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* Nuo liepos mėn. sociali
nio draudimo pensijos pa
keliamos 7.9 procento. Ta
do aukščiausia pensija bus 
553 dol. 30 centų, mažiau
sia - 133 dol. 53 centą. i

* Į mitingą New Yorke pa
gerbti 5 sovietų disiden
tams, iškeistiems į 2 so- 
vietą šnipus, susirinko net 
100,000 minia. I

* Irane nušautas Chomeini 
sudarytos slaptos revoliuci
nes tarybos narys ajatula 
Motahari. Tai padaręs prisi
pažįsta naujas pogrindžio 
sąjūdis, priešingas “fanati
kams muloms“. Motari buvo 
ištikimas Chomeini pasekė
jas.

* Jungtinių Tautų biulete
nis rašo, kad brangiausias 
miestas gyventi esąs Jopo- . 
nijos sostinė Tokyo (net 
dvigubai brangesnis uŽ 
New Yorką), o pigiausias 
esąs Šri Lanka (Ceylono) 
sostinė.

* Maskvoje sovietų snipus 
Engerą ir Cerniajevą pasi
tiko su gėlėmis.

* Izraelio premjeras Begi
nąs kandidatu Nobelio tai
kos premijai gauti pasiūlė 
prez. Carterį.

* Atomo energijos komisija 
laikinai uždarė Babcock ir 
Wilcox bendrovės statytas 
atomines jėgaines, kurių 
viena buvo sutrikusi kovo 
28 d. Harrisburge.

* Maskvoje lonkėsi Pran
cūzijos prezidentas Gis- 
card d’Estaing ir ta proga 
pasirašė ilgų metu ekono
minio, pramoninio ir tech
nologinio bendradarbiavimo 
sutartį.

* Popiežius savo užsienio 
reikalųministrp paskyrė 
arkivyskupąCasarolli, ku
ris žinomas kaip detentės 
su komunistų vyriausybė
mis šalininkas.
* Paryžiuje prie Le Monde 
dienraščio redakcijos pas
tato sprogo bomba, kuria 
padėjo “prancūzų kovoto
jai prieš žydu okupacija”. |

* Balandžio 27 d. San An- 
tonio (Texase) mieste po
licija nušovė 64 m. vyrą,

\ kuris šaudė i. parado daly
vius ir suspėjo nušauti 2 
žmones ir sužeisti 3 poli
cininkus bei 33 civilius.

* Ekvadoro prezidentas iš
rinktas populistų partijos 
kandidatas Aguilera, 38 m. j 
amžiaus. |Devynerius metus 
Ekvadore buvo diktatūra.

UŽ DU ŠNIPU ATIDAVĖ 
PENKIS DISIDENTUS

Praeitų penktadienį į Kennedy aerodromą New Yorke 
sovietai atskraidino 5 disidentus - kalinius Ginzburgą, 
Dymšicų, Kuznecovg, Morozą ir Vinsą, kuriuos iškeitė [ 
pernai suimtus savo šnipus Cerniajevą ir Engerį, ameri
kiečių nuteistus kalėti 53 metu. Morozas ir Vinsas yra uk
rainiečiai, kiti trys - Rusijos Žydai.

Tai pirmas atvejis, kad sovietų piliečiai (šnipai) būtų 
iškeisti už kitus sovietų piliečius (politinius kalinius). 
JAV-bės tuo parodė savo didybę, kovodama už kitos šalies 
persekiojamuosius ir juos priglausdama, o Sovietų S-ga - 
savo begalinę menkystę. Be to, Sovietija tuo prisipažino, 
kad ji laiko politinius kalinius, ką anksčiau neigdavo.

Būtų buvę didžiai pageidautina, kad iškeistųjų disiden
tų tarpe būtume regėję ir lietuvį. Užtat reikia skubiai ra
šyti prez. Carteriui, sveikinant jį už rūpinimąsi disiden
tais, bet tuo pačiu reikalaujant ir jo didesnio dėmesio lie
tuvių politiniams kaliniams. Pavyzdžiais čia galėtą būti 
Viktoras Petkus, Balys Gajauskas, Henrikas Klimašaus
kas. |

Rašyti: The Hon. Jimmy Carter, President of the United 
Statės,The White House, Washington, D.C.

KYLA KAINOS IR PELNAS
Naftą eksportuojančioms Šalims pakėlus nevalytos naf

tos kainą, žymiai padidėjo ir naftos dirbinių kaina, o taip 
pat ir naftos bendrovių pelnas. Tai dėl to, kad net ir prie 
aukštesnių kainų benzino, alyvos ir kitų naftos produktų 
paklausa nesumažėjo. Standard Oil bendrovė skelbia, kad 
jos Šių metų 3 mėnesių pelnas yra 27.6 procento dides
nis negu pernykščių metų tų pačių mėnesių. Exxono b-vės 
pelnas padidėjęs 37.4 procento, o Texaco net 80 9 pro
cento. ,i taigi beveik dvigubai. Tačiau žinovai įspėja, kad 
naftos bendrovių pelnas praeity buvo žymiai mažesnis, 
negu kitę pramonės šakų, o ir dabartinis jų pelnas nepra
šoma bendro pramonės pelno vidurkio. Be to, tenka su
prasti, kad be didelio pelno negali būti investavimo į. ty
rinėjimus naujiems reikalingiems energijos šaltiniams 
surasti.

Nepavykęs atentatas Latvijoje
UPI spaudos agentūra balandžio 25 d. paskelbė savo 

korespondento Emilio Sveilio pranešimą apie pasikėsini
mą į Latvijos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus 
Vosso gyvybę. Vossas buvęs lengvai sužeistas, bet ir 
mirtinai sužeistas automobilio vairuotojas - slaptosios 
policijos agentas. Jai atsitikę Š.m. kovo mėn. vidury, 
Vossui važiuojant į ar iš savo vasarnamio Jūrmaloj, ne
toli Rygos.

Vossas gimęs prieš 64 m. Tobolske, Sibire, po Antrojo 
pasaulinio karo atvykęs į Latviją, 1745 m. ^išrinktas 
Latvijos komunistų partijos centro komitetų, o 1766 m. 
partijos centro pirmuoju sekretorium.

Jis latvių laikomas vienu iš atkakliausiųjų rusinimo 
ir sovietinimo puoselėtoją. |

Ryšium su atentatu Rygoj padaryta daug krati^, suimta 
nemažiau kaip 35 asmenys. Latvijos spauda, aišku, apie 
tai nieko nerašo.

Kryžius — vandalų auka
New Yorke pasaulinės parodos metu lietuviai buvo pa

statę gražų kryžių, kuris paliko ir toliau ten stovėti, toj 
vietoj įsteigus parka.

Balandžio 20 d. vandalai kryžių sunaikino - jis nu
verstas, sudaužytas, smulkios papuošiamosios dalys nu
plėštos ir pavogtos.

Komitetas, kuris kryžių globoja, pasiryžęs jį greitai 
atstatyti.



Okupuotoje Lietuvoje derybos tamsoje
V j

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

TOKS "PIŠORIUS" KITAIP IR NEGALI PARAŠYTI
Pernai Maskvoje 100,000 egz. tiražu 

išleista 111 puslapių knyga "Sovietskaja 
Litva". Jos autorium nurodytas Lietuvos 
kompartijos pirmasis sekretorius P. Griš
kevičius. Jis knygoje rusiškai pasakoja 
kaip "užsienio interventai ir Lietuvos 
buržuazijos ginkluotosios pajėgos nuslo
pino" 1918 m. susikūrusią "Tarybų valdžią 
Lietuvoje", kokia "sunki" buvo Lietuvos 
liaudies dalia "fašistinės diktatūros" 
metais, kaip "Tarybų šaliai suteikus in- 
ternacionalistinę pagalbą, 
bo žmonės 1940 metų vasarą 
čiamą fašistinį režimą" ir 
"klesti" šiandien.

Lietuvos dar- 
numetę neken- 
kaip Lietuva

(Elta)

DAUGIAU ŠŪKIŲ

Sovietų S-gos komunistų partija kas
met prieš gegužės pirmąją paskelbia šū
kius, kurie yra privalomi Lietuvoje. Per
nai tokių šūkių buvo 62, o šiemet - 68.

LATVIJĄ VALDANTI "MAFIJA"

Buvęs aukštas Jungtinių Tautų parei
gūnas, latvis komunistas Imants LeŠins- 
kis, pernai iš tų pareigų pasitraukęs ir 
paprašęs JAV politinės globos, pasikal
bėjime su "Radio Liberty" tarp kitko pa
reiškė, kad dabar Latviją valdo Latvijo
je gimusių, bet Rusijoje augusių "mafi
ja" . Jie kontroliuoja visą politinį ir 
socialinį gyvenimą. Tokių tarpe esąs Ar- 
vids Peise, Maskvos politbiuro narys? 
pirmasis Latvijos komunistų partijos se
kretorius Voss ir ministrų tarybos pir
mininkas Jurijs Rubenis. Jiems būdingas 
bendras bruožas - gėdinimasis kalbėti 
latviškai, arba iš viso latvių kalbos 
nemokėjimas. Jie yra rusiškesni už tik
rus rusus. O ne kas kitas, bet Leninas 
yra pasakęs* "Surusintas mažumos narys 
yra blogesnis už aršiausią rusą šovinis
tą" .

Neabejotina, kad dėl tokios surusėju
sios "mafijos" Įsitvirtinimo Latvija yra 
pastebimai didesniame nutautėjimo pavoju
je, negu Lietuva, kur vietinė komunistine 
"mafija" kartais drįsta iškišti galvą ir 
už lietuviškus interesus.

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:
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Pastaruoju metu kone kasdien mūsų ži
nių agentūros net kelis kartus pakartoja 
naujieną, kad atominio ginklavimosi apri
bojimo derybos su sovietais jau artėja 
prie galo, kad jau beveik susitarta, kad 
prez. Carteris su Brežnevu tuoj pasirašy
sią seniai laukiamą sutartį (SALT II), 
bet dar savaitę ar kitą teksią tą pasira
šymą atidėti, nes Brežnevo pašlijusi 
sveikata neleidžianti skristi Į Washing- 
toną, o esą ir kitų smulkių priežasčių. . .

Kai kurie tokių žinių komentatoriai 
pastebi, kad šių derybų dalyviai, kuo la
biau vienas prie kito priartėja, tuo la
biau ima vienas kitu nepasitikėti, ir iš
kyla naujų kliūčių.

O svarbiausia derybų kliūtis yra ta, 
kad abu partneriai tariasi "tamsoje”, 
tikrai nežinodami, kiek ir kokios rū
šies atominių raketų katras turi. Tų 
žinių dabar ypač trūksta amerikiečiams, 
nes, praradus Irano bazę, JAV žvalgybos 
akys ir ausys dar labiau susilpnėjo. Be 
to, ir JAV padangių satelitų foto apara
tai negali visos tiesos sušnipinėti, nes 
sovietai daug savo raketų laiko paslėptų 
po žeme ar kitaip užmaskuotų. Taigi apie 
dabartinį abiejų kraštų atominių jėgų 
balansą tegalima tik spėlioti, nes nė 
viena pusė neatidengia savo kortos, ir, 
galima sakyti, deramasi tik dėl apytik
rio šautuvų skaičiaus sumažinimo, visai 
nežinant, kiek 
šovini ų.

Apie tokias 
gal geriausiai 
pasekretorius ir senas diplomatas Eugene 
V. Rostovas. Jo nuomone sovietu pažiūros 
į atominių ginklų naudingumą visiškai 
skiriasi nuo amerikiečių. Ir amerikie
čiai pagaliau turi suprasti, kad Sovietų 
S-ga visai nesuinteresuota atominių gin
klų gamybą sulaikyti. Sovietų atominių 
ginklų persvara turi lemiamai tarnauti 
jų diplomatijai. Tik realia atomine 
grėsme jie tikisi Įveikti savo priešą, 
visiškai nekariavę nei atominiais, nei 
paprastaisiais ginklais. Jeigu Amerika 
gyvens senomis nusiginklavimo iliuzijo
mis ir nauju detentės sapnu, tai , priė
mus šią sutartį, bus žengtas žingsnis 
ne artyn į taiką, o tik Į tą dieną, kai 
JAV prezidentas bus priverstas pasirink
ti* ar paaukoti Amerikos gyvybinius in
teresus, ar atominį sunaikinimą.

K EI. EI V10 RĖMĖJAI
51 dol.s J. Ma

kauskas , Baltimore, 
Md. ;

25 dol.: L.B. 
Baltimorės apylinkė;

Po 15 
Jonynas, 
lage; p. 
Bayonne,

Po 10 
Veltas, i

Šimkus, 
; M.
Hartford, C t

i dol.: V-K. 
Queens Vii- 
Masalskv, 
N.J. ;
dol.: B. 

Milton, Ma.?
P. Šimkus, Quincy, 
Ma.? M. Kelmlnski, 
E. Hartford, Ct.; N. 
Matis, Los Angeles, 
Cal.; L. Jasaiti e- 
nė, Dorchester, Ma.?

Po 8 dol.: R. Ja
lui i s, Wel1and, Ont.

Po 6 dol.: V. Le
ve ris, H am i 11on, Onl 
M. Kalvai t, Toronto, 
Ont.; J. Pransky, 
Barhcad, Alberta; 1. 
Krasauskas, Balti
more, Md.;

Po 5 dol.: A. Ka- 
lashnikow, Hartford, 
Ct.; V. Gražulis, 
Toronto, Ont.; M. 
Trainauskas, Cleve- 
land. O.; K. Grigas, 
Šalinas, Calif.; B. 
Pranskus, Toronto, 
Ont.; H. Paškevi
čius, Thunder Bay, 
Ont.,; V. Rastonis, 
Wreniham, Ma.; J. 
Plikšnienė, So. Bos
ton , Ma.I V. Juodi s, 
Oakville, Ct,; B. 
Jakavonis, Bristol, 
Ct.; N. Nivinskas, 
Hartford, Vt.; S. 
Vaitkus, Toronto, 
Ont . ; I- . Leschke- 
wi teh, Voki et i ja, 
P. Macijauskas, 
Kearney, N.J.; J. 
Bagočiūnas, Mt. Plea 
sant, Pa.; A. Kaba- 
sinskas, Cleve!and, 
0.; J. Jurėnas, La 
Chut.te, Que. ; E. 
Cibas, Milton, Ma.; 
A. Matjoška, Dor
chester, Ma.; M; 
Glodas, Holden, Ma.; 
M. Valatkienė, So. 
Boston, Ma. ; E. 
B a c i uli en e, Qui ney, 
Ma. ;

3 dol.: E. Mar
tišius, tforcester, 
Ma. ;

Po 2 dol.: K. Sės 
tokas, Dorchester, 
Ma.; J. MekeŠa, Euc- 
1 i d, Ohio; E. S i - 
men, Hainilton, Ont.i 
T, Subačius, Bramp- 
ton, Ont.; H. Si.mon, 
So. Boston, Ma.; A. 
Baltrusis, Royalton, 
T11.; M. Vaitkevi
čienė, So. Boston, 
Ma.; A. Balčiūnas, 
So. Boston, Ma.; V. 
Kuodys, So. Boston, 
Ma.; A. Keturaki s,

kuris derybininkas turi

derybas ir jų padarinius 
išsitarė buv. Valstybės

S.L.A. SEIMAS

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimas įvyksta 1979 m. birželio 30, 
d., šeštadienį, Hollanden House viešbu
tyje, East 6th St. ir Superior Avė., Cle- 
vel antie, Ohio.

Kuopos, kurios dar neišrinko delegatų, 
yra prašomos neatidėliojant juos išrink
ti ir jų mandatus prisiųsti SLA Centrui 
307 W. 30th St., New York, NY 10001.

Delegatai, norintys papiginta kaina 
gauti viešbutyje kambarius, turi užpil
dyti viešbučio prisiųstas rezervacijoms 
korteles. Patartina kambarius užsisakyti 
kuo greičiausiai, nes tuo laiku, kada bus 
Susivienijimo seimas, viešbutyje vyksta 
ir kitų organizacijų suvažiavimai.

Jeigu rezervacijų kortelių neturite, 
galite kortele iškirpti iš "Tėvynės" re
zervacijų skelbimo ir pasiųsti tiesiai 
viešbučiui.

Iki malonaus pasimatymo seime. b

(nukelta j 4 psl.)

G. MEILIŪNIENĖ,
SLA sekretorė

Ei tu, Dieve, viso pilnas, 
Kur padėjai plikio vilnas? 
Pats pančiaky nenešioji- 
Kam tu plikius nupesioji! $
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LOTYNU RAIDĖS 
PAGARBAI

Šių metų gegužės septintoji turėtų bū
ti mūsų džiaugsmo šventė. Juk tai 75 metų 
lietuviškos spaudos laisvės atgavimo su
kaktis! Tikriau tariant, tai yra jubilie
jus lotynų raįdės laimėjimo prieš rusiš
kąją "graždanką” net po 40 metų intensy
vios kovos su barbariškais cariniais 
Lietuvos pavergėjais.

Nors lietuvių tauta, atkakliausiai 
gindama savo knygų lotyniškuosius rašme
nis ir dėl to 40 metų kentėdama visišką 
lietuviškos spaudos draudimą, patyrė 
žiaurių rusų administracijos persekioji
mų ir turėjo milžiniškų kultūrinių nuo
stolių, bet istoriniai įvykiai paliudi
jo didžiulę šios kovos ir jos laimėjimo 
reikšmę ne tik lietuvių tautiniam atgi
mimui , o ir vėlesniem laikam.

Kova prieš okupanto nutautinimo tik
slais mums prievarta brukamą rusiškąjį 
raidyną ir lotynų rašmenimis lietuviš
kos spaudos draudimą virto visos mūsų 
tautos žygiu dėl lietuviškos knygos, 
dėl lietuviškos mokyklos ir lietuvių 
kalbos teisių administracijos įstaigose 
ir viešajame gyvenime, dėl savos reli
gijos ir dėl kultūrinės ir politinės 
laisvės.

Kovoje dėl lietuviškos spaudos ir 
gimtojo žodžio išplito slaptų "vargo 
mokyklų" tinklas, gimė pirmieji pogrin
diniai lietuvių laįkraščiai ir išaugo 
knygnešių armija. Šios kovos sukeltoje 
tautinio atgimimo bangoje iškilo didieji 
ano meto mūsų rašytojai ir kultūrinin
kai — vysk. Motiejus Valančius, Mairo
nis, Vincas Kudirka, Tumas-Vaižgantas, 
Pranas Vaičaitis ir daug kitų, o taip 
pat ir eilė politikos vadų, vėliau išve
dusių Lietuvą į nepriklausomybės dienas. 
Dar negirdėta Europoje Rytų barbaro 
priespauda grąžino tėvynei net jau su
lenkėjusią ar surusėjusią inteligentiją 
ir uždegė jąu neužgesinamą lietuvių 
liaudies revoliucinę nuotaiką.

Taigi nei carai, nei jų "muravjovai" 
nenumatė, kad tos uždraustosios lotynų 
alfabeto raidės virs lietuvių tautos 
laisvės kovos ginklais ir regimais Ženk
lais, atribojanČiais lietuvius nuo rusų 
kultūrinės įtakos ir ginančiais juos nuo 
okupanto suplanuoto dvasinio pavergimo.

Lotyniškoji raidė ir ja reiškiamas kū
rybinis žodis ir nepriklausomą Lietuvą į- 
rikiavo į Vakarų kultūros sferą, subran
dindamas lietuvio vakarietišką būdą ir 
skonį, kurio dar ir Šiandien okupantas 
nepajėgia iškreipti. Tasai lotynų rašmuo 
dabar ir sovietinėje okupacijoje skiria 
Lietuvą nuo rusiškojo pavergejo ir kiek
vienoje knygoje viešai demonstruoja jos 
vakarietiškąjį dvasios rūbą.

Dėl to galime pasidžiaugti ir komunis
tinių lietuvių intelektualų griežtu pasi
priešinimu slavofilų vėl peršamai mūsų 
raštui rusiškajai "graždankai", slepian
čiai tą patį carinių "deržimordų" lietu
vių nutautinimo tikslą. Tik, deja, sovie-

tinėje santvarkoje ir lotynų alfabeto 
spaudmenys yra priversti tarnauti raudo
najam Kremliaus carui, ko prie baltųjų 
carų jie dar pavyzdingai išvengė. Bet 
tikėkime, kad ir šie Vakarų kultūros sim
boliai kartą išsivaduos iš jiems primes
tos vergijos.

Ar skaitytos?
r

RUBAJATAI, Stasio
Sontvaro ketureiliai, 182 
psl., kaina 7.50 dol.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., 
minkštais viršeliais 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k?ų dalykų, čia telpa

Ne visada ir "aiškiaregiai" komunistai Romios studijos apie poetus 
savo naudai numato ateitį. Štai, 1940 me- ųeoną Skabeiką ii Joną Ais. 
tais Raudonajai armijai okupuojant Lietu- 374 psL^ kaina
vą, 1 . . _ . .
kad visa tų dienų spauda, mitingai ir 
partijos bei valdžios vadų pareiškimai 
mirgėte sumirgėjo tokiais šūkiaisi

"Sveikiname Raudonąją armiją, išvada
vusią Lietuvą iš fašistų jungo!"

"Mes amžinai dėkingi Raudonajai armi
jai , atnešusiai Lietuvos liaudžiai komu
nistinės laisvės Saulę!"

"Amžina garbė Raudonajai armijai ir 
Tarybų Sąjungos tautų Išmintingajam Va
dui Draugui Stalinui, išgelbėjusiam mus 
iš buržuazijos vergijos!"

"Ačiū Raudonajai armijai, TSRS Komu
nistų Partijai ir jos Didžiajam Vadui 
Draugui Stalinui, mums atvėrusiam kelią 
į šviesų Komunizmo Rytą!

Ir tokių "paklonų" Raudonajai armijai 
rasite be galo, bet... nė vienos padėkos 
"sukilusiems Lietuvos liaudies revoliu
cionieriams, nuvertusiems smetoninę dik
tatūrą" ... Visos maldos skirtos tik Rau
donajai armijai, nes iš tikrųjų tik ji ir 
užgrobė nepriklausomą Lietuvą ir jokios 
vidaus revoliucijos tada mūsų krašte ir 
nebuvo. Be to, nepilni 2000 Lietuvos ko
munistų, daugiausia menko išsilavinimo 
kitataučių, tada ir negalėjo jokios re
voliucijos sukelti ir valdžios nuversti.

Suprantama, kad šiandien komunistai 
ir okupantai labai norėtų^visus tuos pa
dėkos Raudonajai armijai sūkius ištrinti 
ir sveikinti tik "liaudį, savo jėgomis 
išsivadavusią iš buržuazijos jungo", bet 
kaip tai padaryti? Tokia istorija net ir 
gudriausiems propagandistams sunku su
falsifikuoti, ir telieka ją tik skrupu- t
lingai nuslėpti nuo Lietuvos jaunimo, ku- mana.3, kaina $5.00. 
ris tų laikų tiesos nematė ir neišgyveno. .T Abraomas ir sūnūs, pre

mijuotas roir.anas, parašė 
™Aloyzas Baronas, 206 psl., 

If " " ~«—»■■■,-n-—kaina $4.50,

ISTORIJA, KURIĄ SUNKU
SUFALSIFIKUOTI

kaina
$5.00,

Railos

taip pakilo jų džiaugsmo temperatūra, kaip,r J d?kes minkštais
• - • • viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 psl., kaina minkštais 
vigeliais $6.50. kietais — 
$7.25.

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00 

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 psl 
kaina $3.00. _

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl, kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psl., kaina $4.50.

Sunkiausiu keliu, romu 
nas, parašė Jurgis Gliaudo, 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą. 40f 
na $5.00.

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargia, K. 
šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl.,. kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Napoleonas, Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ru

DVIEJŲ ŽYMIŲ LIETUVIŲ MINĖJIMAS

Gegužės 13 d. 4 vai. popiet New Yorke Kultūrosv
Židiny rengiamas Vasario 16-si os akto signatarų

PETRO KLIMO ir STEPONO KAIRIO

MINĖJIMAS - AKADEMIJA

Kalbės Lietuvos atstovas Washingtone dr. iSTASYS 
BAČKIS ir buv. VLIKo vicepirm. JURGIS VALAITIS 

Meninu programų atliks akt. HENRIKAS KAČINSKAS 
ir kanklininkė MIRGA BANKAITYTĖ.

Visi kviečiami dalyvauti.

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., 
La Šalie, P. H8P ICA Canada

LIETUVA BOLŠEVIKŲ 

OKUPACIJOJE

Taip pavadintą 
knygą išleido Jūrų 
Šaulių kuopa "Klai
pėda" Chicagoje.

Ją redagavo ir 
įžangą parašė kun. 
Juozas Prunskis. 
Knygoje yra kelių 
dešimčių asmenų at
siminimai ir liudi
jimai, bolševikų nu
žudytųjų sąrašas. 
Knyga turi 240 psl., 
kaina 6 dol.

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Insurance Agency, Ine.

') 95 Rosemary Street
J Norwood, Ma. 02062 
t Tel. 762-6732 Į

H

h
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Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

17/5

-- Tėve, kas' atsitiko, kad šiandien ma
nąs jau neaplankei ir šviesų vidurdienį 
tįsai lovoje?

-- Blogai, Maiki. Turbūt jau neilgai aš 
tave mūčysiu su savo trobeliais...

-- 0 kodėl? Ar jautiesi, nesveikas?
-- Ašen, vaike, ne tik prastai fylinu, 

ale aną nedėlią jau buvau ir visai numi
ręs . ..

-- Tokios tavo nelaimės dar nesu girdė
jęs!

-- Vot, sy Maiki, kaip kartais ir su 
drūtu žemaičiu pasidaro. Buvo nais diena. 
Graži pavasario pagada. Saubostone špa- 
cyravo plenti žmonių. Nu, ir aš išlindau 
kaip kurmis į Brodvėjų pakvėpuoti nors ir 
šviežiu gazolinu... Mislinu, gal užkiū- 
tinsiu pas Zacirką pasakyti lab dien... 
Ir vienu rozu akyse pradėjo viskas tara- 
tuotis. Kur buvo vienas armabilius, jau 
rodosi du, kur vienas stulpas -- keturi, 
kur vienas šuva -- visa ruja... Ale, 
Maiki, kai jau ėmė kaip melnyčios sparnai 
suktis visas svietas ir pasivaizdeno, kad 
prieš mane eina boba kojom į viršų, o ne
krinta jai ant galvos undarokas, tai pa- 
mislinau, kad jau su manimi no gut. Ir 
tada akyse pasidarė taip tamsu, kaip prieš 
svieto^pabaigą, dar atsimenu, kaip suri
kau: "Šventas Blažiejau, ratavok mano dū
šią!", kaip po to atsimušiau pakaušiu į 
saidvoką, ir dac oi. Pabudau tiktai ospi- 
tolyje ant stalo, kai dvi niursės jau mo
vė nuo manęs apatines kelnes...

-- Tai puldamas prasiskėlei galvą?
-- No, Maiki, mano galva tai kaip špi- 

zinis puodas ir taip greitai netrūksta. 
Ana, dar Plungėje senais čėsais, kai per 
jomarką susimušėme su miesčionimis, tai 
ant mano galvos net storas štankietas su
trupėjo, o kaulas atlaikė. Vedlug to ir 
šį rozą tiktai plikės skūrą nusidrėskiau. 
Ale Zacirka sako, kad dabar mano kise
nius tai gali būti labiau paiškadintas 
negu galva.

-- Juk esi pensininkas ir turi Medicare 
draudimą, tai ko tau rūpintis?

-- Šiur kad turiu, ale, sako, gal ne 
visus kaštus užmokės. Sako, už ošpitolio 
stalą, ant kurio gulėjau, reikės mokėti 
atskirai, daktarui už skūros sulopinimą 
-- atskirai, už siūlus ir adatą -- ats
kirai, už potograpiją -- atskirai. Paskui 
dar atskiri kaštai bus už lovą, niursėms 
už paguldymą, už pilę nuo skausmo, už ar
batą ir už naktinį puoduką...

-- Na, gal taip jau nebus, kaip tave

Zacirka gąsdina. Bet, žinoma, gydymosi 
išlaidos būtų žymiai mažesnės, jeigu 
taip greitai nekiltų visos kitos pragyve
nimo išlaidos ir jeigu medicina naujais 
išradimais vaistų, instrumentų, aparatų 
ir gydymo būdų srityse nedarytų nuolati
nės, brangios pažangos.

-- 0 ar ne teisybė, Maiki, kad tuose 
svieto krajuose, kur ant visų ošpitoliaus, 
daktaro ir niursių kaštų yra vienas val
diškas šiūrinas, žmonėms sveikata daug 
pigiau atsieina?

-- Žinoma, kad tuose kraštuose, kur yra 
visuotinis sveikatos draudimas 
mažai ar nieko nemoka 
niaus, bet ką valdžia 
vistiek turi atsiimti 
mokesčiais arba, kaip 
niais atlyginimais.

-- Maiki, sako, kad 
se pelČeriai lozorius 
piūkiais.

-- Tai nesąmonė! Ir Lietuvoje gydo, kaip 
ir kitur, tik tenai gal nėra tokių moder
nių medicinos Įrengimų kaip čia turime. 
Be to, gal ir gydytojai, gaudami mažą 
valdžios nustatytą atlyginimą, iš ligonių 
kartais paima ir kyšį, kaip ir visi kiti 
ten daro...

-- Bet sakyk, Maiki, ar krajuje yra ir 
bolševikinių graborių?

-- Pasakoja, kad Vilniuje yra.
-- Nu, Maiki, tokiam tai jau aš i r 

miręs nenorėčiau patekti į pučą! Jei

(atkelta is 2 psl.)

, žmonės 
tiesiai iš kiše- 
žmonėms duoda, ji 
arba aukštesniais 
Lietuvoje, mažės-

Lietuvos lazariėtuo- 
piauna su mediniais

nu
miręs nenorėčiau patekti į pučą! Jeigu 
mūši] graboriai nulupa nuo nabasninko pas
kutinę skūrą, tai nors su poteriu ir ko- 
dylom palydi, o bezbožninkiŠki turbūt pa- 
matemamu keikdami krikščionišką kūną j. 
nešventytą duobę verčia?

-- To aš nežinau, tėve.
-- Kaip tai? Nežinai tokio vožno daly

ko? Tai tu šiandien visai negali manęs 
patiešyti...

::

So. Boston, Ma.; J. 
Kasei i nas, Brarigord, 
Ct.; J. J akstys, St. 
Petersburg, Fla.j I'. 
1evandauskas, Union 
City, Ct.; A. Šaka
lys, Worees t cr, Ma.; 
J. Kriaučiūnas, Wą- 
terbury, Ct.; J. 
Domant as , Korcester, 
Ma. ;

Po 1 dol.: E. Ka
činskienė, So. Bos
ton, Ma.; K. Vasi
liauskienė, So. Bos
ton, Ma.; A, Andriu
kaitis, Barni 1 ton, 
Ont.

Visiems aukoto
jams nuoŠirdus ačiū.

ADMINISTRACIJA

IZIDORIAUS IR VYTENIO VASYLIŪNŲ 
LIETUVIU 

KAMERINĖS m u k i k o s 
ANTRASIS DVIEJŲ PLOKŠTELIŲ ALBUMAS

Sonatos smuikui ir fortepijonui
j. Gaidelio

J. Kačinsko 
J. švedo 
J. Bavirchi 

Kaina: $9, su persi un tini p $10 
Užsakymus siekti: IZ. VASYLIUNAS, 

■ ■

■ ■

27 ttimick Street, Somervilie,' Mass. 02143.

MIRĖ GEDIMINAS GALVA
Ilgai sirgęs balandžio 23 d. Chicagoje mirė Gediminas 

Galva (Galvanauskas). Velionis buvo gimęs 1905 m. |kovo 
3 d. Zizoniy km., Vabalninku vlsč. Studijavęs ekonomi
nius mokslus Kauno ir užsienio universitetuose, ėjo įvai
rias pareigas valdžios įstaigose ir privačiose organiza
cijose, nuo 1934 iki, 194) m. dėstė Prekybos institute 
Klaipėdoje, vėliau Šiauliuose.

Atvykęs l?įl?jn. į JAV-bes kelerius metus dėstė Shell 
institute, vėliau buvo VLIKo informacijos tarnyboje Vo
kietijoje, grjžęs j JAV-bes, dirbo didelėse bendrovėse 
sąskaitybos srityje.

Plačią vagą velionis išvarė ir lietuviškoje spaudoje.

DOVANA

"Postage Stamps 
Lithuania" -- to

::' ►

of
kio pavadinimo knygą 
išleido N'ew Yorko ir 
Toronto lietuvių fi
latelistų draugijos 
kartu su The Coliec- 
tors Club, Ine., 22 
E. 351 h .St. , New 
York, N.Y. 10016. Ją 
redagavo Jonas Gri
galiūnas, Charles Mo 
tūzas, 
kas, Joseph Mulevich, 
padedant dr. Vytau
tui Donielai, Kazi
mierui Lietuviui ir 
Dėmi e Jonaitis.

Knygoje yra ne

■ M

I
I

S t e v e I v a n au s- ;

- - ■ 
tik visos žinios apie < 
Lietuvos pašto ženk- 
lūs, bet taip pat d r. 
Konstantinas Jurgėla 

pagrindinių 
Lietuvos is- 
Vitalius Ma- I 
iš geograf i - \ 
Petras Jor.i-

Antanas i

:: 
'i 
' •

' >

šutei ki a 
žinių iš 
tori jos, 
tulaitis 
jos, dr.
kas ir dr.
Klimas apie lietuvių 
kalbą.

Ta knyga pasklis 
tarp filatelistų po 
visą pasaulį ir ilgai 
bus jiems svarbiau
sias informacijos šal- 
tinis.

' DKAUimMO AGENTŪRA J 
Atlieka įvairių rūšių

■ draudimus
I Kreiptis senu adresu: i
; BRON1S KONTR1M | 

b 98 Broadway
So. BoHon, Mass. 02127 1 

Te L AN 8-1761

I

l

t
i

■:

KĄ TIK GAUTOS NAUJOS 
įKAITŲ VILNIAUS AKMENYS, 

kausko premijuotas romanas, 
viršeliais, kaina 5 dol.

LAIVA] IR UOSTAI, Aloyzo 
nas, minkštais viršeliais, I

KNYGOS
Juozo Krali- 
mi.nkštai s

»

Barono roma- 
kaina 7 dol.

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJ, Juozo 
Prunskio dokumentinė apžvalga, minkštais 
viršeliais, kaina 6.dol.

UŽ persiuntimą pridėti po 80 centų už 
knygą. Massachusetts gyventojai dar pri
deda 5% pardavimo mokesčio.

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

WORCESTER, MASS.
Tel.: 798 -2868

Vedėja B. Sviklieni

■

&
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Puiki programa — prietuštė salė
Praėjusio rudens "laisvės Varpo" kul

tūrinio vakaro proga rašėme, kad jo ren
gėjui Petrui Viščiniui buvo suduotas 
"antausis". Mat, pręgramai atlikti P. 
Viščinis sukvietė tris išeivijos žymiųjų 
rašytojų, jų tarpe Bem. Brazdžionį, ku
ri išgirsti Bostonas gal ir nebeturės ki
tos progos, — o publikos atsilankė bent 
dviem trečdaliais mažiau, negu pamatysi 
kasmetinėje Kaziuko mugėje. Taigi, aki
vaizdus Petro Viščinio -- ir jo kvies
tųjų rašytojų -- neįvertinimas.

Ir, deja, ne kitaip būtų galima atsi
liepti ir ką tik praėjusio, "Laisvės 
\arpo" 25 m. sukaktuvinio vakaro (balan
džio 21 d.) atžvilgiu — nebent tik skau
dų palygini mą'dar paryškinant. Nes šį 
kartą vakaro rengėjui buvo smogta jau 
tiesiai į pilvą, ir, sakytume, dar va
riniais krumpliais (brass knuckles). 
Visų pirma, programa buvo Šviežia ir 
pirmos rūšies, o publikos atsilankė dar 
mažiau, negu pernai — vos 125 asmenys. 
Jų tarpe nei Bostono "grietinėlės", nei 
atžalyno nebuvo matyti (ir tegul dėl 
"grietinėlės" žodžio neįsižeidžia tos 
garbingos vargo pelės, tos darbo skruz
dėlės, tie pilkieji lietuvybės riteriai, 
kurie ir šį kartą lojaliai užpildė taip 
skandalingai retėjančias "Laisvės Var
po" renginių publikos eiles).

Žinoma, jei, atsilankius į kalbamą 
koncertą, tai Bostono "grietinėlei." bū
tų buvęs pavojus iš nuobodulio surūgti, 
ai' atžalynui sudžiūti, būtų dar pagrin
do tokį šio koncerto "boikotą" pateisin
ti. Tačiau kas gi dristų tvirtinti, kad 
Marytė Bizinkauskaitė — jau seniai ne
beįdomi ir nusivalkiojusi, kad Vytas 
Bakšys - šimtą kartų matytas ir girdė
tas senas diedas, o Algimantas Dikinis 
- visiems iki gyvo kaulo įkyrėjęs? Ar
ba, priešingai, kad Marytė Bizinkaus- 
kaitė nemoka dainuoti, Vytas Bakšys ne
moka skambinti, o Algimantas Dikinis ne
moka deklamuoti, ir dėl to nesą verta ei
ti jų klausytis?

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

iŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Prekes parduodamos nuže
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 va L ryto iki 5 vad- vak. 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Tel 268-0068

Flood Square 
Hardivare Co. 

Bartaiaku N, J. ALEKNA 
»t8 EAST 'bROAD’VA’ 
fc'OUTM BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-414S 

Banjamiu Mcora Dažai 
T'vpieron Siannma 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namaau 

Reikmenys pluinbariaau 
Visokie reležlee Irdktai

i

SOL. BENEDIKTAS POVILAVlČlUS, kurio rečitalis bus 
gegužės 6 d. Jis niekada neatsisako padėti lietuviškam 
reikalui, todėl neatsisakykime paremti ir jį, dalyvaudami 
gausiu būriu jo koncerte. Plačiau - 6 psl. skelbime.

1 u/ADrrcTCDin iicTinnriWORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO

Trečiadieniai^
Šeštadieniais

WICN

VALANDA
8-9 vai. vakaro
5-6 vaL vakare) 
90.5 FM

* » s'"'

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjai
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665 ' i

4 
4 
: 
4 

Ne, tokie pasiteisinimai šiuo atveju 
netinka, visiškai netinka. Marytę Bizin- U. 
kauskaitę Bostono lietuviai dar mažai te-7 
pažįsta, o matę ir girdėję ją šiame kon- 
certc visi sutiktų, kad ji tikrai verta 
pažinti: tiek arijas (barokines ir lietu-)^- 
viskas), tiek dainas (liaudies ir ameri
kiečių bei lietuvių kompozitorių) ji at
liko pasigėrėtinai. Jos balsas ypač ma
lonaus tembro sopranas su dramatine ir, 
galbūt, net ir koloratūrine potencija; 
Dar svarbiau, kad ji turi tvirtą muziki
nį jausmą ir aktorės interpretacinius 
gabumus. Atsiminus, kad ji tebėra gimna
zistė, iš jos galima daug, daug laukti. 
Nustebino ir mums beveik visai nepažįs
tamas Vytas Bakšys, pateikęs labai su
brendusią Brahinso pirmosios rapsodijos 
ir Beethoveno "Waldstein" sonatos pir
mosios dalies interpretaciją (nors tech
nika ne visur pasiveja idėją) ir įtiki
nančiai paskambinęs savo paties kiek 
fragmentišką kompoziciją. Ar šiaip, ar 
taip žiūrėsime, 17 m. lietuvių pianis
tas ir kompozitorius - didelė Bostonui 
naujiena ir rimta dėmesio bei paramos 
verta pajėga. Ir lyg dar neužtektų šių' 
dviejų malonių "siurpryzų", akt. Algi
mantas Dikinis iš Chicagos, išeivijos 
scenos veteranas, bet Bostone retai te
matytas, klausytojus labai palankiai 
nuteikė itin gyvais Donelaičio, Braz
džionio, Sruogos, Aisčio ir Andriušio 
tekstų deklamavimais.

Ko daugiau benorėti?
Todėl ypač gaila, kad jaunimas savo 

atsilankymu nepagerbė savosios generaci
jos narių Bakšio ir Bizinkauskaitės, o 
vidurinioji karta ir vėl pasiliko taip 
akivaizdžiai abejinga* tikroms kultūri
nėms vertybėms.

*

*

*

4
4
4
*
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‘Arpber Hdidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

:/j<<

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
balandžio 25 - $795.00 rugpiūčio 2 - $865.00
gegužes 2 - $829.00 rugsėjo 19 - $829.00
gegužės 16 - $829.00
birželio 7 -$859.00 9a|i^10 - $829.00
liepos 12 - $865.00

Rugpiūčio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas

DVIEJU SAVAIČIŲ

birželio 20

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

- Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1189.00

- Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos
Vakarų Europoje: Viena, Miunche
nas, Koelnas, Briuselis - $1399.00

- Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis i J V1>Ų AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MtMBER

Trans-Afenlic Trayel Service, Ine.
393 W«rt Broadvvay, P. O. Box 116 

ąputh Boston, Ma 02127, Tel. (617) 268-8764 
Itats-Atlantic Trsvei Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen> 

jau nuo 1980 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
I LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prlces aru Uanc<i on duubie oct’ipaiicy and aro aubject to 

chi'nge.1 and/or Government opproval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

'S
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Retos, kitur 
nebegaunamos knygos

(Naujai papildytas sąrašas!)

“LAISVOSIOS MINTIES” ALBUMAS, I serija, 1912 m., 
daug Lietuvos vaizdų ir veikėjų nuotraukų, kaina 5 dol. į

MIRTIES KOLONA, Prie Červenės nužudytiems atminti, 
1947 m., 252 psl., kaina 5 dol.

BLUDAS arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos 
mete, romanas, parašė Dobilas, 1912 m., Tilže, 428 psl., 
kaina 6 dol.

VILNIUS (1323-1923), keli šimtai garsiųjų fotografų J. 
Bulhako ir S. Fleuryo fotografijų, senų litografijų ir dail. 
P Smuglevičiaus piešinių, su K. Binkio ir P. Tarulio pa
rašyta istorinė apžvalga, Kaunas, 1923 m., kaina 15 dol.

MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl., kaina 10 dol.

GADYNE SLEKTOS VIĘSPATAVIMO LIETUVOJE (156? 
-17?5), parašė dr. Jonas Šliūpas, 1909 m. Chicago, III., 
kaina 1} dol.

SAPNININKAS, 303 psl., kaina 5 dol.

PALIK ASARAS MASKVOJE, Barboros Armonienės atsi
minimai. 253 psl., 1961 m., kaina 3 dol.

ZIWATAJ SZWENTUJU, TU KURIU WARDAJS ZEMAJ- 
CZEJ UZ WIS GRIEB WADINTIES, paraše Motejus tfolon- 
czewskis, 1901 m., 160 psl., kaina 10 dol.

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kan.o 
20 dol.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. NatkeviČaitė- 
Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai, 
kaina po 5 dol. už tomų.

TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brųzdžionįs, .1947 m.,; 607 psl., kaina 5 dol.

ANZELMAS FEUERBACHAS, atsiminimai ir 12 jo svar
biausiųjų paveikslų reprodukcijų, Šiaulių Kultūros d-jos 
leidinys, kaina 5 dol.

INKVIZICIJA, parašė N. Gusevas, vertė Milašauskis, 
1914 m., 216 psl., kaina 5 dol.;

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT, Rapolo Skipi
čio atsiminimai, 1961 m., 440 psl., kaina 5 dol.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Rapolo Skipičio atsimini
mai, 1967 m., 444 psl., kaina 7 dol.

Massachusetts gyventojai prie nuroayrų kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 8) centų už knygų. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygų.

♦ * * * * * ♦ *
* * * * * * * * * ♦ 
$ 
* *
* « ♦

Sekmadieni, 1979 m. gegužės 6 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pi liečiu d-jos III aukšto salėj 
368 W. Broadway, So Bostone, ruošiamas

SOL. BENEDIKTO POVILAVICIAUS

DAINŲ IR ARIJŲ KONCERTAS

Akompanuoja komp. Jeronimas Kačinskas 
Įėjimas 4 dol., mokiniams 3 dol.
Po koncerto visi bus pavaišinti kava ir Įvairiais 
gardumynais. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

KULTŪRINIAMS SUBATVAKARIAMS 
RENGTI KOMISIJA

DAILĖS PREMIJA E. KEPALAITEI
LB Kultūros tarybos paskirtoji komisija (Kazys Varne

lis, Petras Aleksa, Aleksandras Kurauskas, Zita Sodei- 
kienė ir Vytautas Virkau) balandžio 29 d. posėdy 1978 
m (dailės premijų paskyrė skulptorei Elenai Kepaloitei, 
gyv New Yorke. Premijos dydis - 1,000 dol. Jos mece
natas - Lietuvių Fondas.

* ► 
*;* l* * * *
♦ * * * ♦ * * * ♦ * * * « * ♦ * * i

TRANS - ATLANT1C 
TRAD1NG CO.

Siuntinių persiuntimo 
Įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 į i

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė ■
*####*########*###*#«##«#/«#****•

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

598-0800

'n
PETER MAKSVYTIS

CaryMater & BsiMar

<9 Church Street
K. Millon, Mm,

Atlieku visus pataisymo, reuma
to ir projekta-dmo darbas U įsa
ko Ir viduje, gyvenamų namą Ir 
bhnlo pastatų, pagal reika
lavime. Saukite visados Od • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

GRĮŽIMAS į LAISVI, Stefanijos Rūkienes atsiminimų
II tomas. 526 psl., kaina 6 dol.

VERGIJUS PANČIUOSE, Stefanijos Rūkienes atsimini
mų I tomas, 443 psl., kaina 5 dol.

1928 M. VASARIO 16, 10 metąLietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvėms paminėti, rašo apie 30 asmenų, redagavo 
A. Marcinkevičius, 286 psl., 1928 m., kaina 20 dol.

MANO GYVENIMAS, F. Saliapino autobiografija, vertė 
Alf. Braziulis, įvadų parašė Balys Sruoga, 1938 m., 232 
psl., kaina 5 dol.

MANO ATSIMINIMAI IŠ LIETUVOS KARŲ, parašė vyr. 
pusk. Br. Zaranka, 174 psl., 1924 m., Kaunas, kaina 3 dol.

MYTHAI, PASAKOS IR LEGENDOS ŽlEMAICZIŲ, su
rinko dr. Edm. įVeckenstedtas, lietuviszkai, iszguldė J. 
Szliupas, 1897 m., Plymouth, Pa., 192 psl., kaina 6 dol. į

KOVOSE DĖL LIETUVOS, įgen. Stasio Raštikio atsimi
nimų I tomas, 1956 m., 704 psl.,| kieti viršeliai, kaina 8 
dol. •

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė 4 agronomės, Vilnius,
1957 m., kieti viršeliai, 545 psl.,; kaina 5 dol.

LIETUVIŲ LITERATŪRA RUSŲ RAIDĖMIS IR BROLIAI 
JUŠKOS-JUŠKEVIČIAl, parašė kun. Juozas-Tumas Vaiž
gantas, 1924 m.; Kaunas, 1 21 psl., kaina 4 dol.

LAZDYNŲ PELĖDOS RAŠTAI, 1,11,111 ir IV t., Švyturio 
leidinys, 1?21 m.,’ Vilnius, kiekvieno tomo kaina — 4 dol., 
visų 4 kartu - 14 dol.

VAIŽGANTO RAŠTAI, I, II, IV, V ir VI t., Švyturio ben
drovės leidinys, 1922 m. Vilnius, atskiro tomo kaina - 4 
dol., visų 5 tomų - 18 dol.

DOCUMENTS RELATIVE TO POLISH ATROCITIES, iš
leido nacistinės Vokietijos užsienio reikalų ministerija 
1940 m. Berlyne, kieti viršeliai, 456 psl., daug žiaurumo 
nuotraukų, reta nacių propagandos knyga, kaina 20 dol.

KUNIGAS VLADISLOVAS DĘMBSKIS, jo gyvenimas, raš
tai ir darbai, parašė dr. Jonas Šliūpas, 168 psl., kaina 6 
dol.

IŠ MŪSŲ KOVŲ IR ŽYGIŲ PRIEŠ LEISIANT SPAUDĄ 
(Kova dviem frontais), parašė dr. (Jonas Bagdonas, 1930 m.,i 
Kaunas, 60 psl., 4 dol.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA, parašė V. Kapsukas, 
1917 m., 127 psl., kaina 3 dol

BALTIC 
TOURS

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ
Nuo devynių iki penkiolikos dienu

• DIENOS - LIETUVOJE 4 RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Rūgs. 20 — 28 d....... .............     $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d........................  $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE 4 LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Rūgs. 6 - 16 d___ _______________ $849.00
Spal. 11 - 21 d.   ______ _ _____  $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE 4 LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 — 23 d________ __________ $959.00
Rugp. 9 - 20 d. --------- ----- ---- ---------  $959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — 26 d. _ _ ____________  $1.219.00
Rugp. 9 - 23 d. ................_______  $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
4 ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje,. 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 — 28 d___ __________ _ $1,249.00
Liepos 25 d. - Rugp. 7 d...................... $1,249.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
4 ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone
Birt. 14 - 28 d........ ........................... $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE 4 ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone

Birt. 14 - 28 d............................ ....... $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, North\4est Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija j Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis Į:

*

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617)-—969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no- 
rintiems ilgesnį laiką pabūt i L i etuvoje.
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ra

ramovEnų valdyba

į DOMI PARODA
Primenama, kad gegužės 5 ir 6 die

nomis So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos-į 
namų 4-tajame aukšte, 368 W. Broadvvay, 
įvyks paroda, kokios Bostone nebuvo ir 
nebebus. Joje pamatysime Broniaus Kvik
lio per ilgus metus rinktą medžiagą -- 
dokumentus, nuotraukas, retas knygas, 
meno kūrinius ir t.t. -- liečiančią 
Vilniaus universitetą, kuriam šiemet su
kanka 400 metų.

Parodą atidarys dr. Jurgis Gimbutas 
šeštadienį, gegužės 5 d. 7 vai. vak. Sek
madienį, gegužės 6 d., paroda bus atida
ryta nuo 2 iki 6 vai. vak.

Parodą rengia Lietuviškosios Skauty- 
bės fondas.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
METINIS SUSIRINKIMAS IR 
DEVINTOS TARYBOS RINKIMAI

Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkės visuo
tinis susirinkimas įvyks 1979 m. gegužės 5 d., 
šeštadieni, 7 vai. vak. Tautinės Sąjungos namuose, 
So. Bostone.

Darbotvarkėje:

Valdybos ir Kontrolės komisijos pranešimai, dis
kusijos ir jų priėmimas;
Dalies valdybos rinkimas, klausimai ir sumanymai.

Pradžioje bus LB 9-tos Tarybos balsavimai.

X-

Gegužės 6 d., sekmadienį, nuo 12 vai. dienos iki 
5 vai. vakaro dar vyks LB Tarybos balsavimai, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos patalpose, 
kambaryje už baro. I

Prašome mielus lietuvius-es susirinkime ir LB 
Tarybos balsavime gausiai dalyvauti.

Atsiminkime, kad Lietuvių Charta sako-. Darbu, 
mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad 
apgintų ir išlaikytų Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę!

LB Bostono Apylinkės Valdyba

» ♦
į Komitetas, ketais Bostone surengė lietuvių spaudos lotyniškomis raidėmis draudimo j*

panaikinim ukakties minėjimą. Iš kaires į dešinę: Jackus Sonda (sekr.), Aleksandras ?
Čaplikas, sonas (pirm.), Andrius Keturakis (vicepirm.), Antanas Andriulionis. Trūks-J
ta Stasio Santvaro, Igno Vilėniškio ir Stepono Joneliūno. J

BALTŲ D-JOS METINIS
SUSIRINKIMAS

Naujosios Angli
jos baltų d-jos meti
nis susirinkimas į-
vyks gegužės 20 d. 
(sekmadienį) 3 vai.
po pietų Intematio- 
nal Instituto patal
pose, 287 Common- 
vvealth Avė. , Bos
tone.

Programoje: Ro
mo Bričkaus "Li- 
thuania: the Latė 
70’s", iliustruota

J skaidrėmis. Visi ma-
|loniai kviečiami da- 
|lyvauti.

RADIJO PROGRAMAI 
♦ 
» 
I 
I 
I 
I

Seniausia lietuvių radijo 
•rograma Naujojoj Anginoj 

iš stoties WNSR 13S3 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu pa
saulinių žinių santrauka ir 

| somentarai, muzika, dainos 
J r Magdutės pasaka.
’ Šią programa veda Stepo- 
| .ras J. ir Valentina Minkai. 
| Biznio reikalais kreiptis į 
! 3altic Florist geliu ir Jova- 
I ių krautuvę, 502 E. Broad- 
| way. So. Boston. Tel.
| 168-0489 Ten gaunamas 
! Keleivi* ?r yra didelis lie’u- 
I vilkų kns gų pasirinkimas.

MASTEI? FLE( TRR’IAN

I 
I 
I 
I
I

Irth'strial — Rcsidėntiai 
— Commercial — 

New antį Oltl Work 
l’ree E*t imatės

Call

Charles A. Galinnuskas
2Ga-t(W0

APLEIDO BOSTONĄ
Vanda Mačiulienė, komunistų 1940 m. 

Panevėžy nužudyto dr. Stasio Mačiulio naš
lė, ilgai gyvenusi Bostone, išsikėlė į 
Chicagą, kur gyvena jos duktė ir su šei- 
ma.

! 1
p ■■■•B ■■

; F 1

- c m

VILNIAUS UNIVERSITETAS KULTŪROS KLUBE
Balandžio 28 d. istorikas Simas Su

žiedėlis Kultūros klube kalbėjo tema 
"Vilniaus universiteto istoriniai bruo
žai". Jo paskaitos visada būna labai 
turiningos. Ir šį kartą jis ęer kelias 
dešimtis minučių sugebėjo aiškiai api
būdinti Vilniaus universiteto 400 metų 
veiklą, jo reikšmę ne tik Lietuvai, bet 
visai Rytų Europai ir aplamai mokslui.

Kitas klubo susirinkimas bus birže
lio 2 d., kuriame etnografas Antanas 
Mažiulis skaitys paskaitą tema "Tautoty- 
ra ir siena".

L.K.V.S. "Ramovė" Bostono skyrius iš
sirinko šitokią valdybą: pirm. inž. Bro
nius Galinis, vicepirm. Kazys Šimėr.—, 
sekr. Teofilius Janukėnas ir ižd. Jonas 
Starinskas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šįmet toks minėjimas įvyks gegužės 
13 d. 10 vai. ryto šv. Petro bažnyčioje 
So. Bostone bus atnašautos mišios, o 
2 vai. po pietų Tautinių namų salėje 
bus pats minėjimas. Be kita ko inž. ir 
fotografas Kazys Daugėla rodys skaidres 
iš motinos gyvenimo čia ir Lietuvoje.

Prašoma kuo gausiau atsilankyti. Sve
čiai bus pavaišinti kavute. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono skyrius.

Dėl visko, kas a! esu ir kuo buvau, esu dėkingas savo mo
tinai. Ji išmokė mar.» savo principų ir įkvėpė įprotį dirbti.

Napoleonas
«

A G E N C Y
Vedėja: REDA M. VEITIENĖ

Tel. 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

u
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Bostono Lituanistikos Mokyklos Tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėkoja So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jai už paaukotus 100 
dol. Tie pinigai bus panaudoti pirkimui 
lietuviškų knygų, kurios bus įteiktos 
baigiantiems mokyklą ir kiekvienos kla
sės geriausiems mokiniams.

Dar kartą ačiū Piliečių klubui!

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Gegulės 5-6 d.d. So 
Bostono Lietuvių Piliečiu 
d-jos namu skautu būkle 
(4 aukšte) Viln i aus univer
siteto 400 metu sukaktuvi
nė paroda is Chicagos.

Gegulės 6 d. sol. Bene
dikto Povilaviciaus rečita
lis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III-jo aukšto sa
lėje.

Gegužės 13 d. Tautinės 
s-gos namuose Motery fede
racijos rengiamas Motinos 
dienos minėjimas.

BOSTONO LIT. MOKYKLOS
TĖVŲ KOMITETAS

KUR VYKS LB TARYBOS RINKIMAI?
Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimų 

Bostono apylinkės pirm. Andrius Ketura
kis pranešė balsavimo laiką ir būstines: 
gegužes 5 d. nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak. Tautinės s-gos namuose, 484 E. 4th 
St., So. Bostonej gegužės 6 d. nuo 12 
vai. iki 5 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose, 368 
Broadway, So. Bostone? gegužės 12 d. 
nuo 2 iki 5 vai. po pietų So. Bostono Liet. 
Pil. d-joje ir gegužės 13 d. nuo 12 vai. iki 
5 vai. popiet So. Bostono Liet. Pil. ri
joj.

Balsuojant paštu gautąjį lapelį rei
kia užpildyti., įdėti į voką, jį užlip
dyti ir įdėti į kitą voką, ant jo para
šyti savo vardą, pavardę ir adresą ir 
pasiųsti rinkimą komisijai adresu: A. 
Keturakis, 61 Thomas Park, So. Boston, 
Ma. 02127.

Gegužės 20 d. 3 vai. po 
pietų Baltų d-jos metinis su
sirinkimas International In
stituto patalpose.

Birželio 9 d. Baisiojo 
birželio minėjimas So. Bos
tono lietuvių parapijos sa- 
lėje*,^

Rugpiučio 12 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų radi
jo 45 m. sukakties gegužinė.

Rugsėjo 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje Tautos šventės 
minėjimas.

Rugsėjo 30 d. Stepono 
Dariaus legionierių posto 
Auxiliary moterų banketas.

Spalio 7 d So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas.

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 ketvirtadieni nuo 4:00 iki 6:30 vai. vak. yra 

LINKSMOJI VALANDA 
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo liienesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio
trečių kct\irtadienį H-t-.j vai. vak. Nariai dalyvaukite.

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

S.L.A. IR SANDAROS SUVAŽIAVIMAI

Pranešama, kad SLA 2-ros apskrities 
suvažiavimas Įvyks birželio 10 d, 12 vai. 
Brocktone A.L.T. Sandaros svetainėje, 30 ’
Intervale St. iį

Apskrities valdyba kviečia visas 2-sios 
apskrities kuopas, suvažiavime dalyvauti. 
Atskirų kvietimų nebus siunčiama, Sį pra
nešimą prašome laikyti oficialiu kvie
timu .

Po SLA 2-sios apskrities suvažiavimo 
Įvyks A.L.T. Sandaros 1-sios apskrities 
suvažiavimas ten pat. Prašome visas 1- 
sios apskrities Sandaros kuopas suvažia
vime kuo skaitlingiau dalyvauti.

Be to, primename, kad So. Bostono San
daros 7-tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 20 d. 2 vai. po pietų.

VLADAS BAJERČIUS, 
sekretorius

Spalio 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūrio vakaras.

Lapkr. 11 d. First & Second 
Church salėje Baltų d-jos 
ruošiamas dr. Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas.

Lapkričio 18 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje ramovėnų ruošiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas. |

ATLAS PARCEL5 CO.
82 Harrison Street, 

Worce«ter, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
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 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 įsjti- 
Linuite. Vedėjas A. fehyrtnski

M & T OIL CO, Ine.
į
641 E Broadway So. Boaton, Maaa. 02127

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

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

Skambinkite

South Boston.
SavingsBank

THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM . J 30 PM-
Monduy 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
‘tiurs. 8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon
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