kaip galima naudingesnėmis sąlygomis.

Neveltui paskutiniu metu lietuviškų laikraščių puslapiuo
se paveldėjimo klausimams skiriama tiek vietos ir dėmesio. 
Vis daugiau laiškų gauna Injurkolegi jos atstovybė Lietu
vos TSR, ginanti savo respublikos piliečių turtinius intere
sus užsienyje, tarpininkaujant ir padedant užsieniečiams 
advokatams.

Gaunamuose iš lietuvių emigrantų laiškuose teiraujama
si apie palikiminių sumų persiuntimo tvarką ir būdo, prašo
ma padėti įpėdiniams, gyvenantiems Lietuvoje, gauti pali- 
kimines sumas naudingiausiu keliu.

Tam tikri lietuviškos emigracijos sluoksniai naudojasi 
laikraščių ir kitų spaudos organų puslapiais dezinformuo
dami tautiečius, gyvenančius užsienyje, iškraipydami tik
rovę apie esamą tvarką paveldėjimo srityje ir pan.

Jie patarinėja Žmonėms surašyti testamentus taip, kad 
gyvenantieji Lietuvoje ju giminės ir įpėdiniai visiškai pri
klausytu nuo velionies valios vykdytoją, suteikiant tiems 
asmenims (egzekutoriams ar apiekūnams) teisę savo nuo
žiūra spręsti, kokiu būdu išmokėti įpėdiniams palikimines 
sumas. Rekomenduoja net visą sumą, nepriklausomai nuo 
jos dydžio, išsiųsti siuntiniais ir pan.

Daugumai rūpi išlaidos, jeigu įpėdiniai kreipsis į Injur
kolegija, o taip pat teisė pasirinkti advokatę, kadangi daž
nai JAV paveldėjimo teismuose tarybiniams įpėdiniams ats
tovauja stambi amerikiečių advokatų firma Wolf, Popper, 
Ross, Wolf ir Jonės su perįgaliojimo teise atskirų valstijų 
vietiniams advokatams.*

Iš tikrųjų, Injurkolegija bendradarbiauja su šia firma ir 
sėkmingai gina įpėdinių, gyvenančių Lietuvoje, o taip pat 
ir kitose Tarybų Sąjungos respublikose, turtinius interesus. 
Ypač, kada jų istatyminės teisės i palikimų, atsiradusį JAV, 
ginčijamos asmenų, bandančių kliudyti gauti palikimą tiems^ 
kam jis priklauso. Tokiais atvejais, esant ginčui, kur įpė
dinis begyventų, jis turi turėti savo interesų gynėjų. įpėdi
nis, gyvenantis Tarybų Sąjungoje, kreipiasi į Injurkolegi ją, 
kadangi ji bendradarbiauja su amerikiečių advokatų firmo
mis ir joms padedant tiksliai išaiškina, kas ir kiek liko po 
jo giminaičio mirties, o taip pat apgina įpėdinio interesus 
paveldėjimo byloje ir įrodo jo teises į palikimą.

Už savo paslaugas amerikiečių advokatų firmos ima tarp 
17% ir 22%. Injurkolegi jos honoraras 10% nuo sumos, kuri 
lieka apmokėjus amerikiečių advokatų paslaugas ir bylos 
išlaidas.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad įpėdiniui brangiai atsei- 
na bylos vedimas. Tačiau išmokant pervestas paveldėjimo 
sumas Tarybų Sąjungoje įpėdiniui suteikiamos didelės leng
vatos, kurios padengia išlaidas ir duoda naudą.

įpėdiniai turi teisę savo nuožiūra ir pageidavimu atsiimti 
palikiminę sumą rubliais, saugoti banke sąskaitoje užsie
nio valiuta arba pakeisti užsienio valiutą į “Vnesposyltor- 
go” čekius. Jis pats pasirenka būdą, kaip jam patogiausia 
ir naudingiausia gauti palikiminę sumą, kurią jis gali atsi
imti visą iš karto, nepriklausomai nuo jos dydžio, arba da
limis. Įpėdinis turi teisę savo vardu atidaryti sąskaitą ban
ke, kurioje pinigai saugomi užsienio valiuta ir pagal savo 
pageidavimą gali iš jos išimti bet kokią norimą sumą kaip 
rubliais, taip ir “Vneshposyltorgo” čekiais, o ne doleriais, 
kadangi “Vneshposyltorgo“ parduotuvės tarybiniams pilie
čiams parduoda prekes ne už dolerius, bet už čekius (anks
čiou vadinamus certifikatais).

“Vneshposyltorgas“ turi reklamas-kainininkus prekėms, 
kurias parduoda, tačiau JAV ir kitose šalyse jų nebėra to
dėl, kad “Vneshposyltorgo“ čekius turi teisę įgyti tik ta-

(nukelto į 5 psl.)
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NEĮSIKŪNIJUSIOS MŪSŲ 
ATEITIES PRANAŠYSTĖS

IR MISIJOS
Gal ir buvo kadaise pasaulyje pranašų ar tautos vadų, ku

rie atspėdavo tolimesnę ateitį, net ugnies ir sieros lietų, 
žemės drebėjimų ir baudžiamąjį skėrių antplūdį, bet musų 
istorija mini tiktai vienų krivių krivaitį Lizdeikų, kuris pra
našingai išaiškinęs Gedimino sapnų. Bet, deja, ir tas tėra 
tik nepatikima legenda. Ne geriau mums sekasi ir su lietu
vių tautos pasaulinio masto misijos skelbėjais, nors ir la
bai poetiškai ir patraukliai jų pavaizdavusiais. Juk, pagal 
juos, turėjome išnešti žmonijos priekin aukščiausiai iškel
tus ir vienoje dešinėje rankoje suglaustus Rytųjr Vakarų 
kultūros žibintus, sujungti Rytų mistinę mintį su Vakarų 
praktiškuoju aktyvumu naujam stebuklui įkūnyti, o savo is
torinėmis kančiomis gal net tr atpirkti didžiuosius pasaulio 
politinius nusidėjėlius... Bet ir vėl - deja. Jokių konkre
tesnių šios garbingos misijos apsireiškimų kol kas neįžiū
rime nei po Oskaro Milašiaus poetiškų regėjimų, nei po Juo
zo Albino Herbačiausko intymaus pasikalbėjimo su dvasio
mis, nei po, amžiną atiisj, prof. dr. Antano Ramūno—Pap
lausko optimistiskos musų genijaus reklamos net Indijoje.

Gaila. Bet dar liūdniau, kad mūsų “pranašai” kartais ne
sugeba logiškai įvertinti net čia pat panosėje sruvenančių 
įvykių ir jų rytojaus padarinių. 0 ypaf politinių, kuriuos 
vargiai begalima pagražinti fantazijos puošmenimis. Dėl to 
dažnai tik ir tripename pirmyn ir vėl atgal j tq pačio savo 
pėdą arba net ligi apsvaigimo įtūžę sukamės patys aplink 
save, kaip anas Šunelis, Įnirtingai gaudydamas savo uode
gą. Na, tik akimirkai atsigrižkime į vakarykščią diena.

Kiek brangaus laiko išeikvojome ir žalios tulžies kadai
se viens kitam ant plikės prišlakstėme sustatinėdami, var
tydami ir vėl perstatinėdami Vliko partines figūras? Tai ko 
dabar nutilome?

Bene dešimtmetį Įsibėgėję nuo sosto stūmėme diplomati
jos šefą su visais jo Kybartų aktais portfelyje, panašau
dami tikresnę “visos tautos“ pasitikejima turėsiančią eg- 
zilinę vyriausybę. 0 šiandien, jei galėtume, tai bendru su
tarimu pajaunintume tą šefą dar bent 25 metais. Be to, jau 
norėtume jį išrinkti net vėl svajojamos egzilinės vyriausy
bės prezidentu Lietuvos valstybingumo tęstinumui pagrįsti. 
Tai kodėl mūsų “pranašai” tokios ateities žymiai anksčiau 
nenumatė?

0 kodėl jau nebelaukiame to mūsų pranašingu generolų 
dar Vokietijos lageriuose "suplanuoto” Trečiojo pasauli
nio karo, po kurio tuoj pat žadėjome grįžti namo? Ar tik ne
bus vėl mūsų "aiškiaregiai” apsirikę? Ypač, kad ir be ka
ro atgavus nepriklausomybę, net ir labai iŠsigarsinę “pa
triotai", čia apsisunkinę lobiais, nepajėgtų nė ligi Kybartų 
nuklampoti.

0 kiek dar būtų galima suminėti tokių klaidingų pranaša
vimų apie mūsų tautinę ištikimybę, aukos dvasią, kovos iš
tvermę, laisvės meilę, lietuviškos šeimos nesuardomumo ir 
panašias dorybes, kuriomis turėjome stebinti pasaulį!

Taigi, ar tik nebus mūsų tautos misija daug paprastesnė 
ir žemiškesnė, negu kai kurie poetai ir filosofai ją skelbia: 
tuo tarpu tesirūpinti, kad Lietuva išliktų gyva ir nesužalo
tos dvasios plėšraus kaimyno apsupime ir priespaudoje, kad 
tautos sukurtos spindinčios kultūrinės vertybės žadintų jos 
pačios pasitikėjimą ir pasididžiavimą bei vilti sulaukti ne
priklausomo gyvenimo dienų, kurias reikės taip pat tik pa
čiai tautai išsikovoti.
*0 iseiviškosios tautos šakos misija — tik per anksti ne

nudžiūti nuo menkavertiškumo komplekso ir maitinti savo 
tautos kamieną bent tuo loisves deguoniu, kuri čia įkvepia
me i savo širdį.

To gal ir pakaktų iki geresnių laikų. O vėliau galėsime 
pagalvoti ir apie Praamžiaus didžiuosius "įgaliojimus”, 
jeigu tokių būtų...

TOLI SIEKIANTIS ŽODIS 
APIE PABALTIJĮ

Labai plačiai skaitomas vidaus ir tarptautinių problemų 
žurnalas "U.S. Nevvs & World Report” Š.m. rugsėjo 25 d. 
numery išspausdino gana ilgą savo Maskvos biuro šefo Ro
bin Knight straipsnį apie sovietų okupuotas Pabaltijo vals
tybes. Gerai informuotas straipsnio autorius objektyviai ap
žvelgia dabartinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėtį, ypač 
atkreipdamas dėmesį į ten vykdomą rusifikacijos ir “prijau
kinimo” politiką ir Pabaltijo tautų atkaklų ir drąsų pasi
priešinimo šiai okupanto akcijai bei jo pastangoms ir čia 
išauginti vadinamąjį "sovietinį Žmogų".

Straipsnyje primenamos pabaltiečių antipatijų Rusijai is
torinės priėžastys, siekiančios dar 18 amžiaus carinės oku
pacijos laikus, iškeliamos šių tautų viltys atgauti nepri
klausomybę po Antrojo pasaulinio karo, lietuvių ginkluotas 
pasipriešinimas grįžtančiam okupantui, JAV ir NATO vals
tybių moralinė parama, nepripažįstant Pabaltijo prievartinio 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir leidžiant veikti pabaltiečių 
prieškarinėms atstovybėms.

y
Šioje apžvalgoje išskaičiuojami ir svarbesnieji Pabaltijo 

respublikose įvykę pasipriešinimo okupantui veiksmai ir ki
ti disidentų veiklos faktai, atkreipiant dėmesį daugiausia 
LLietuvoje stipriausiai pasireiškiantį antiokupacinį sąjūdį. 
Čia yra primenama Latvijoje ir Estijoje vykusios antisovie- 
tiniais Šūkiais demonstracijos, Vilniuje po futbolo rungty
nių kilusios riaušės, skelbusios laisvės reikalavimus ir prieš 
okupantą nukreiptus šūkius, su tūkstančiais parašų tikinčių
jų peticijos, reikalaujančios religinės laisvės, ir Lietuvos 
disidentų pogrindinė spauda, kuri esanti gausesne, negu vi
soje Sovietų Sąjungoje. Nurodomos ir Kremliaus represijos 
Romos katalikų Bažnyčiai Lietuvoje.

Siekdamas įsigyti gyventojų palankumą, okupantas Pa
baltijo kraštus daugiau nei kitas respublikas remiąs ekono
miškai, bet drauge stiprindamas ir KGB kontrolę. Tai, au
toriaus Žodžiais, esanti “morkos ir lazdos politika", bet ji 
vis tiek nenuslopincnti pabaltiečių nacionalinių sąjūdžių.

Greta šio straipsnio žurnale dar pridėta informacija apie 
Amerikos Iietuvių ekskursijas į Lietuvą ir aplamai keliones 
į Pabaltijo respublikas, nurodant įvairius suvaržymus ir sun
kumus. Pavyzdžiui, viena Vakarų Vokietijos kelionių agen
tūra 1977 metais prašiusi 850 įvažiavimo vizų '^Pabaltijo 
kraštus, o tebuvo duota tik 214.

Deja, tenka paneigti šio straipsnio autoriaus pareikštą 
nuomonę, kad Pabaltijo kraštuose tik maža grupė žmonių 
skelbia nepriklausomybės reikalavimą, o kitų nuomonę kol 
kas nusverianti ekonominė gerovė. Iš tikrųjų valstybinės 
nepriklausomybės trokšta ir visa “tylinčioji masė”, kurios 
tarpe net ir didelė dalis komunistų partijos narių ir jos 
aukštesniųjų pareigūnų.

Bet, aplamai, Ši "U.S. Nevvs & World Report” informa
cija yra toli siekiantis ir didžiai naudingas teisybės bal
sas apie Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų vegetavimo sąly
gas ir pasipriešinimo akciją okupacinėje priespaudoje.

SOVIETINĖS TIKROVĖS UŽUOMINA
Visi žinome, kaip Sovietų Sąjungoje klesti juodoji rinka, 

"blatu” vadinama savitarpinė spekuliantų pagalba ir net 
milijonus rubliu praryjanti partijos ir valdžios pareigūnų 
puoselėjama korupcija. Sakoma, kad šiose nelegalaus "biz
nio" srityse labiausiai yra pasižymėję armėnai ir gruzinai, 
kurie nusuktas gėrybes vežioja ir pardavinėja visoje sovie
tų teritorijoje. Apie tai Sovietijoje sklinda toks anekdotas:

Iš Gruzijos j Maskvą skrendantį lėktuvą užpuolė oro pi
ratas ir, atrėmęs į lakūną revolverį, pareikalavo, kad jisai 
skristų į Londoną. Lakūnas lėktuvą pakreipė į Londoną. 
Tada į kabina įsibrovė kitas lėktuvų grobikas ir, atkišęs 
du revolveriu, įsakė skristi i Paryžių. Lakūnas pasuko lėk
tuvą į Paryžių. Bet dabar staiga Įšoko su bomba rankoje 
juodaplaukis gruzinas ir, grąsindamas lėktuvą ir keleivius 
susprogdinti, įsakė skristi j Maskvą. Lakūnas pakluso, ir 
lėktuvas nutūpė* Maskvos aerodrome. Čia pirmieji du oro pi
ratai buvo tuoj suimti ir uždaryti į kalėjimą, o gruzinas — 
iškilmingai pagerbtas ir apdovanotad, kaip herojiškai atli
kęs sovietinio piliečio pareigą.

Vėliau vienas iš artimųjų paklausęs gruziną, kodėl gi jis 
nukreipęs lėktuvą atgal į Maskvą, kai buvusi puiki proga 
pasilikti Paryžiuje?

- O ką <TŠ veiksiu Paryžiuje su tame lėktuve slaptai vež
tų į Maskvą parduoti 5,000 orchidėjų ir daugybę kitu savo 
sovietinių prekių? Būtų mane sužlugdęs didžiausias bank
rotas, - atsokė pašnabždom gruzinas.

VOKIETIJOS ŽINIOS...

(atkelta iš 2 psl.)

LB valdyba rugpiūčio 19 
d. Romuvos kieme surengė 
Sodo Šventę, i kurią atsi
lankė per 400 svečių, šven
tė davė apie 4,500 markių 
pelno, kuris paskirtas Jau
nimo kongreso reikalams.

Kaip žinoma, Ketvirtasis 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas susirinks kitų 
metų vasarą Anglijoje ir 
Vokietijoje.

AlTos kroiiko

* Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas Šaukiamas spo- 
lio 21 d. Tautiniuose namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje.

Tos dienos vakare ten pat 
banketas, kuriame bus pa
gerbtas ALTos pirm. dr. Ka
zys Bobelis. Banketo bilie
tų iš anksto galima gauti 
ALTos raštinėje; jų kaina 
po 12.50 dol.

* Didžioji Amerikos lenkų 
organizacija Polish Ameri
can Congress kreipėsi i AL- 
Tą, prašydama straipsnio 
apie padėtį okupuotoje Lie
tuvoje jos leidžiamam laik
raščiui Newsletter.

* Amerikos žydų komitetas, 
kurio centras yra Chicagoje, 
paprašė žinių apie Lietuvos 
disidentus savo padalinio 
"Interreligious Task Force 
on Soviet Jevvry” biulete
niui. Jo pirmajame puslapy
je išspausdino išsamesnį 
pranešimą apie Nijolę Sadū- 
naitę ir šiek tiek žinių apie 
padėtį Lietuvoj, pažymint, 
kad informacija imta is kun. 
J. Prunskio straipsnių "Chi
cago Tribūne” dienraštyje.

* Grafas Nikolai Tolstoj, 
gyv. D. Britanijoje, ruošia 
studiją apie bolševikų žiau
rumus įvairiuose kraštuose. 
Jo paprašyta ALTa pasiuntė 
jam reikalingos medžiagos.

* Radijo kalbėtoja ir rašyto
ja Eleanor Schlafly, Mind- 
szenty fundacijos vykdomo
ji direktorė, pakvietė Simę 
Kudirka ir kun. Juozą Pruns- 
kį į sudarytą paskaitininkų 
grupę.

* ALTos informacine tarny
ba užvedė okupantų kalina
mų Lietuvos Žmonių kartote
ką. Sužinojusieji apie nau
jus kalinius ar apie paleis
tus iš kalėjimo prašomi pra
nešti centrui adresu: 2606 
W. 63rd St., Chicago, III. 
60629.

Nemunu iš vakarų druska pra
dėjo sūdyti mūsų pirmtakų krau
ją; ne viena liga, maras — atėjo 
Nemunu. Doug pergalių atšven
tė Lietuva prie Nemuno, dide
les kovų aukas atiduodama. Tė
vynės gynėjų kraują ir motinų 
ašaras nuplukdė |O tėkmė j sū
riąją Baltiją. Brangus mums 
Nemunas.

Č. KUDABA
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— Maiki, ar tau neatrodo, 
kad dabartinės nauju grino- 
riu vaikų pakaleni jos Žemai
tiškas amžius bus daug trum
pesnis, negu mano?

— Nemanau. Naujoji karta 
daug geriau maitinasi, negu 
kadaise tu, negano vargdama 
kiaulių ir nedirba sunkių fi
zinių darbų, be to, nuo kūdi
kystės naudojasi ir moder
nios medicinos pagalba, tai 
kodėl ji turėtų trumpiau gy
venti?

— No, Maiki, tu visai nesu- 
grabalioji mano mislies. AŠ 
neklausiu tave, ar ji ilgiau 
žyvinsis ant šito svieto, o 
šneku tik apie musų jaunik
lių žemaitiškų ir lietuviškų 
amžių. Znočijas, ar jie dar 
ilgai supras, kų mes jiems 
ant lietuviško liežuvio vog- 
rojame? Ar jie dar rūpinsis 
savo pratkų kontre, kol mes 
jų išvalninsim iš ruskio apie* 
Icos?

— Kiek jų lietuviškumas 
bus dar gyvas, sunku dabar 
pasakyti. Tai priklauso ir 
nuo jų tėvų pastangų: ar jie 
kalba šeimoje su savo vai
kais lietuviškai ir apie Lie
tuvę, ar tie vaikai lanko lie
tuviškas mokyklas, ar daly
vauja lietuviškose jaunimo 
organizacijose, ar vėliau su
kuria lietuviškas šeimas. Se
nosios emigracijos jaunoji 
atžala nutautėjo palygina
mai greitai, nes tada čia ne
buvo nei tiek lietuviškų mo
kyklų, nei tiek lietuviškos 
spaudos, nei tokių gausių 
lietuviško jaunimo organiza
cijų, o dabar visai kitos są
lygos ir galimybės.

— Tu, Maiki, čia man renti 
taip pazalatindamas visų

biznį, kaip mūsų Ščeslyvos
Smerties Susaidės prieksėda 
per paties graboriaus šerme
nis. Bet aš vakar šnekėjau 
su Bambicko sūnaus boisu, 
kuris lanko ir lietuviškų škū- 
lę, išsipucinps lietuviškų 
boiskautų unuforma, priklau
so ateitinkams ir ant stei- 
dŽiaus panešiojo lietuviška 
flagų, o apie Plungę visai 
nieko nežino.

— Bet jis, turbūt, turi pa
kankamai žinių apie Vilnių, 
Kaunu ir kitus didesnius 
miestus, atsimena svarbiuo
sius Lietuvos istorijos fak
tus, bent iš knygų ar laik
raščių pažįsta dabartinį Lie
tuvos gyvenimų ir jos politi
nę padėtį.

— No, Maiki, aš pats jį va
kar išegzaminavau, ir jis ap
sireiškė man ant Žemaitiškų 
reikalų visai durnas. Aš jį 
klausiu: “Boise, ar Žinai, 
kas yra žemaitiškos klum
pės, kurias žąselėm vadina? 
0 jis ir sako man: “Dėde, 
tokio paukščio aš nė zova- 
logijos sode nesu matąs!’’ 
Nu, o paskui išsivirozino, 
kad jis visai nežino, nei 
koks diferensas tarp vyžų ir 
naginių, nežino, kas yra žag
rė ir noragas, nežino, kas 
yra apinasris, pleškės, kul
tuvė, spragilas, dalgė, budė, 
šliokė, šerdešninkas, kar- 
dielius, nibrė, antausis ir 
mergos padurkas. Tai kų jis 
žino apie mūsų kontrę? Nie
ko! Nemoka net uždainuoti

Pempei, pempei koudo- 
toji ”...

- Tokius dalykus žinoti 
dabar jam gal ir nereikalin
go, nes su tais daiktais gy
venime gal jam ir neteks su

sidurti. Daug svarbiau, kad 
jis kalba, skaito ir rašo lie
tuviškai, o dar dalyvauja ir 
lietuvių jaunimo veikloje, 
kuri palaiko gyvų jo lietu
viškų dvasių.

- No, Maiki! Yra plenti ir 
žydelių, kurie gerai vogroja 
žemaitiškai, bet kas iš ju? 
Reikia visų savo krajų ne
šiotis ant Širdies ir jį maty
ti akulioriuose. Vot, aš ir po 
80 metų galiu tau pasakyti, 
kas mūsų stuboje buvo. Dar 
ir dabar matau, kaip ant lan
go stovi tėvo padarytas me
dinis kryželis su švinine 
mūka, o ant jo kabo mano 
motinos ščeslyvos smerties 
rožančius. Ant sienos - 
Pana Marija su atlapa per
verta širdimi... Prie durų 
kertėje — Šaukšdėčia ir po
ja čeberys su pamazgom, 
kuriomis uŽkrosydavome 
kiaulių ėdalų... Dar girdžiu, 
kaip po pėčka kudakina viš
tos ir nervuoja veislinį gai
dį, kuris, užlėkęs ant stalo 
ir pasišokėjęs ant nuo pus
ryčių palikto didelio duonos 
kepalo visa gerkle užgieda 
ka-ka-rie-kul...

- Jau gana, tėve, tavo to
kių pasakojimų, nes jais tik
rai nesužavėsi jaunimo!

- Tai, znočijas, jau ir tu 
nenori klausyti teisybės a- 
pie Žemaitijų? Pfu ant tokio 
dženereišeno, ir gut bai!

SLA

ADVOKATE

JŪRA STRIMAITYTE

Strimaitis 
a Kehoe

10 Central Avenue 
Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-81M

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS [LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

BALTIC
TOURS

Spalio 12 iki 20 S849.00

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su f 
1 dienos ekskursija į Kaunu ir Trakus, 1 naktis 
Maskvoje.

Iš Bostono į Frankfurtą - $335.00 

Iš Bostono į Havojus - nuo $450.00 

Į kaina įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
N«wton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Atstovai:
Worcestery: 144 Millbnrv St.

l_SW-8-2868

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

i hveevvveeeeeeevveeeeeeeeev********************************** >
į VVORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniaib 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro 

. WICN 90.5 FM 

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas 
23 Shirley Rd., Shrevvsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665
t******#***********e#*#*******#e#********e*##**#*#****#****<!

SLA—Jsu M metų tarnai'1 a lietuvių visuomenei ir išmokA 
ja aaugiaa uup SEPTYNIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—aid tįsosią lietuvių CrateraaUnt orgaaisaeijt — 
duoda gyvybės apdraad* ir Ilgoje palatp*. kuri yra 
pigi. naa. SUSIVIENIJIMAS neteik* pebso, o teikto 
patarnavimus aavitarpfnės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irto aa pone mitenn dotert* 
kapliai*, tėd |o apdraudė tikra ir aaagL Kfekviamm 
lietuvis čia gauti {vairių klasių reikaUaatoaatea 
apdrsadaa nuo >100.00 iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera TsapoasąJ* Apdraud* — tok. 
dovmeat laauranea, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukltojo mokslo studijoms b gyvenimo gradtiaL

SLA—duoda V AIRAUS ir jaunuoliams labai pigi* TESU 
apdraud*: ui >1,000.00 apdmudaa tik >0-00 mokan
čio meteam.

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visatos 
amžiaus asmenims rekomenduojama BetavMkg 
klubų ir draugijų aartoam. UI >1,000.00 akcidanta- 
He apdraustos mokestis >2.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
‘ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paailklas apie 
SasivienifiaMt darbus.

G^jstte spausdintas mfonpacljaa, jeigu 
paralyelte:
Utkuaadaa Altoam ef AaMvtoa 
M7 Wsat 30tk Street. Neer York. N.T. 1M>1

BALTIC REALTY & INSURANCE 

A G E M C Y

Vedėja: Reda AL V e i t aa 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo viaų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitifctonų.
• H0ME0WNERS’ POtlCY gali išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.



SOVIETAI APIE PALIKIMUS. .

(atkelta is 2 psl.)

rybiniai piliečiai, kurių vardu pervedamos palikiminės ir 
kitokio turtinio pobūdžio sumos bei pensijos. Užsieniečiams 
doleriai į ‘'Vneshposyltorgo” čekius nekeičiami, todėl ir 
reklamų—kainininkų į užsienį sis prekybinis susivienijimas 
nebesiunčia.

Perkamų prekių kainos už Čekius tokios pat, kaip ir už 
rublius. Pvz., lengvoji automašina “Volga” kainuoja 9300 
rublių čekiais, šaldytuvai nuo 75 iki 300 rublių čekiais ir 
pan.

Pervesta doleriais suma yra prilyginama tos dienos do
lerio kursui rubliais, o pervesta j rublius suma išmokant 
“Vneshposyltorgo” čekiais dauginama iš 4.6. Pavyzdžiui, 
jeigu už 100 dolerių pcgal užsienio valiutos kursų mokama 
68 rub. 80 kap., tai atsiimant palikiminę sumų Čekiais įpė
dinis gauna 4.6 karto daugiau, t.y. 316.48 “Vneshposyltor
go” čekiu. Reiškia, įpėdinis už viską moka 4.6 karto pi
giau.

Kada testamentų vykdytojai ir palikimų administratoriai 
nori patys pervesti (ir turi tam teisę) įpėdiniams priklauso
mas sumas, kada jie patys susirašinėja su įpėdiniais ir ži
no jų norą gauti pinigais, jie gali pinigus patys pasiųsti 
bankiniais kanalais arba išsiųsti įpėdiniams banko čekius, 
išrašytus įpėdinių vardu tai.sumai, kuri įpėdiniams priklau
so. Kartu būtinai reikia išsiųsti įpėdiniui dokumentus, įro
dančius persiųstos sumos prigimtį (charakteri). Tokiais do
kumentą is yra:

1) JAV paveldėjimo teismo atvirtinta testamento (jei 
toks buvo) kopija,

2) Turto administratoriaus arba egzekutoriaus palikimo 
padalinimo ataskaita, patvirtinta JAV paveldėjimoteismo, 
arba to teismo sprendimas apie turto paskirstymą įpėdiniam.

Geriausia, kad nurodyti dokumentai kartu su bankiniais 
Amerikos čekiais, išrašytais įpėdinio vardu, siunčiami tie
siai įpėdiniui į namus.

Po to mes padedame įpėdiniams inkasuoti gautus banki
nius vardinius čekius ir paversti juos “Vneshposyltorgo” 
čekiais, kas jiems yra naudingiausia.

Už savo paslaugas tose operacijose Injurkolegija ima 5% 
nuo pervestos įpėdiniui sumos.

Mano nuomone, amerikiečiai advokatai, abejojantys ar tu
ri įpėdiniai naudos iš pasiųsto į Lietuvą palikimo visada 
gali parašyti įpėdiniams, jau gavusiems palikimą iš užsie
nio ir sužinoti is jų, už kiek ir ką jie galėjo įsigyti ir ar pa
tenkinti tokiu palikimo gavimo būdu.

“Ar teisybe, kad Lietuvoje gyvenantys įpėdiniai negali 
pasirinkti savo advokato ir privalo naudotis Injurkolegijos 
advokatų patarnavimais?” — klausiama straipsnio pabaigo
je-

Tarybiniai jstatymai neriboja advokato pasirinkimo tei
sės ir musų piliečiai gali kreiptis į bet kokį advokatų. 
Kiekvienas suinteresuotas asmuo nori, kad viskas butą 
tvarkoma kaip galint geriau ir greičiau, todėl ieško aukotos 
kvalifikacijos teisininkų. Tam, kad advokatas galėtų ką pa
tarti ir padėti, jis turi žinoti kur kreiptis, kokių dokumentų 
prireiks užsienio teismui vedant paveldėjimo bylos procesų. 
Injurkolegijos advokatų patirtis, ryšiai su užsienio teisi
ninkais ir įvairiomis draudimo firmomis, bankais, susiraši
nėjimas su testamentų vykdytojais ar turto administrato
riais rodo, kad tai tarybinė juridinė konsultacija, turinti 
autoritetą ir pasitikėjimą, populiari respublikos piliečių, 
turinčių interesus užsienyje, tarpe. Todėl dažniausia rajo
nų advokatai pataria musų respublikos gyventojams kreip
tis į Injurkolegijos atstovybę, kurioje dirbantys advokatai 
specializavosi tarptautinės privačios teisės srityje.

ADV. GENOVAITĖ VALINSKIENĖ
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Sis tas būsimos Lietuvos istorijos reikalu
JURGIS JALINSKAS

Iš spaudoje buvusių pranešimų žinome, kad jau seniai yra rašoma plati, išsami ir visuo
tina Lietuvos istorija. Ją rašo, pasiskirstę laikotarpiais, išeivijoje esantieji musų istori
kai specialistai. Tai kolektyvinis darbas, kuriam vadovauti buvo pasiėmęs pareigų proisto- 
rikas prof. Jonas P u z i n a s. Jam netikėtai mirus, ta kolektyvinio darbo priežiūrų ir de
rinimą yra prisiėmus istorikas Jonas Dainauskas, gyvenantis Chicagoje.

Netenka abejoti, kad visi užangažuoti specialistai istorikai visokeriopai jam talkina. 
Greta jų gal būtų jiems visiems pravartu išgirsti ir vienų kitą pasisakymų iŠ būsimų tos is
torijos skaitytojų tarpo. Ne pamokymui, bet pageidavimui, kad toje istorijoje ypatingu 
kruopštumu ir objektyvumu būtą išaiškinti tokie mūsų istorijos klausimai, kurių dabar oku
puotoje Lietuvoje esantieji istorikai negali liesti arba bešališkai išnagrinėti. Pvz., įvai
rių mūsų kultūrinių projektu ir politinės veiklos užmojų tylaus, bet nepailstančio judinto
jo ir kaip tik rašomąja istorija nepaprastai susirūpinusio dr. Petro Kalades nuomone, tokių 
klausimų pirmoje eilėje svarbiausieji yra šie:

1. Tikslus Lietuvos etnografinių sienų išaiškinimas ir atitinkamais žemė
lapiais pavaizdavimas,

2. Tikslus Lietuvos valstybės įkūrimo datos nustatymas,

3. Lietuvos krikšto datos teisingas ir neabejotinas įrodymas ir

4. Lietuvos valstybės titulo išaiškinimas: karalystė ar kuni
gaikštystė?

Šių klausimų visuotinio ir galutinio išaiškinimo svarbumui opozicionierių visų lietuvių 
tarpe neatsiras.

Minėti klausimai įau ne vieną kartą buvo svarstyti mūsų istorikų ir Lietuvos istorijos 
mėgėjų pasisakymuose. Užtat tikėsime, kad jie būsimoje ir dabar užsienyje esančių lietu
vių istorikų ruošiamoje Lietuvos visuotinėje istorijoje bus prideramai ir geistinai išaiškin
ti.

Tačiau vienas lietuvių tautos narių atsibastymo į Siaurės ir Pietų Ameriką laikotarpis 
mūsų dabartinių specialistų istoriku beveik užmirštas ir tik vienur kitur prašaliečių teužsi- 
menamas. Jeigu tas “užsimiršimas” bus pakartotas ir anoje, dabar ruošiamoje visuotinėje 
Lietuvos istorijoje, tai joje bus padaryta labai didele spraga, kurią užkišti vargu ar bepa
jėgs busimieji Lietuvos istorikai.

a/
Šiuo pasakymu turima mintyje anksčiausiai į Amerikos žemyną atvykusių lie

tuvių gyvenimo ir to gyvenimo vietovių išryškinimo rei
kalas. Kadangi jau esame įpratę net istorinį pobūdį turinčiuose lietuviškuose raštuose 
skaityti tvirtinimus, kad lietuviai į Ameriką pradėjo atvykti tiktai devyniolikto
jo šimtmečio antrojoje pusėje, ypač reikalinga kelti bei ryškinti is
torinę tiesą. O ta istorinė tiesa byloja, kad pirmieji lietuviai emigrantai į Šiaurės ir Pietų 
Ameriką atplaukė—atvargo ne devynioliktojo šimtmečio antrojoje 
p u s e j e, bet septynioliktojo šimtmečio pradžioje. Šį faktat 
atskleidė pavardės nepasirašęs autorius (istoriko A. Budreckio žiniomis — Mykolas Vaidy- 
la) 1922 m. žurnale “The School of Thinkers”, o mūsų žymiausiojo istoriko Simono Dau
kanto veikale — “Būdas senovės lietuvių žemaičių ir kalnėnų - teigiama, kad tie pirmieji 
lietuviai emigrantai i Pietų Ameriką (tiksliai, j netoli Venecuelos pakraščio esančią Toba
go salą) atvyko septynioliktojo šimtmečio pabaigoje.

Tie abu istoriniai liudijimai su atitinkamais komentarais pakartoti “Keleivio" 1961 m. 
išleistame “Lietuvių Išeivija Amerikoje” ir Juozo Pronskaus “Arijonų Prisikėlimas” vei
kaluose. Tų pirmųjų emigrantų lietuviu į Ameriką išaiškinimo klausimu 1974 m. “Dirvos” 
savaitraštyje pasisakė šiame krašte gimęs ir istorijos mokslus studijavęs jau minėtas Al
girdas Budreckis ir Venecueloje gyvenanti lietuvė žurnalistė Jūrate* Statkute—de Rosales. 
Jų abieju pasisakymai yra paremti enciklopediniais ir privačiai surastais duomenimis.

Tais duomenimis ir Lietuvos istorijos septynioliktojo Šimtmečio liudijimais remdamasis, 
šio rašinio autorius žurnalo “Mūsų Sparnai” Nr. 41 ir 44 pateikė ilgokus savo tuo reikalu 
samprotavimus, įrodančius, kad lietuviai emigrantai septynioliktajame amžiuje gyveno ir 
kūrėsi ne vien latvių—kuršių kolonijoje Tobago saloje, o taip pat ir dabartinio Amerikos 
didmiesčio New Yorko apylinkėse, prašydamas mūsų specialistus istorikus tuo reikalu su
sidomėti ir pateiktus duomenis ištirti. Deja, iš tų specialistų-istorikų pusės iki šiol ne
susilaukta jokio atgarsio.

♦♦i 
♦i

1$ The Apothecary ♦ 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE J

Parduodame tiktai raistas, ttpildume gydytojų n ♦

♦ captus ir tarime tisus gatavai vaistas.

| Jei reik vaistų — eikit ( Uetovtfkg vaistiag.
♦ Ssr. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

| 384 W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦ Mefeaaa AN 8-«0»

| Naa I vaL ryto Utį 8 raL v, ttakyraa iveatadienioa Ir

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tuo tarpu mūsų, kaip sakoma, broliai latviai juos liečiančiu klausimu yra labai stropūs. 
Jų istorikas dr. Edgars Andersonas iki smulkmenų yra ištyrinėjęs ne vien Tobago saloje 
buvusių latvių—kuršių istoriją, kuria remdamiesi dabartiniai latviai toje saloje kasmet ren
gia iškilmingas apeigos bei suvažiavimus (žr. “Dirvos” 1976 m. balandžio 1 d. rašinį - 
“Buv. Kuršių kolonijoje Tobago saloje”), bet ir visą Vakarinės Indijos istoriją. Tą Toba
go salą latvių—kuršių ateiviams—kolonizatoriams nupirko Kuršo kunigaikštis vokietis Jokū
bas. Jo Kuršo valdymo laikotarpiu iš Lietuvos, dėl ten vykusių protestantų persekiojimų, 
atplūdo labai daug lietuvių pabėgėlių. Tas pats vokietis kunigaikštis, kuris latviams—kur- 
šiems iš Latvijos emigruoti nupirko Tobago salą, lygia greta, norėdamas nusikratyti į Kur
šą atplūdusių lietuvią, nupirko netoli didelės Puerto Rico salos esančią G u a d a I o u- 
p e salą ir juos ten apgyvendino. į šią salą latvių istoriko, Vakarinę Indiją ištyrinėjusio 
dr. Edgars Andersono patarimu, lietuviai istorikai ir privalėtų atkreipti reikalingą dėmesį.

VILKAS SENYN - NAGAI 
ILGYN.

Priežodis
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Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., 

La Šalie, P. H8P ICA Canada

Hamiltono mergaičių choras “Aidas”, jau dainavęs ne tik daugelyje Kanados ir JAV mies
tų, bet taip pat Anglijoje, Vokietijoje, Italijoje, Argentinoje, Brazilijoje, Kolumbijoje, U- 
rugvajuje ir Venecueloje, Bostono tautinių šokių sambūrio pakviestas, spalio 7 d. atvyks
ta į Bostonų, kur So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje atliks idomię dainų programą. 
Pradžia 6 vai. vak. Nuotraukoje choras vieno koncerto metu Hamiltone. Prie pianino choro 
vadovas muz. Jonas Govedas.

KELEIVYJE GAUNAMOS 

NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupų Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
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, 
parašė Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Spalio 7 d Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas’* 
koncertas So. Bostono lie- 
tuvių,piliečių. d-jos salėje; 
rengia Bostono lietuvių tau
tinių. šokių sambūris

Spalio 8 d. Bęltųd—įtfs 
rengiamas estų smuikinin
kės Cermen Pkn koncertas.

Spalio 8 d Providence,
R.L, veteranų auditorijoje 
‘Grandinėlės” koncertas.

Spalio 14 d. P. Baltuonio 
skulptūros parodos atidary
mas So. Bostono Liet. Pi- 
iečiu d-jos Skautų būkle

Spalio 15d. Laisvės Vor- 
oo rudens koncertas.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.

pa-

Spalio 22 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos Šu- 
rum burum.

Spalio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
loje Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ren- Perduodama vėliausiu
ginys

Spalio 28—29 dd. Bostono 
universitete Baltijos tautų 
festivalis.

Spalio 28 d. Balfo Brock
ton o skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų koncertas.

Lapkr. 4-5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11 d. jaunimo an
samblio “Sūkurys” renginys 
Brocktone.

Lapkr. 11 d. Aušros Var
tų par. salėj Worcestery 
Hamiltono “Aukuro” vai
dinimas, rengiamas dr. 
Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos.

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

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

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

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuves.

Kovo 26 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Minkų radijo 45 m. su
kakti es renginys.

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
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

t

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

WORCESTER. MASS. 
Tel.: 798 - 2868 

Vedėja B. Svikliana

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga i s WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*#*********************************************•**********<

j

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA., .

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Kiekvieną ketvirtadienį nuc 5 iki 8 vai- vakare yra 
“LINKSMOJI VALANDA’ 

kurios metu v isi gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 

trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 22 $845.00 (su vadove p. Rudžiūniene)

gruodžio 22 Si 045.00 (dviejų savaičių)

Visos grupčs aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISI, AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI. su papildo
mu mokesčiu Netv Yorke.
KELIONĖS l LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 C. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

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

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

Ištaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Kudžifmienė
Prices are hased on doubie oceupancy and are suhįect to changcs 
and. or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimine* iš Lietuvon sutvarkon kvietimo dokumentu*

1
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Vietines 
žinios

ATVYKSTA BERNARDAS 
BRAZDŽIONIS

“Laisvės Varpo” orga
nizuojami kultūriniai rengi
niai vis pasižymi naujovė
mis. Išimties nesudaro taip 
pat besiartinantis rudens 
parengimas, kuris vyks spa
lio 15 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje trečiame aukš
te. Tai bus tikrai retas li
teratūros vakaras, kuriame 
programą atliks trys iškilie
ji mūsų poetai: Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras. 
Šiuo tikslu Bernardas Braz
džionis iškviečiamas net iš 
Los Angeles, Kalifornijos 
valstijos.

Daugelis šiuos tris poe
tus prisimena iš pokario 
laikų Vokietijos, kur jie 
dideliu pasisekimu po kelis 
kartus aplankė beveik visas 
tremtinių stovyklas. Tada 
jie visur buvo laukiami ir 
labai šiltai priimami. Kaip 
bus dabar, parodys vakaro 
dalyvių skaičius, kuris at
skleis mūsų visuomenės 
dabartines nuotaikas savų
jų kūrėjų atžvilgiu.

RETA SUKAKTIS

Seni “Keleivio” skaityto
jai Marija ir Juozas Petraus
kai iš Dorchesterio praeitų 
savaitę minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 60 metų sukak- 
♦i-

Sveikiname ir linkime dar 
daug laimingų metų.

EISMO NELAIMĖJ SU
ŽEISTA I. NAVAZELSKIENĖ

Praeitą savaitę eismo ne
laimėj sunkiai nukentėjo Ire
na Navazelskienė iš West- 
woodo. Linkime jai ko grei
čiau pasveikti.

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai i£ iVorcesterio slan

kiam įvairius siuntinius į Lietu. 
Vę ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iž kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kimiite. Ved:";*.! A. frhyriaskl

PORA TŪKSTANČIU PELNO

So. Bostono Lietuviu Pi
liečių d-jos rugsėjo 21 d. 
susirinkimas buvo labai ne
ilgas. Perskaityta visuotinio 
susirinkimo ir valdybos pro
tokolai, fin. sekr. Adomas 
Druzdis pranešė, kad per 
rugpjūčio mėnesį pajamų 
gauta 18,647 dol. ir kad pel
no liko 2,308 dol.

A. Andriulionis priminė, 
kad spalio 22 d. bus Šurum 
burum ir kvietė visus narius 
dalyvauti.

SVEIKINIMAI IŠ EUROPOS

Aleksandras ZamŽickas ir 
jo duktė Milda Šilbajorienė
atsiuntė atvirukų iŠ Portuga- Hartforde j Dalių Dzikienę (tel. 521-6028), Waterburyje j Juzę Šatkauskienę (tel. 274-2648)
lijos su linkėjimais visam 
“Keleivio” Štabui, o Jonas 
Vizbaras—Sūduvis iš Dani
jos sostinės Kopenhagos.

PAMINĖJO GIMTADIENĮ

Rugsėjo 22 d. kelios de
šimtys asmenų So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu d-jos už
kandinėje gražiai paminėjo 
Onos Andriuiionienės gimta
dienį.

0. Andriulionienė yra vie
na iŠ tų Bostono lietuvių vi
suomenės mažų bitelių, be 
kurių juodo ir sunkaus darbo 
negalėtume džiaugtis dides
niais laimėjimais.

SUSIRGO A. IR B.
MONKEVIČIAI

Paskutiniais metais ši la
bai sociali ir jautri lietuviš
kiems reikalams šeima nepa
sižymėjo fizišku patvarumu. 
Ja nuoširdžiai rūpinosi inž. 
Juozo Stašaičio Šeima. Pas
kutiniu laiku Monkevičių 
sveikata dar labiau sumen
kėjo. Antanas mažai pajėgus 
vaikštinėti, o jo žmonelė 
Bronė paguldyta Peter Bent 
Brigbam ligoninėj ir padary
ta nelengvo operacija. Kai
mynai Stašaičiai ryžtasi dar 
daugiau jiems padėti.

Kas būtų, jei nebūtų gerų 
ir paslaugių kaimynų?

K. S.

KADA IR KAM PADARĖT 

SAVO TF.STAMENTA

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. “Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes- 

t«mento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

'Grandinėlės” koncertas įvyks š.m. spalio 8 d. (sekmadieni), 3 vai. popiet, Veterans 
Memorial auditorijoje, Providence, Rhode Island. Bilietų reikalu prašome kreiptis Bostone 
j Laimų Kiliulienę (tel. 861-1465), Brocktone į Danę ar Vytautą Eikinus (tel. 961-3523),

ir Worcesteryje į Vytautų Meilų (tel. 852—3665).

SOLISTE B.O. ALEKSAITE 

NETEKO MOTINOS

Solistė Birutė Onutė Alek
saitė atvyko prieš penkerius 
metus iš Lenkijos. Varšu
vos konservatorijos absol
ventė, ji įstojo į Bostono 
garsiąją New England kon
servatoriją, kur įsigijo dar 
ir magistrės laipsnį.

Besiruošiant Tautos šven
tės minėjimui, sol. Aleksai
tė gavo žinią, kad mirė jos 
mamytė.. Tai sunkiai pake
liamas įvykis kiekvienam, 
kas jį tik išgyvena. Neleng
va buvo ir Aleksaitei. Su
kaupusi visas jėgas, ji pa
ruošė programą, kurią atliko 
So. Bostono Piliečių d-jos 
salėje minėjimo metu.

Ji padainavo šešias dai
nas, iš kurių įsidėmėtinos 
dvi arijos: K.V. Banaičio 
iš operos “Jūratė ir Kasty
tis” ir Verdi iš operos “Ai
da”. Jas atliekant, .solistės 
balsas praplito, įgavo gilu
mos ir išraiškos. Jai akom
panavo prof. Jeronimas Ka
činskas.

Dainininkei linkėtina sėk
mės ateityje. Teko nugirsti,
kad ji ruošiasi savo rečita
liui.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

j 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
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Hardivare Co.
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ANT. STAPULIONIS 

ĮAMŽINTAS L.S. FONDE

A.a. pulk. Antano Stapu- 
lionio atminimas įamžintas 
Lietuviškosios Skautybės 
Fonde. Jo vardu L.S. Fon
dui aukojo Laima ir Česlo
vas Kiliuliai — 25 dol., Ina 
ir Kostas Nenortai - 15 dol.

GIRTINAS DARBAS

Martyno Jankaus šaulių 
kuopa Brocktone atliko gir
tiną darbą, pasirūpindama 
Rugsėjo 8-sios minėjimu 
per “Laisves Varpo” pro
gramą iš WBET stoties 
Brocktone. Tas minėjimas 
perduotas spalio 10 d.

Programoje kun. A. Jur
gelaitis kalbėjo angliškai 
apie Tautos šventės pras
mę, buvo įjungta Skudučio 
baladė iŠ B. Dvariono ope
ros “Dalia”, perduota iš
trauka iš B. Sruogos veika
lo “Milžino paunksmė”, 
šių dienų Lietuvos padėtis 
pavaizduota ištrauka iš B. 
Brazdžionio poemos Vaidi
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SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS
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la Valiūnas.. O K.V. Banai
čio daina “Žygis į Vilnių”, 
kaip ir kita muzika labai de
rinosi su minėjimo visuma, 
paruošta labai sklandžiai 
ir taikliai.

Sauliai gražiai pasitar
nautų ne tik savo organiza
cijai, bet ir plačiajai visuo
menei, jei dažniau tokias 
programas organizuotų ar 
finansuotą. Tai konkretus 
pavyzdys, kaip reikia ir ga
lima organizacijos veiklą 
pritaikinti Šių dienų reika
lavimams.

MASTER ELRCTRiClAN 

Industrial.— ResideęitUt
CoMmppIfad — 

•Nbr mN orą
Free Estimates

Q»afl«s A. Gatipauskas 
285-4090
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MAŽA GARBĖ SVETIMOMIS 
KALBOMIS KALBĖTI, DIDI 
GĖDA - SAVOSIOS GERAI 
NEMOKĖTI.

J. Jablonskis

Solistei

BIRUTEI O. ALEKSAITEI
DR. S. JASAITIS SKAITYS 

REFERATĄ
Moterų federacijos klubas 

spalio 13 d. 3 vai. popiet 
Tautinės s-gos namuose sau
kia pirmąjį, po atostogų susi
rinkimą, kuriame kviečiami 
dalyvauti visos narės ir sve
čiai.

Jame dr. Stasys Jasaitis 
skaitys paskaitą mums vi
soms įdomią temą.

PAMINĖJO 25 M. TARNY

BOS SUKAKTI

Didelėj John Hancock 
draudimo bendrovėj tarnauja 
ir lietuvių. Tarp ilgiausiai 
ten tarnaujančių yra Elena 
Santvarienė ir Irena Siruta- 
viciene. Pirmoji jau tarnau
ja 26-tus metus, o antrosios 
tarnybai rugsėjo 21 d. suka
ko 25 metai.

Tokiais atvejais bendrove 
sukaktuvininkei įteikia pa
dėkos rašta€ ir dovaną, arti
mieji bendradarbiai surengia 
vaišes.

Taip buvo pažymėta ir I. 
Sirutavičiūtės tarnybos su
kaktis.

dėl Suvalkų trikampy gyvenusios motinos mirties

gilių užuojautą reiškia

DRAUGAI

i DKAL imMO agentcra 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresą: 

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadsray 

So. Boston. Mass. 02127 
Tek AN 8-1701

PETER MAKSVYTIS
& BcBdev

*9 Churcb Street 

C. MOtou,

DOSNUS LIETUVIS

Jonas M. Pečiulis, dabar 
gyvenantis Walpole, Mass., 
yra senosios kartos ateivis 
is Seinų apylinkės. Atvykęs 
į JAV, nors pats mažai raš
tingas, rinko ir kvietė ne
raštingus lietuvius j mokyk
lą mokytis skaityti ir rašy
ti ir pats juos mokino. Ak
tyviai dalyvavo kultūriniuo
se sąjūdžiuose. Dabar jau 
amžiaus saulėleidyje, nu
stojęs fizinių jėgų, vienok 
nerimsta protu ir širdimi dėl 
kenčiančios Lietuvos ir iš

savo santaupų pasiuntė VLk 
Kui ir “Sandarai” po 250 
dol. ir ALTai 500 dol. Lie
tuvos vadavimo reikalams.
0, kad būtų daugiau tokių 
lietuvių!

K. S.

Už Raseinių ant Dubysos 
Teka saulė, teka; 
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja, 
Saulė jas džiovina,
Kai užgieda, uždainuoja 
Sirdj taip graudina.

M a i r o n i s

Atitoko
to Ir projoktarhno darbo* U lan
ko ir vidojo, gyvenamų namo ir 
Manio pastatų, pagal JOr* refta- 
laviau*. Saukit* vtoado* iki t va
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

ĘDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTR) 

OPTOM BTRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniaisuždara

445 BRCADWAY 
SOtH'H BOSTON. MASS.

PARDUODAMOS

retos, daugiau nebespausdinamos lietuviškos knygos. 

Paprašykite katalogo.

Rašykite: P.O. BOX 673 POST OFFICE SNOWDON, 

MONTREAL, 173., CANADA H3X 3X8

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

ENCIKLOPEDIJU
PABAIGTUVĖS

Jau buvo rašyta, kad Lie
tuvių enciklopedijos ir En- 
cyclopedia Lituanica pa
baigtuvės ruošiamos gruo
džio 3 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečiu d-jos salėje. 
Tuo rūpinasi specialus ko
mitetas su inž. Juozu Da- 
čiu priešaky.

Rugsėjo 22 d. buvo an
trasis to komiteto posėdis, 
kuriame aptarti svarbiausi 
minėjimo reikalai.

Minėjime kalbėti pakvies
tas prof. dr. A. Klimas, me
niną programų atliks akto
rius Henrikas Kačinskas. 
Bus parodytas filmas iš en
ciklopedijų istorijos.

Remkite Keleivį!

M

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.

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO. 

Siuntiniu persiuntimo
įstaiga

393 West Broadtvay 
So. Boston. Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
| Vedėja —

Aldona Adomonienė 
ve*

□ Krosnies aptarnavimas 
0 Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

South Boston 
Savings Bank

4flT4rS THE LEADER
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Skambinkite

268-4662
ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadvray 
South Boston
9 AM to 3 30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blyd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri. 
rtiurs. - 8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon




