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Fvena sunkias dienas. DenHstrocijos su Sū
kiais "Mirtis šachui” vis plečiasi. Jąęesulaiko nė įves
tas karo stovis. Vyksta streikai, valdiniu įstaigų padegi
mai ir kitoki jų naikinimai. Kol kas negelbsti nė kai kurios 
padarytos nuolaidos - apie 1,500 politinių kalinių paleidi
mas, kai kurių aukštą valdininkų išmetimas, cenzūros su
švelninimas, atlyginimu pakėlimas ir kt. Šachas sutinka 
įvesti net konstitucinę monarchiją.

Kol kas kariuomenė klauso šacho, bet baiminamasi, kad 
ir jos tarpe gali įvykti skilimas.

Šie įvykiai Irane domina ir Vakarus, šachas Mohammed 
Rėza Pahlevi yra neatlaidus komunistą priešas. Iranas li
gi šiol buvo stipri užtvara Sovietų S-gai artėti prie Persi
jos įlankos, prie gausių naftos šaltinių. Taigi ir Vakarams 
svarbu, kad Irano valstybės vairas nepatektų į Sovietų S-gai 
palankias rankas.

Svarbiausi neramumų kėlėjai yra kraštutinieji musulmonų 
religiniai vadai. Jie nori pagal jų šventąjį raštą — Koraną 
valdomos valstybės, ‘‘muzulmoniskos demokrotiįos”, pik
tinasi šacho vykdoma žemės reforma, nes ji paliečia ir jų 
žemes, nepakenčia kitų liberalinių reformų.

AMERIKOS LIETUVIU. TARYBOS suvažiavime pė dalyvių; dešinėje kalba ALTos pirm. dr. Ka-
Chicagoje spalio 21 d. Tautiniuose namuose gru- zys BOBELIS- Foto Vaclovo Noreikos

Be jų, yra ir kitų nepatenkintų dabartine padėtimi. Jų 
eilėse, aišku, netrūksta komunistų ir jų bičiulių.

CARTERIO KOVA SU INFLIACIJA
Praeitą savaitę prez. Carteris atidengė savo plano ko

voti su vis didėjančia infliacija.

Daug naujo jis nepasakė. Kaip anksčiau taip ir dabar 
jis yra savanoriško darbdavių ir samdinių susilaikymo Ša
lininkas. Prievartinių priemonių jis nenumato.

Prezidentas pageidauja, kad atlyginimai per metus ne
būtų pakelti daugiau kaip 7 procentus. Išimtis daroma tik 
tiems, kurių valandinis atlyginimas ne daugiaj kaip 4 dol. 
valandai. O prekių kainų pakėlimas per metus irgi neturė
tų viršyti 5.75 procentų.

Jei infliacija per metus prašoktų 7 procentus, tai darbi
ninkams, kurių atlyginimai nebuvo pakelti daugiau kaip 7 

procentus, bus atitinkamai sumažinti mokesčiai Panašių 
lengvatą gaus ir darbdaviai.

Prezidentas žada sumažinti federalinės valdžios biudže
to deficitą iki 30 biI. ar daugiau dol Į dvi laisvas valdines 
vietas tebus priimta tik vienas tarnautojas.

Dėl to plano tiek darbininku, tiek darbdavių atsiliepimai 
nėra vienodi. Tai p pat ir politikų tarpe. Kai kurie ekono
mistai bijo, kad Carteris ruošia dirvą priverstinei kainų ir 
atlyginimą kontrolei, kurią atleidus infliacija dar stipriau 
spusteltų aukštyn. Neigiamai Carterio ploną, sutiko Vak. 
Europos valstybės ir Japonija, nes dolerio kursas ten 
smarkiai nukrito.

Pagal klasikinę ekonomikos teoriją, ka:nos ir atlygini
mai kyla todėl, kad kyla ekonomijoje pinigų kiekis. Tol, 
kol vyriausybė nesiima priemonių to pinigų kiekio didėji
mo pristabdyti, tol ir infliacija lieka nepažabota. Tačiau 
prez. Carterio plane kaip tik nenumatomos jokios ta kryp
timi veikiančios priemonės.

TAIKOS PREMIJA
BEGINUI IR SADATUI
Nobelio taikos premija 

paskirta Izraelio premjerui 
Menachem Beginui ir Egipto 
prezidentui Anvrarui Sada- 
tui už pastangas įvykdyti 
taiką tarp Izraelio ir arabų.

Gal butų trečioji šios pre
mijos dalis tekusi preziden
tui Carteriui, tik jis buvęs 
per vėlai pasiūlytas. Tarp 
kitų kandidatų Nobelio tai
kos premijai gauti buvo vi
sos Helsinkio grupės kartu, 
Suomijos prezidentas, lenkų 
kardinolas Višinskis ir kt.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Gromika premijos 
paskyrimo Beginui ir Sada- 
tui pavadino tikru ‘‘juoką 
darbu”. O Palestinos lais
vinimo organizacija pareiš
kė pasipiktinimą, kad premi
jos susilaukė du ‘‘fašistai 
su juoda praeitim”

* Sovietu snipoi - Valdik 
Enger ir Rudolf Černiajev — 
nuteisti kalėti 50 metų, bet 
kol kas ‘‘užsienio reikalų 
politikos sumetimais” pa
likti laisvėje Sovietų S-gos 
ambasadoriaus priežiūroje.

* Pan American lėktuvų b-vė dėl įvairių jai daromų truk^y'-' 
mų sustabdė skridimus iš New Yorko į Maskvą ir sovietų 
okupuotus kraštus.
* Londono Times dienraštis rašo, kad Brežnevo sveikata 
lobai pablogėjusi ir jis nebegalįs imtis sudėtingų uždavi
nių.
* Praeitą Šeštadienį prez. Carteris buvo atvykęs į Bostono 
pašonėje esantį Lynn miestelį paagituoti už sunkiai kovo
jančius demokratų partijos kandidatus.
* Indijos finansų ministro Patel žodžiais, Indijoje 290 mil. 
žmonių gyvena didesniame negu oficialiai pripažintame 
skurde, nes jų mėnesinis uždarbis yra mažesnis nei 7.50 
dol.

* Praeitą savaitę užsibaigė 
dvi savaites užtrukęs Kana
dos paštininkų streikas.

* Italijoj nuteisti šeši tero
ristai, jų tarpe ir Corrado 
Alunni, kuris buvo kaltina
mas įžymaus valstybininko 
Aldo Moro prgrobimu.

* Sovietų S-ga įspėjo kai 
kurias Vak. Europos valsty
bes, kurios parduoda gink
lus Kinijai, kad tai labai 
gadina tarpusavio santy
kius. Girdi, ir mes (sovie
tai) nesėdėsime rankas su
dėję.

Alto metinis suvažiavimas
Spalio 21 d. Tautiniuose namuose Chicagoje vyko Ame

rikos Lietuvių Tarybos 38-sis suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 45 ALTos nariai, įvairių organizacijų 36 atstovai 
ir 67 svečiai.

Suvažiavimas susilaukė daug sveikinimų, išklausė, iš
diskutavo ir priėmė valdybos apyskaitą, sudarė naujų tary
bą bei valdybą (paliko beveik visi senieji nariai).

IŠ ižd. J uozo Skorubsko pranešimo paaiškėjo, kad nuo 
pereitų apyskaitinių metų buvo likę 26,444 dol., kad 1977. 
X.l — 1978.X.l laikotarpiu gauta 63,569 ir išleista 56,634 
dol., kasoje liko 33,379 dol.

Devynerius metus išbuvęs valdybos pirmininku dr. Ka
zys Bobelis, dabar gyvenąs Floridoje, atsisakė kandida
tuoti valdybon. Jis išrinktas Tarybos garbės pirmininku su 
sprendžiamuoju balsu valdybos posėdžiuose. Tai pirma to
kio garbinga teisė išeinančiajam ALTo pirmininkui.

Po suvažiavimo buvo pokylis dr. Bobeliui pagerbti. Ja
me apie jo nuopelnus kalbėjo Teodoras Blinstrubas.

Sunkumai kely į taiką
Nuo spalio 12 d. Washingtone tariasi Izraelio ir Egipto 

atstovas taikos sutarties reikalu. Yra paruoštas jos teksto 
juodraštis, bet į jį pasiūlyta įrašyti įvairių pakeitimų. Ara
bų atstovai reikalauja aiškesnių žodžių Jordano vakarinio 
kranto ir Gazos sričių reikalų. Ypač juos sujaudino Izrae
lio kabineto nutarimas plėsti ten žydų gyvenvietes. Net 
prez. Carteris dėl jo pareiškė protestą.

Tikimasi, kad sutartis bus paruošta ir pasirašyta, bet 
paliks dar ginčytinų reikalų, kurie bus sprendžiami vėliau.

Kiti arabai, priešingi sutarčiai, aštrina ginklus, stengia
si savo eiles labiau suglausti. Lapkričio 2 d. Irako sosti
nėje Bagdade susirinks tuo reikalu Arabų lygos 21 nario 
atstovai.

* Kandidatas į Japonijos premjerus Nakasone įveltas į 
lėktuvų statybos Lockheed b-ves kyšių bylp.

* Sovietų kosmonautai erdvėlaivy Salut 6 jau išbuvo 137 
dienas. Tai yra kitų nepasiektas rekordas.

* Norvegijoje sustreikavo degtinės parduotuvių tarnauto
jai. Baltakės mėgėjai priversti troškulį malšinti ‘‘munšei- 
nu” arba alumi. ‘‘MunŠeino” kvortos kaina 35 dol
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Okupuotoje Lietuvoje DETROITO ŽINIOS
KULTŪROS KLUBO

Rusai okupantai, Salin ii Lietuvos!

SKĖSTA ALKOHOLIO JUROJE

“Tiesa” spalio 10 d. išspausdino straipsni “Alkoholio

bedugnė”. Jame yra ir šitokie milicijos darbuotojo, teisi
ninko ir gydytojo pasisakymai:

Milicijos darbuotojo: Per parq musu res
publikoje į blaivyklas patenka vidutiniškai 180 girtų pilie
čių. Lietuvos TSR vidaus reikalu ministerijos duomenimis 
per pirmąją 1978 metų pusę 94.1 procento šio skaičiaus 
sudarė vyrai, o 5.9 procento - moterys. Iš jų 48.5 procen
to buvo nuo 28 iki 45 metų amžiaus, o 28.2 procento — nuo 

18 iki 28 metų amžiaus.

Pagrindinės pasigėrimo priežastys: 54.6 procento — su
sitikimai su draugais, 13.1 procento - be jokios priežas
ties. Dažniausios girtavimo vietos: 34.2 procento — butas 
ir 9.9 procento — alaus barai. Populiariausias jiems gėri
mas - vynas.

Daugiausia girtų - 66.8% procento į blaivyklas atgaben
ti iŠ gatvės bei kitų viešų vietų, dažniausiai — trečiadie
niais, ketvirtadieniais, o ypač penktadieniais nuo 18 iki 
24 vai.

Teisininko. Daugiau kaip pusė visų nusikaltimų 
bei drausmės pažeidimų susiję su girtavimu. Lietuvos TSR 
teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto duomenimis 
per kelerius paskutiniuosius metus mūsų respublikoje as
menys, nusikaltą būdami girti, sudarė beveik pusę visų nu
teistųjų.

Pusės visų nelaimingų atsitikimų gamyboje priežastis - 
girtavimas.

Apie trečdalis gaisruose žūvančių žmonių — girtavimo 
padarinys. Šiemet taip jau nukentėjo apie 40 piliečių. Iš 
429 pernai nuskendusią 173 buvo neblaivūs.

Beveik trečdalis visų autoavarijų pernai sukelta neblai
vią eismo dalyvių. Jose žuvo 302, sužeisti 1327 žmonės.

Kone dešimtadalis į traumatologijos punktus besikrei
piančių pacientų būna neblaivūs. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis vien Vilniuje jų pagausėja 3-4 kartus.

Gydytojo. Moterys nėštumo metu, ypač jo pirmai
siais mėnesiais, naudojusios alkoholinius gėrimus, 30-40 
atveju iš šimto pagimdo nesveikus kūdikius: su galvos 
smegenų vandenlige, nugaros smegenų išvaržomis, širdies 
pertvarų defektais, širdies raumenų nepilnavertiškumu — į- 
gimtu kurtumu ir 1.1.

Chroniškai geriančių tėvų vaikai 10-15 atveju iš šimto 
turi nesveikus inkstus, kepenis, 40-45 atvejais iš šimto 
yra atsilikę psichiškai, vėliau už savo bendraamžius pra
deda kalbėti, negali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, 
serga įgimta silpnaprotyste.

Daugiau kaip pusė - 60-70 procentų vaikų, kurie serga 
neurozėmis, yra iš alkoholikų šeimų. Dėl tėvų amoralinių 
gyvenimo sąlygų 80-90 procentų vaikų linkę į nusikalti
mus, valkatavimą, vagystes, chuliganizmą, girtavimą".

SUKAKTIS

Spalio 8 d. Detroito kultū
ros klubas paminėjo savo 
25 m. sukaktį. Minėjimą 
pradėjo valdybos pirm. An
tanas Musteikis, toliau jam 
vadovavo Jurgis Baublys. 
Klubo veiklos apžvalgą per
skaitė vicepirm. Stefanija 
Kaunelienė. Buvo daug svei- 
kinimų Žodžiu ir raštu.

Meninę programų atliko 
Kristina ir Regina Butkū- 
naitės, padainavusios 6 
dainas, Eleonoros Stanke
vičiūtės— Holms vadovauja
mas Windsoro tautinių šokių 
ansamblis pašoko kelis šo
kius, oStasio Sližio vado
vaujamas mergaičių ansamb
lis padainavo 4 dainas. Kun 
Algimantas Kezys parodė 
Pennsylvanijos lietuvių gy
venimo filmą.

Programai pasibaigus, mi
nėjimo dalyviai Šnekučiavo
si vaišindamiesi jiems pa
ruošta kavute ir užkand
žiais.

Minėjime dalyvavo apie 
200 lietuvių. Tarp ją buvo ir 
amerikiečiai dr. Patty ir jos 
vyras Harold Rice, kurie 
studijuoja Lietuvos gintarą 
ir rašo apie jį studiją, ir 
Tarptautinio instituto pirm. 
Joyce Law.

Dar paminėtina, kad klu
bui per 25 m. pirmininkavo 
dr. Gurskytė-PauŽienė, Ro
žė Bilaitienė, Kotryna Stan
kuvienė (mirusi), Alfas Gil- 
vydis ir dabartinis pirminin
kas Antanas Musteikis, il
giausiai pirmininkaująs.

ORGANIZACIJŲ. CENTRAS

Nuo 1943 veikia Organiza
cijų Centras (DLOC), kuriam 
kaip rašoma jo spalio 9 d. 
išleistame biuleteny nr. 2, 
“rūpi visi tautiniai, kultūri
niai, politiniai ir likiminiai 
lietuviškos išeivijos ir lie
tuvių tautos reikalai, o taip 
pat lietuviška reprezentaci
ja, ryšių mezgimas ir palai
kymas su federalinės ir vie
tinės valdžios įstaigomis ir 
kitų tautų organizacijomis”.
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Lapkričio 7 d. rinksirąjf visus Atstoiėę rj8»ų narius, tre®^ 
dalį senatorių ir daugybę ^fllstijos pareijfnų- Esame be
veik visi šios salies pifie^Bi, todėl negalime būti abejin
gi, kokie įstatymą leidėjai infeykdytojof bus išrinkti. Turi
me ir mes patys stengtis, kad kurie, mūsų nuo
mone, yra tinkamiausi. Todėl turime rinkimu dieną eiti bal
suoti. Nesakykime: “Mano vieno balsas nieko nereiškia . 
Tai klaidinga. Dažnai vienas balsas veria.

$tai keli rinkimų pavyzdžiai, kurie rodo, kok^ęįjcŠmin- 
gas buvo vienas balsas tam ar kitam kandidcNtlj.

Marcus Monton 1839 metais buvo išrinktas M 
setts gubernatorium vieno balso dauguma.

ochu-

1845 metais Texaso valstija nebūtų įsijungusi į JAV, 
jei dar vienas balsas būtų paduotas prieš.

Prezidentą Andre* Johnsoną nuo patraukimo tieson (im- 
peachmento) išgelbėjo vienas balsas.

Thomas Jeffersonas 1800 metais laimėjo JAV preziden
to kėdę, nes gavo vieną balsą daugiau negu Aaron Burr.

Rutherford B. Hayes 1876 metais vieno elektoriaus balso 
dauguma buvo išrinktas JAV prezidentu. Tas rinkimus nu
lėmęs elektorius buvo Indianos kongresmanas, išrinktas 
taip pat vieno balso dauguma.

1950 metais Garrett rinkimų apylinkė (Marylande) vieno 
balso dauguma išrinko senatorių, gavusį 3,080 balsų, o jo 
varžovas gavo 3,079.

John F. Kennedy 1960 metais nebūtų laimėjęs prieš Ni- 
xoną, jei visose Illinois valstijos rinkiminėse apylinkėse 
už jį būtų balsavę po vieną rinkiką mažiau.

Pagaliau ir Hitleris nacių partijos vadu buvo išrinktas 
tik vieno balso dauguma.

Taigi vienas balsas daug reiškia.

LB Spaudos vajus

“Kas save lietuviu laiko, savo spaudą tepalaiko”!

AUKOJU “KELEIVIUI"

AUKOJU

kitam leidiniui

Lietuvių Bendruomenė kviečia aukoti lietuviškajai spaudai. 
Už kiekvieną 10 dol. auką “Keleiviui” arba kitam leidiniui 
JAV LB. Krašto valdyba aukotojui dovanos 1 egz. 
savo leidinio — “Violations of Human Rights in Soviet- 
Occupied Lithuania”.

PAVARDĖ IR VARDAS__________________________

ADRESAS_____________________________________________

BL&B
’***********************************♦**♦***♦**♦«*•♦♦•*•♦♦#<;

11:30 - 12:00 vai.
1430 bange iš WWEL

12:10 - 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St„ Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisvės Varpas
SEKMADIENIAIS

DLOC kasmet surengia 
Vasario 16 minėjimą. Per
nai toj šventėj buvo įteik
tos 6 piniginės premijos li
tuanistinių mokyklų moki
niams už geriausius raši
nius apie Vasario 16-ja- 
premijų mecenatai - Rože 
ir Kazys Ražanskai. Toks 
pat rašinių konkursas bus ir 
1979 m. vasario 16^. minė
jimo proga. Tas minėjimas 
bus vasario 11 d. Kultūros 
centre. Jame bus pagerbti 
lituanistinių mokyklų moky
tojai, radijų valandų vedė
jai, skautų, chorų, tautinių 
šokių vadovai ir kiti kultū
rininkai

Auką siųsti: Lithuanian-American Corrmunity of USA, Ine 

809 Meetinghouse Rd.

Cinnaminson, N.J. 08077

S*****************#**#**********#****###.
(nukelta j 3 psl )
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PRIEŠ LAPKRIČIO 
SEPTINTĄJĄ

Lapkričio 7 d. rinksime šio krašto 465 kongreso atsto
vus ir vieną trečdalį senatorių. Savaime aišku, kad tas JAV 
politinis įvykis turėtų rūpėti ir mums, nors, būdami pilna
teisiai Šio krašto piliečiai, savo kasdieninėje kalboje vi
sada griežtai skiriame lietuvius nuo “amerikiečių” — kita
taučių. Žinoma, ta dar gyva tautine sąmone galėtume tik 
džiaugtis, bet, matyti, dar iš senovinės “nuskriaustųjų ir 
nužemintųjų” generacijos yra mumyse įsidiegusi tokia men
kavertiškumo nesąmonė, kad manome, jog tiktai kitataučiai 
yra teisėti šio krašto šeimininkai ir vairuotojai, o lietuviui 
telieka tiktai nusivožus kepurę ir dvilinkom susirietus 
maldauti iš anų malonės. Dėl to ir šiandien esama tokių 
musų tautiečių, kurie baidosi net priartėti prie valdžios 
įstaigų durų.

O iš tikrųjų jau seniai yra laikas (ir net pavėluota) vi
siems aktyviai dalyvauti šio krašto problemų sprendime, 
reikšti atviru žodžiu ir veiksmu mūšų etninės grupės nuo
monę ir ne tiktai prašyti “išmaldos”, bet ir reikalauti, 
kas kiekvienam šio krašto piliečiui priklauso. Na, o rinki
mai kaip tik ir yra tokia savo teisės ir pareigos pademons
travimo proga, ypač kad dabar kandidatams kiekvienas bal
sas yra brangus.

Tik gaila, kad šį karta> ir visame krašte priešrinkiminė 
nuotaika yra nusmukusi. Nors 95-tasis kongresas ir priėmė 
keletu vertų dėmesio įstatymų, - sumažino bilijonais do
lerių federalinius mokesčius, nutarė teikti paramą energi
jos taupytojoms, skyrė bilijonus dolerių susisiekimo page
rinimui, pensininkams, veteranams, nedarbui mažinti ir kt., 
— bet jo kadencijos metu išryškėjo ir daugybė korupcijos 
faktų ir rinktinių atstovų moralinio nuosmukio pavyzdžių. 
Štai, be milijonus doleriu prarijusių įvairiųadministracijos 
pareigūnų suktybių ir vagysčių, šiuo metu net 14 Atstovų 
rūmų narių arba jau sėdi kalėjimuose, ar dar laukia krimi
nalinių bei disciplinarinių bylųuŽ paimtus stambius ky
šius, melavimą teismo organams, paleistuvystę ar Judo pi
nigus, gautus iš užsienio agentų. Reikia manyti, kad tai 
yra tik maža dalelė “rinktinių nusikaltėlių", o žymiai dau
giau gudresniųjų sukčių tyliai tupi po šluota.

Dėl to, kaip visuomenės apklausinėjimai rodo, dabar ma
žai kas betiki ir skambiausiems kandidatų pažadams bei jų 
nuoširdumu, — abejojama, ar pavyks įveikti infliaciją, iš
lyginti nuostolingą užsienio prekybos balansą, sumažinti 
išpūstus nekilnojamojo turto mokesčius, atpiginti medici
nos patarnavimus, sustiprinti svyruojančio dolerio kojeles.

Tokiame “gėrio ir blogio” mišinyje nedrįstume ir lietu
viams balsuotojams siūlyti savo pečiais paremti tiktai ku
rią vieną didžiųjų šio krašto partijų. Gal labiau verta bal- 
suoti'tik už geriausiai mums pažįstamus ir mums naudin
giausius kandidatus. Ui tuos, kurie remia lietuvių politi
nes aspiracijas, mūsų tautinius ir kultūrinius siekimus.
Tad nepamirškime tų, kurie atstovų rūmuose ar senate ke
lia Lietuvos laisvės klausimų, balsuoja už okupaciją smer
kiančias rezoliucijas, padeda gelbėti sovietų įkalintus di
sidentus, rodo dėmesį mūsų kultūrinėms vertybėms, o taip 
pat ir tų, kurie kviečia veiksmingiau susirūpinti sovietų 
karinės galybės augimu, ryžtingiau pasipriešinti agresy
viems ją užmojams Afrikoje ir kitur. Tik nemanykime, kad 
mūsų Čionykštė politinė veikla ir mūsų balsas nieko ne
sverta, nes tada ir liksime kiūtoti šio krašto uzpečkyje.

Popiežius Jonas Paulius II 
ir komunizmas

Vos pasklidus netikėtai žiniai, kad Krokuvos kardinolas 
Karolis Wojtyla yra išrinktas popiežium Jonu Paulium II- 
ju, tuoj pat pasaulio spaudoje, įvairiu kraštų visuomenėje 
ir diplomatiniuose sluoksniuose suaidėjo ir šimtai klausi
mų, rimtų komentarų ir spėliojimų, ypač liečiančių naujojo 
popiežiaus politiką besiplečiančio agresyvaus ir antireli
ginio komunizmo atžvilgiu. Tuo labiau šią problemą aktua
lino ir faktas, kad kardinolas Karolis Wojtyla į popiežiaus 
sostų yra įžengęs tiesiai iš komunistinės Lenkijos — iš 
Sovietų S-gos kontroliuojamo satelito. Tie naujojo popie 
žiaus asmens vertinimai, būsimos jo politinės linijos spė
liojimai ir galimų grėsmių pranašystes laisvojo pasaulio 
spaudoje tęsiasi ir dabar, tad verta bent glaustai kai ku
rias komentatorią mintis peržvelgti.

Iš arčiau popiežią Joną Paulių II pažįstan tie j i dvasiš
kiai ir žurnalistai pabrėžia, kad buv. kardinolas Karolis 
Vojtyla esąs labai gabus diplomatas, jau komunistinėje 
Lenkijoje gerai sugebėjęs vaikščioti siauru liepteliu tarp 
komunistinės valdžios ir Bažnyčios. Be to, jis yra išgyve
nęs Lenkijoje ir nacių okupaciją, kovodamas dėl savo tau
tos ir religijos laisves, tad turįs didelį atsargios politinės 
veiklos patyrimą.

Pažymima, kad dabartinis popiežius yra ir gilus intelek
tualas, bet niekad nebuvęs atitrūkęs nuo liaudies, tad su
gebėsiąs visada palaikyti tų “žmonišką ryšį” su plačio
mis masėmis, susiduriant su komunizmo ideologija, o len
kų katalikų jam reiškiama ištikimybė yra taip Šimtu procen
tu garantuota, tarsi Lenkijoje tebūtų tik komunistinė vy
riausybė, o visa tauta vadovaujama popiežiaus.

Jono Pauliaus II komunizmo grėsmės Bažnyčiai ir lais
vajam pasauliui pažinimų galėtų liudyti ir tokia jo anksty
vesnių raštų citata:

“Mes stovime ant Vistulos upės kranto galutinėje kon
frontacijoje tarp Bažnyčios ir Antibažnyčios, tarp Evange
lijos ir Antievangeliįos. Tai yra likiminis sprendimas ne 
tik lenkų tautai ir Bažnyčiai, bet bandymas ir visai 2,000 
metą krikščioniškajai civilizacijai, su visomis pasekmė
mis žmogaus orumui, individualioms teisėms, žmogaus 
teisėms ir tautą teisėms”.

Deja, mes jau turime istorinį patyrimą, kad net labai kai 
kurių vadų tvirti antikomunistiniai principai dėl praktiškos 
naudos gali netik palūžti, bet ir likti visiškai užmiršti... 
Taigi ir popiežius, siekdamas komunistinėje santvarkoje 
bent laikinai išsaugoti Katalikų Bažnyčią, politiniu vieš
keliu dar gali nukeliauti ir į jou pažįstamas “detentes” ar 
“koegzistencijas su bedieviais”.

Bet ypač Įdomi ir reikšminga yra pačių komunistinių 
“krivaičiu” reakcija, kurie, varydami antireliginę propa
ganda ir “statydami tarybinį žmogų”, ėmė staiga ir susi
laukė net komunistiniame lopšyje išaugusio popiežiaus...

Kol kas toks Krokuvos kardinolo Karolio Vojtylos pasau
linis iškėlimas Sovietu S-gos ir kitų komunistinių kraštų 
buvo sutiktas su atitinkamu diplomatiniu mandagumu, o 
Lenkijos vyriausybės - net ir labai polankiai. Tarsi į Va
tikano sostą butą įsėdąs “savas žmogus”. Nepagailėto vy
riausybės ir komunistų partijos sveikinimų, vainikavimo iš
kilmėse šlovingų delegatu ir lenkams vizų į Romą. Bet iš 
tikrųjų komunizmo vadai į kard. Vojtylos išrinkimą popie
žium žiūri su įtarimu ir susirupinimu.
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DETROITO ŽINIOS...

(atkelta iŠ 2 psl.)

Pernai DLOC stambiomis 
sumomis parėmė Detroito 
jaunimo dainų ir šokių an
samblius, numatoma paremti 
ir Šiais metais. Prisidėto 
prie lietuviško kambario 
Wayne universitete įrengime

Kultūros ir švietimo rei
kalams remti Centras nutarė 
įsteigti atskirą fondą, ku
riam lėšų bus stengiamasi 
gauti iŠ valstijos ir miesto 
iždų, lietuvių organizacijų 
ir pavienių asmenų.

Centro atstovai įeina j 
Pavergtųjų tautų centrini 
komitetą ir į PabaltieČių ko
mitetą, kuris kasmet pamini 
1941 m. birželio ir vėlesnių 
laikų trėmimus į Sibirą.

Spalio 15 d. Centras su
rengė svarstybas, kuriose 
dalyvavo ALTos valdybos 
nariai: dr. Kazys Bobelis, 
dr. Leonas*Kriaučeliunos, 
dr. Kazys Šidlauskas ir Te
odoras Blinstrubas.

Savo veiklos 35 m. sukak
tį Centras rengiasi parninė- 
ti lapkričio 11d. Bronže 
Wheel restorano saleje, 
27225 Warren St., Dear- 
born Heights.

A.S.

Neabejojama, kad didžiausios įtakos tas įvykis turės 
Lenkijoje, kur religiniai ir tautiniai jousmoi yra sulydinti 
beveik į vieną “nacionalinį lenko kraują”, tad siekimas 
didesnės religines laisvės yra drauge ir iš komunistinio 
režimo išsilaisvinimo troškimas. Manoma, kad Katalikų 
bTŽnyčios_balsas ir moralinė įtaka taip pot padidės Ven
grijoje ir Čekoslovakijoje, kur dar gyvi sukilimų prieš ru
sus atsiminimai ir neužgesusi “komunizmo kiemsargio" 
neapykanta.

Mes galime teigti, kad ir Lietuvoje tie Jono Pauliaus II 
lietuvių kalba pasakyti du sveikinimo sakiniai didžiai su
stiprins kovotoju dėl žmogaus teisiu ir religinės laisvės 
moralę. Juk bus džiaugiamasi, kad, štai, popiežius pirmą 
kartą per beveik 2000 metą prabilo lietuviškai! Net 654 me
tai po to, kai, raginamas krikštytis, O.L.K. Gediminas po
piežiaus Jono XXII pasiuntiniams atsakė: “Bet jei kada 
nors galvojau apie tai, tepakrikštija mane velnias!”

Deja, Amerikos ir Vakaru Europos politikai kreipia de*- 
mesį ir i kitą medalio pusę. Jie sako, kod bet kokia ryŠkes-

(nukelta į 6 psl.)

KELEIVYJE GAUNAMOS 

NAUJOS KNYGOS

RUDENYS IR PAVASARIAI,
lll-ji dalis, romanas, parašė 
Albinas Baranauskas, 389 
psl., kaina 8 dol.

IŠEIVĖS KELIU, apysaka, 
parašė Marija Aukštaite,
207 psl., kaina 5.50 dol.

MARLBOROUGH’S LITHU- 
ANIAN SELF-TAUGHT,
144 psl., kaina 2 dol.

LITHUANIA 700 YEARS,
IV laido, parašė Jonas Pu- 
zinas, Juozas Jakštas, Al
bertas Gerutis, Algirdas 
Budreckis ir Stasys Lozo
raitis, red. dr. Albertas Ge
rutis, 458 psl., kietais vir
šeliais, kaina 12 dol.

ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIE
VU MIŠKE, kacetininko Sta
sio Ylos pergyvenimai, 556 
psl., kaina 5 dol.

PETRAS KLIMAS, valstybi
ninkas, diplomatas, istori
kas, kankinys, parašė dr. 
Albertas Gerutis, 318 psl., 
kaina 10 dol.

Gyvu mums kaltintoju tebe
stovi ir artimiausio mūsų pro- 
eitis įau nepriklausomoj Lietu
voj. Atsikurėme demokratiškos 
respublikos pavidalu, bet ne
mokėjome būti demokratais ir 
nesugebėjome apginti laimėtu 
laisvių, kai ii mūsų pačių kilę 
smurtininkai drįso jas trypti.

ST. KAIRYS
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bar {(rajuje žemaičiai ir lie-— Sakyk tu man, Maiki., ar 
galima butą pavieryti, ką 
man vakar pasakojo Bambic- 
ko brolis, sugrįžęs iš eks- 
kuršeno į krajų?

— Kadangi aš nežinau, ką 
jis tau pasakojo, tai nieko 
negaliu nei patvirtinti, nei 
paneigti.

— Veitaminit! Tu čia man, 
vaike, vis zauniji į ausi, o 
aš kitiem virozinu, kad da-

tuvninkai net per Velykas 
laikosi sauso pasninko, kad 
tenai nėra kudos mėsos, ba 
ją suryja maskoliai, kad 
žmonės vaikščioja su iššlei- 
vintais čeverykais ir piso- 
riai su užlopytam alkūnėm, o 
Bambicko brolis į tą šnektą 
tik nusispiovė. Girdi, kreizi 
toking! Vot, tau, sako, pre- 
zentas nuo mano pasninkau
jančiu giminiu! — ir padėjo

Pd. Pol. Adv.

ant stalo takia išvendzytą 
dešrą, kaip musų vyskupėlio 
lazdą. O paskui dar ir pusę 
skilandžio, ir palengvicos, 
ir gyvatinės su trejomdevy- 
neriom, ir tokių kūdų laši
nių, kad ir tu apsilaižytum. 
Tai ką, Maiki, dabar pasa
kysi?

— O kas tokie yra tie Bam
bicko brolio giminės?

- Jis sako, kad visi jie 
paeina iŠ liaudies. Vienas 
pusbrolis yra tik kolkozo 
gaspadorius, kitas pristato 
valdžios bildingams plytas, 
trečio boba dirba Vilniaus 
bučemėje, o vyras yra kaž
koks policijos činauninkas, 
bet apie jį mažiausiai Šne
kėjo, ba j o darbas yra spe- 
šel.

— Tėve, aš visai nesiste
biu, kad šitokie “tarybiniai 
piliečiai” pilna burna valgo 
rūkytas dešras, skilandžius, 
šonines ir visa tai dar gau
siai užgeria degtine, nes jie 
tuos stambius kąsnius “nu- 
kombinuoja” nuo visą žmo
nių turtą sugrobusios val
džios ar ir nuo tų, kurie kas~ 
dien “pasninkauja”.

- Ale, Maiki, tai dar ne 
viskas! Bambicko brolis tam 
savo giminei policmonui nu
pirko Rygoje armobilių, o 
tas paskui šį savo dėde su 
kažkokiais aukštais pori- 
cais nusivežė į girioje pa
statytą tokią finlandską 
pirtį, kokios, turbūt, nė ro
juje nebuvo! Sako, viename 
rūme buvo pastatytas stalas

su “Kvietine”, “Šermukšni
ne”, “Trauktine” ir dar ki
taip sumacevotom gyvatinėm 
ir tokiom zakunskom, kokių 
net amerikoniškas pilvas 
nepalįsta. Nu, o kai visi ten 
pasidrūtino, tai ant karštų 
pirties akmenų dar užpylė' 
kaukazko konjako, kad ir 
garas būtų macnesnis, ir ta
da šoko visi ant plautų, van- 
tomis gerai atsiplakę nuga
ras, paskui šaltu vandeniu 
atlyvino galvas ir vėl sėdo 
prie gyvatines... Tokių va 
zbitku klausant, net man už
ėjo noras padaryti ekskurše- 
ną į tokią pirtį, ale, sako, 
ten prastų sovietskų cityze- 
nų neleidžia, kad neprineštų 
bambatierių, b lak i p, blusų ir 
net utėlių... Nu, tai ko tu, 
Maiki, taip uŽsimisiinai.

— Tėve, visa tai, ką tau 
tasai Bambicko brolis pasa
kojo, nėra didelė naujiena, 
nes apie šitokias tarybinei 
buržuazijai skirtas pirtis 
jau buvo kritiškai rašyta ir 
Lietuvos komunistinėje 
spaudoje, bet po to jos bu
vo tik gudriau paslėptos ir 
dar pagerintos. Šitokia ir 
dar žymiai didesne prabanga 
jau seniai Sovietų Sąjungo
je naudojasi aukštieji par
tijos pareigūnai ir su jais 
drauge spekuliantai, kurie 
sutartinai grobsto suvalsty
bintą turtą. Štai dar 1962 m. 
taigi Chruščiovo laikais, iš
kilo net 83 milijonų sukty
bė, o palyginamai neseniai 
partiečiai ir spekuliantai 
Azerbaidžane nusuko nuo

Pd. Pol. Adv.

valdžios 2 mil. dol., Turk- 
menistane - 1.7 mil. dol., 
Dagestane - 850,000 dol. ir 
panašias sumas kitur. Su
prantama, kad nuo takios ko> 
rupcijos neatsilieka ir oku|> 
Lietuva.

— Tai znočijas, Maiki, 
gengsteriams lygiai gerai 
klojasi kaip danguj, taip ir 
ant žemės...

— Gal ir taip.

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commercial — 

New and OH Work

Free Es .J matės 
Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

:! TRANS - ATLANTIC į

TRADINGCO.

Siuntinių persiuntimo
{staigu !

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 ;! 

!; Telefonas: (617) 268-8764 j!

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 ■ j
Penktadieniais 9-7 

![ šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Aldona Adomonienė J

ED BROOKE MEANS A LOT TO US
Dear Friend,

On November 7th we will vote for Senator Edvrard Brooke. We are vrriting 
this letter to urge that you join with us in doing so. He is truly a uniąue 
asset for our community, for our statė and for our country. He has our sup
port - because he has EARNED our support.

Senator Brooke has been an exceptional public servant of the people of 
the Comm3nwealth. His prestige with his colleagues and his positions of 
seniority on the Senate Banking and Senate Appropriations Committees 
make him one of the most effective Senators in the country. In such areas 
as hou$ing, health, education and urban problems he has been a leader in 
achieving passage of crucial legislation. His efforts to eliminate wasteful 
bureaucracy, red tapė and over—regulation of businesses can be apprecio- 
ted by every businessman. And his commitment to achieve meaningful in- 
flation and tax relief for every American while retaining essential programs 
is one that will be kept because it is backed up by twelve years of promi* 
sės fulfilled.

We are particularly impressed over the very responsible approach he 
takes to national defense compared to that of his opponent who has con
sistently voted in opposition to a strong defense posture. Senator Brooke is

deeply concerned over the Soviet military buildup. And he is taking steps 
to reverse the trends that could lead to a Soviet military superiority. He is 
fuily supportive of the U.S. commitment to increase spending for NATO re- 
lated matters by three percent. He has voted consistently against ill-ad- 
vised attempts to blindly slash the defense budget vrhereas his opponent 
has consistently supported such attempts. Senator Brooke has also argued 
that the United States mušt insist u po n eąual restraint on the part of the 
Soviet Union if we are to achieve acceptable arms control agreements. His 
opponent, by his votes and statements, is an advocate of unilateral con- 
cessions to the Soviet Union. f

Senator Brooke also shores our opposition to any attempt to legitimize 
Soviet colonial rule in the Captive Nations. He knows of the intense desire 
of the peoples of those countries for freedom and has insisted that U.S. 
policies honor the sacrifices for freedom that have been and are being 
made in countries such as our ancestral homeland of Lithuania .

Signed by: Mr. Ben Tilutis, Chairmon - Lithuanians for Brooke Committee

Also heartening has been his vrillingness to protest directly to Soviet 
officials their violations of human rights in the Captive Nations. The depth 
of his opposition to such violations is reflected in his statement: “J can 
think of no more fitting tribute to those who have willingly risked the wrath 
of the Kremlin to p’omote the cause of human dignity in the Captive Na
tions than that they should be avrarded the Nobel Peace Prize.”

Ed Brooke i s our voice in ffashington - and it is a voice that is HEARD 
Show your support — say it with your vote Nov. 7th.

Sincerely,

LITHUANIANS FOR BROOKE COMMITTEE 

Mrs. Julia A. Mack, Worcester 
Mrs. Ben Tilutis, Boston 
Mr. Frank Wallen, Brockton

Paid for by: Brooke Committee, Kon. John Volpe, Chairmon
♦ * - «
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CARU IR BOLŠEVIKU KALĖJIMAI

Prieš kurį laiką “New York Times” dienraštyje buvo 
straipsnelis apie carus ir kalėjimus. Ten buvo priminta, 
kad Leninas (Vladimiras Uljanovas) 1895 m. buvo suim
tas ir, atpylęs metų bausmę kalėjime, ištremtas i Sibirą. 
Ten bodamas jis galėjo gauti jam reikalingų knygų “iš 
laisvės” ir pats parašyti veikalą “Rusijos kapitalizmo iš
sivystymas”, išleistą jau 1899 m.

Kitas žymus bolševikas Levas Trockis, besėdėdamas 
caro kalėjime, galėjo laisvai skaityti Lenino raštus. Kalė
jime jis ir susituokė, bet neturėjo vestuvinio Žiedo. Padė
tį išgelbėjo kalėjimo sargas, paskolindamas Trockiui sa
vąjį žiedą.

Panašiai pasielgė ir kitas sargas, kuomet socialdemo
krate Brojdė tuokėsi kalėjime ir neturėjo žiedo. O kalėjimo 
gydytojas jaunavedžius paguldė ligoninės atskirame kam
baryje, kad jie galėtą pabūti vieni nors vieną naktį.

Priminta dar įdomesnis faktas. 1885 m. amerikietis žur
nalistas George Kennan 1885 m. gavo vidaus reikalų mi
nistro leidimą aplankyti Sibiro kalėjimus ir trėmimo vieto
ves. Jis daug jų aplankė ir vėliau grįžęs namo parašė kny
gą, kurioj atvirai papasakojo, ką savo akimis matė. Toji 
knyga paskatino kalėjimą administraciją padaryti kai ku
rią reformų.

Tuo nenorime įtaigauti, kad caro laiku kalėjimai buvę 
humaniški. Ne, tenorime tik atkreipti dėmesį į faktą, kokia 
praraja skiria caro kalėjimus nuo Gulago kankykių!

Seniau apie “komunistiniame rojuje” esančius kalėji
mus mažai težinojome, bet šiandien jie ir jų tvarka jau 
aiškūs kaip saulėtą dieną. Juk ir mūsų tautiečių jau tiek ir 
tiek yra juose buvę ir, išėję į laisvę, papasakoję, ką yra 
iškentėję.

Taigi jau yra apsčiausiai medžiagos caru ir sovietų ka
lėjimams palyginti ir padaryti išvadą, kad “darbininką ro
jaus” kalėjimai yra keleriopai baisesni už tuos, kurie bu
vo carą laikais.

t DHAUimMO AGENTŪRA j 
’ At'ieka įvairią rūšių
* draudimus
S Kreiptis senu adresą;
| BRONIS KONTR1M j 

S 98 Broadvray
j So. Boston, Mass. 02127 ;; 
| TeL AN 8-1701

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

Č. KUDABA

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

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

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

Skambinkite

268 4662

advokate .

JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street 

Lynn, Mass. 01901

598-0800

F/ood Sąvare
Hardware Co.
Sa^jtataa M. J. ALBfc.HA
128 KAST WtOA»WAT 
fcOUTU 9CS7ON. MASS. 
i'ELEfONA8 AN 8-UU 

Bnbjuti Moort Datai 
T«p>«r«i SUirome 

Stiklai Laocaaa 
VlsnkU reifcmenya namam 

Be&manra piomfcariama 
Viaokta rataSaa taiktai

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

B BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Prekės parduodamos nura
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 ral. P-P>.
Kitomis valandomis pagtd 

susitarimų telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mase. 02127 

Tel. 268-0068

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jsu M aistų caraacle lietuvių Ttouomenai Ir ižmokA 
jo uaugiaa Ktap SEPTYNIS MiLJONUS dolerių 
Bariams.

SLA—didiiaasla Neturiu CrstsmaUnž ergaatoarifc —• 
duoda gyvybės apdsaad< Ir ttguje patalpų. kori yru 
pigi. nee.SU8IVnanjlMAS Mateika petoa. o teikto 
patarnavimo* savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irto au pūna mitam datoriR 
kapitalų, tdd |o apdraudė tikra ir Baugi. Kiekvienas 
batuvia čia gpli gauti įvairių klasių irikaMugtoauto* 
apdraadaa euo f ĮOC.OO Iki 81C.000.06.

SLA—jaunimui duoda garų Taupemųjų Apdeaudų — Wl 
dorrmcat laaurauea, kad JaunooUa gautų pinigus 
aukMojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradttol.

SLA—duoda V AIRAMS ir Jaunuoliams tokai pigių TEKU 
apdnuidų: ui >1,000.00 apdmadaa tik 90-00 mokau* 
8o metams.

SLA—AJKC1DENTAL1 AFDRAUDA landtagą viaskto 
amžiaus asmenims rakoassaduojama laluvMkų 
klubų ir draugijų uartoma. UI 91.000.00 akddmte- 
ita apdraudos mokestis 92.00 } matas

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloniją. Krslpkitie 
* kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau paaUUdaa apis 
Susivienijime Markus.

Gųgatte* spausdintas mfoiTpacijas, Jeigu 
paralysita:
Utiraautou Altanas ef Amsėtas
107 Wsat 30th Straat, Nuar Yeek. N.Y. 10001

BALTICREALTY £ iNSVRANCE 

AGEMCY

Vedėja: Reda M. Vaiiap 
Tel. 268-6030

597 E. Broadw«ry, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nętaiifeingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsjjikfcnk.
• HOMEOWNER$’ POOCY guli. išrūpinti bet kuriame 

miųetu kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti jpaaaųs.

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

GRUODŽIO 22 d. ir grįžta SAUSIO 5 d., 1979 

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Riga, Helsinkis)

IŠ BOSTONO ir NEW YORKO kainu $1045.00 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis iš kitą miestą su 

papildomu mokesčiu New Yorke.

KELIONĖS l LIETUVA 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D* 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 W«t Broadvray, P. O. Box 116

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžidnienė
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvon sutvertom kvietimo dokumentus
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AR TURITE?

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

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.

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

PO DAMOKLO KARDU, pre
mijuotas Anatolijaus Kairio 
romanas, 219 psl., kaina 
5 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

IŠ LB VEIKLOS

•JAV LB Aštuntosios Tarybos trečioji sesija susirinks 
lapkričio 18-19 dienomis Washingtone, D.C., Shoreham-A- 
merieana viešbučio patalpose. Jų globoja Mfashingtono LB 
apylinkės valdyba, kuriai pirmininkauja dr. Saulius Naujo
kaitis.

POPIEŽIUS IR KOMUNIZMAS...

w (atkelta iš 3 psl.)

nė Vatikano antikomunistinė veikla ir religinės bei tautinės 
akcijos sustiprėjimas satelitiniuose kraštuose gali paža
dinti tiktai piktų Kremliaus reakciją ligi šaltojo karo įtam
pos grįžimo. To komunizmo atkirčio popiežius Jonas Pau
lius II tikriausiai vengs, tad ir ateityje bus tęsiamas lig
šiolinis diplomatinis žaidimas, apmokamas Bažnyčios kan
trybe, tyla ir tikinčiųjų pasiaukojimu, kol kada nors pasau
lyje susiformuos lemiamoji politinė situacija.

ENCIKLOPEDIJU
PABAIGTUVĖS

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

• Kun. Kazimiero Pugevičiaus laiškų redakcijai išspausdi
no “U.S. News & World Report” žurnalas spalio 16 d. lai
doje. Laiške atsakoma į minėtame žurnale tilpusi Robin 
Knight straipsnį, šiaip labai gerą ir objektyvų, bet tarp 
kita ko ir teigiantį, kad “kelios mažos grupes Pa
baltijo valstybėse dar vis pasisako už nepriklausomybę nuo 
Sov. Sąjungos'*. Kun. PugeviČius klausia, kaip amerikie
tis Žurnalistas, įsileistas trumpam į Pabaltijį ir nuolat 
saugomas, gali surinkti duomenis ir gauti teisingą atsaky
mą į pastatytą klausima: “Ar pritari nepriklausomybei nuo 
Sov. Sąjungos?”. Kun. PugeviČius yra Lietuvos Vyčių 
Lietuvos Reikalu komisijos pirmininkas ir JAV LB Visuo
meninių Reikalų komisijos narys.

v
• S.m. rugsėjo 26 d. Baltuosiuose Rūmuose sukviestoje 

konferencijoje medicininės pagalbos ir ligoninių kaštų ki
limo sumažinimo klausimais JAV LB atstovavo LB Tary
bos prezidiumo narys dr. Edmundas Lenkauskas iŠ Cleve
lando, Tarybos narys dr. Petras Kisielius iŠ Cicero ir Vi
suomeninių reikalų kom. pirm. Aušra Zerr iš Philadelphi- 
jos. Konferencijos metu oranešimus minimais klausimais 
padarė JAV prez. Jimmy Carter, viceprez. Walter F. Mon- 
dale, JAV Ekonomines tarybos patarėjų komisijos pirm. 
Charles Schultz ir HEW departamento pasekretorius H. 
Champion.

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.

Maironis

•Spaudos vajaus proga LB Krašto valdyba ragina remti 
“Keleivį”, o taip pat ir kitus lietuvių periodinės spau

dos leidinius. Kad paskatintų gausesnį aukų plaukimą, LB 
yra nusprendusi spaudos rėmėjus savo ruožtu “paremti” 
maža dovanėle. Taigi, už kiekviena 10 dol. auka bet ku
riam patriotiniam liet. laikraščiui. Krašto valdyba “atsily
gins", aukotojui prisiųsdama savo leidinį “Violations of 
Human Rights in Soviet—Occupied Lithuania”. Kad pasi
naudoti Šiuo pasiulymu, aukas reikia siųsti Krašto valdy
bai, kuri jas užregistravusi persius atitinkamam leidiniui. 
Speciali Šiam reikalui anketa išspausdinta “Keleivio” 2 
psl. Pasinaudokite ja! Remkite pirmoje eilėje “Keleivį”, 
labai, labai retai aukų teprašanti.

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 5 iki 8 vai- vakare yra 
•LINKSMOJI VALANDA’’ 

kurios metu \ 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. Broadwav, South Boston, Mass. 02127

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 
jų sąžiningai atlikti. Purvina 
tik pats žmogus save savo blo
gais darbais arba jį išpurvina 
kiti. Politikę gi purvina politi
kai.

MYK. KRUPAVIČIUS

♦♦♦♦♦

♦♦

♦ ♦
The Apothecary ♦

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
Parduodame tiktai vaistaa, išpildoma gydytojų ra ♦

3

♦ eeptui ir tarime Tisus gatavai vaistaa.

♦♦♦♦♦♦

Jei reik vaistg — eikit i lietuvišką veistis*.
8av. Emanuel L. Bosengard, B. S.. Beg. Pharm.

384 W. Broaderay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tdefouf. AM 8-fOSt

f Mae 9 vaL ryte iki 8 vai t„ išskyros iventadienios Ir

♦♦♦

♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
J♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦ ♦

PETER MAKSVYTIS
CtrvmUr & BciM«

*9 Choreli Street 

B. Milte*,
Atlieka vteae
te Ir projektevtmo darbai t* 
ke Ir moję, gyvenamų narni 
Manio paatatų, porai Jttaą re 
tarime. Aeoktte vieedm M • va- 
lenda vnkem.

Telefonas 698*8675

: TBL AM MIK

[Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKTOTt)

nuo 10 ryta iki 6 vakaro 
Tročia&eniaia—aidai* 

44R RRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

7
♦♦♦♦

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

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SfiORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS ISSIMOKEJIMO SĄLYGOS

♦♦♦♦♦
t
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MZefa-i Tau.tie.ti.,

Kneipiamės j Jus pnaŠydami skinti PncĄ. Stepono Kainio 
in Kipno Sietinio paminklą statymui piniginę. auką.

Paminklai bus pastatyti siu. metą nodenj Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse, Ch.icaqcje, in atidanyti pen Memonial Day J979

PnoSteponui Kainiui paminklą supnojektavo aneh. Albentas 
Kenelis in inž. Bnonius basiokas, o Kipnui Bseliniui paniuk
tas gilios atminties aneh. Jono Kovo pnojektas. Paminklą iš
dėstymą atliko aneh. Bnonė Lukštaitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvės aušnai, St.Kainys 
in K.Bielinis stojo 4 laisvės kovą in ' Valstybės kūnybos dan- 
bą. Ū užėjus Lietuvos nelaimėms okupaciją metu, juodu dinbo 
neziztencijoje in VLLKe.

Kneipiames ą visus tąutiecius pnisidėti savo auka pnie Jiems 
paminklą pastatymo. Iki šiol suniukta tik pusė neskolingą lė
šų, todėl J ūsą pagalba aukomis yna labai neikalinga.

JUOZAS SKORUBSKAS DR.JONAS VALAITIS
Vajaus Komiteto pinmininkas Vykdomojo komiteto pinmininkas

ČEKIUS RAŠYTI: PROF. S. KAI
RYS 8. K. BIELINIS MEMORIAL 
FUND.

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 

SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!
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Vietines 
žinios
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DR. ST. JASAIČIO VAIZDINGA PASKAITA

Dr. Stasys Jasaitis spalio 14 d. skaitė paskaitą tema 
“Kas nauja medicinoje per paskutiniuosius 20 metų“. Gy
vai ir idomiai jis papasakojo apie naujus išsivystymus di
agnostikos, profilaktikos, terapijos, chirurgijos ir gyvybės 
palaikymo baruose.

Diagnostika šiandien yra komplikuota ir remiasi ne tik gy
dytojo apžiūrėjimu, bet ir laboratorija, isotopais, kompli
kuotais rentgeno švietimais ir 1.1. Profilaktikoje šiandien 
yra naujas būdas neprileisti zmogą prie ligos, jį apsaugoti. 
Čia didelę rolę suvaidino skiepai, daugelis ligų yra panai
kinta, prz., polio. Gydymas šiandien remiasi ne vien vais
tais, bet ir radioaktyvine terapija, kobalto, chemoterapija, 
dirbtiniu maitinimu ir visa eile modernišką būdų.

Chirurgijoje yra naudojamos atviros širdies operacijos, 
kur aortos yra pakeičiamos ir tuo žmogaus gyvybė yra pra
ilginama. Gyvybės palaikymui šiandien naudojami nedideli 
metaliniai aparatai, kurie įvedami į žmogaus organizmą, kad 
reguliuotų žmogaus Širdies plakimą. Visoj Amerikoje plinta 
nemedikų treniravimos dirbtino kvėpavimo srityje; toks kvė
pavimas išgelbsti ne vieną gyvybę.

Aplamai, medicina Šiandien yra labai šakota: vienas me
dicinos gydytojas negali visų pacientų gydyti, jis juos siun
čia pas specialistus, kurių yra labai gerų ir kurių speciali
zacija vis siaurėja.

Dr. Jasaitis pabrėžė skridimo j erdvę įtaką medicinai, 
nes iš Šio skridimo atsirado daug įvairių komplikuotų in
strumentų, Šiandien naudojamų medicinoje. Dr. Jasaičio bu
vo įdomu klausytis. Jis atidengė mums naujų pasaulį - 
sveikatos, kuri yra taip svarbi. Po pasakaitos sekė eile 
klausimų, į kuriuos daktaras mielai atsakė.

Paskaitą ruošė Moterų Federacijos Bostono klubas. Po 
paskaitos buvo valdybos suruošta kavutė.

E. V.

Jaunimo ansamblis SŪKURYS 

kviečia į

RUDENS POBŪVĮ-

Programoįe -

Tautiniai Šokiai 

Kaimo akordeonas

Vakarienė ir šokiai

Sestadienj, 1978 m. lapkričio 11 d., 6 v.v. 

National Cafe

666 N. Main Street, Brocktone 

lokiams groja populiarus Daddio orkestras 

Stalų rezervacijos: D Eikinienė 961-3523

Auka $7.50 Jaunimui $5.00

Saul ius Cibas
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Dana Stankaitytė

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIU DRAUGIJA

1978 m. lapkričio 12 d., sekmadienį, 3:ŪU vai. po pietų 

First & Second Church saleje, 66 Marlborough Street,

Bostone

rengia

Solistės DANOS STANKAITYTES

KONCERTĄ

Akompanuoja pianistas SAULIUS CIBAS

Bilietus bus galima gauti prieš koncertą prie durų 

Bilietai — $6.00 suaugusiem ir $3.00 studentam
ir pensininkam

I
1

K. MERKIS N. ENGLAND RINKTINĖJE

Lapkričio mėn. prasidės JAV komandinės šachmatų pir
menybės susirašinėjimo keliu. J Naujosios Anglijos rinktinę 
įkeltas bostoniškis Kazys Merkis, kuris yra sėkmingai žai
dęs JAV rinktinėse IV ir VI pasaulio pirmenybėse. Koman
dos kapitonas padėkojo Merkiui už įsijungimą į N. Anglijos 
rinktinę.

GRAŽIOS IR VERTINGOS DOVANOS

Pirkdami kam norsdovaną, atsiminkite, kad graži knyga 
yra vertinga dovana. Štai kelios prabangiai išleistos kny
gos, kurios papuoš kiekvienus namus:

LIETUVIU ŠEIMOS TRADICIJOS, parašė Stasys Yla,
179 psl., kaina 20 dol.

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS (Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Čikagoj), tekstas lietuvių ir anglų kalba Jono Dai- 
nausko, Birutes PukeleviČiutės ir Leonardo Simučio, nuo
traukos Algimanto Kezio, 252 psl., kaina 20 dol.

PEhNSYLVANIJOS ANGLIAKASIU LIETUVA, tekstas 
Vlado Būtėno, nuotraukos Algimanto Kezio, 343 psl., kai
na 20 dol.

Prie nurodytų kainų pašto išlaidoms pridedama 80 cen
tu. Massachusetts gyventojai, be to, dar turi pridėti 5% 
“sales tax”.

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

BALTK
TOURS

NAUJI METAI LIETUVOJE
Nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d. 

$1039.00

3 naktys Varšuvoje, 2 naktys Maskvoje, 

6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys 
Leningrade

i rw**#*e**#*****»**#e*****»****#e»***#***»***»*************« ■
WORCESTERIO lietuvių 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
Eduordos V. Meilus, Jr. - Vedėjos 

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

fc**e*e***ew***#***#***e***»********r********#w»*e**#<e*»e<!

* Iš Bostono į Frankfurtą - $335.00

Is Bostono į Torontą - $113.00

Iš Bostono į Havajus - nuo $450.00 

Į kaina įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Totirs 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Atstovai:
ŠVoreesterv: 144 Millborv St.

l_SW-8-286«
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Vietinės žinios
Maloniai kviečiame atsilankyti į dailininko 

ADOMO GALDIKO

kūrinių parodų Š.m. lapkričio 4-5 dienomis 

Tautinės Sąjungos Namuose

484 East 4th Street, So. Boston, Massachusetts

Parodoje bus dar niekur neeksponuoti paveikslai, tarp jų 
keliolika iŠ A. Galdiko asmeninės kolekcijos. Kai kuriuos 
bus galima ir įsigyti.

Oficialus parodos atidarymas - šeštadienį 7:30 vai. vak. 
Kalbės dail. Vytautas Ignas, buvęs A. Galdiko mokinys.

Parodos lankymo valandos: 

lapkričio 4 d., šeštadienį nuo 4:00 vai po pietų;

DĖMESIO!

Lapkričio 5 d. 4 vai. popiet

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos solėje, 

368 W. Broodtvay, So. Boston 

Sandaros Moterų Klubo 

PIRMAS RUDENINIS BANKETAS 

Gardus valgiai, gera muzika 

Visi kviečiami atsilankyti.

RENGĖJOS

F
lapkričio 5 d., sekmadienį nuo 11:00 vai. ryto iki 5:00 v.vi

HAMILTONO “AUKURAS” WORCESTERY

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa pakvietė Hamiltono dra
mos teatrą “Aukurą” atvykti j Worcesterį. “Aukuras” prie? 
keletą metų gastroliavo Bostone ir Hartforde, bet Worceste- 
ryje lankysis pirmą kartą. Vaidinimas irgi visai naujas, bū
tent: “Ponios Dulskienės moralė” — 3-jų veiksmą satyrinė 
drama, parašyta G. Zapolskio, versta F. Neveravičiaus. 
Režisorė - Elena Dauguvietytė-Kudabienė.

Vaidini mas įvyksta lapkričio mėn. 11 d. (šeštadienį),
6 vai. vakaro Aušros Vartų parapijos salėje (153 Sterling 
St.). Tad kviečiami visi Hforcesterio ir apylinkės lietuviai 
atvykti ir pasigerėti vaidybos menu.

Po vaidinimo Maironio parko mažojoj salėj vaidintojams 
pagerbti ruošiama vakarienė, kurioj dalyvauti kviečiama ir 
visuomenė. Bus progo arčiau susipažinti ir pabendrauti su 
svečiais kanadiečiais — artistais.

Valdyba
VINCO KUDIRKOS RAŠTAI

"Keleivy” parduodami Vinco Kudirkos raštai, J. Gabrio 
redaguoti, Tėvynėj Mylėtojų d-jos išleisti 1909 m., 6 to
mai, gražiai įrišti, puikiame stovyje, kaina su persiuntimu 
tik 31.00 dol. Massachusetts gyventojai dar prideda 1.50 
dol. pardavimo mokesčio.

LINKIME GREITAI PASVEIKTI

So. Bostono lietuvių šv. Petro parapijos klebonas guli 
Carney ligoninėje, o Irena SirutaviČienė praeita savaitė pa
guldyta New England Medical Center ligoninėje.

LAISVĖS VARPO KONCERTO TALKININKĖS

Laisves Varpo Literatūros vakaro pasisekimui gausiai 
prisidėjo suaukotais kepiniais ir kitais maisto produktais 
šios Bostono bei jo apylinkių ponios: Andriulienė, Andriu- 
šienė, Aukštikalnienė, Bacevičienė, Bajerčienė, Bakšienė, 
BortaŠiūnienė, Grinkevičienė, Gustaitienė, Ivanauskienė, 
Jakutienė, Jankevičienė, Januškevičienė, Jurgėlienė, Herp- 
Štaitė, Kačinskienė, Kaladienė, Lendraitienė, Matjoškienė, 
Merkienė, Mučinskienė, Norkūnienė, Simanavičiūtė, Siruta
viČienė, Skudžinskienė, Stankūnaitė, Šimėnienė, Uleienė, 
Vileniškienė ir Zičkienė.

To vakaro bufetą tvarkė Merkienė, Vileniškienė, Barta- 
šiūnienė, Norkienė ir Stankūnaitė.

MET LYGOS VARŽYBOS

Netrukus prasideda Bostono MET lygos komandinės 
1978/79 m. šachmatų pirmenybės, kuriose nuo 1949 metų 
dalyvauja So. Bostono LPD šachmatų komanda, sutrumpin
tai vadinama LITHUANIAN vardu. Joje žais: R. Grauslys, 
K. Merkis, A. Klinovas, T. Girnius, J. Zoza ir B. Skrabu- 
lis. K enandai trūksta pakaitų. Kas galėtų įsijungti į Lietu
vių komandą, prašomas susisiekti su komandos kapitonu 
Broniu Skrabuliu, tel. 471—4704 Sis 1978 79 m. sezonas 
bus trisdešimtasis, kai Lietuvių komanda ir jos steigėjas 
Kazys Merkis dalyvauja MET lygos pirmenybėse.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1330 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių - santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
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.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tek: 798 - 2868 

Vedėja B. Sviklienė

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

Tel. 762-6732

GERA DOVANA KIEKVIENAM
1

Prano Čepėno “Naujųjų laiku Lietuvos 
i s t o r i j o s” I t., visiems lietuviams brangi knyga, gra
ži dovana kiekvieno proga. įsigydami pirmąjį tomp, padėsi 

» te išleisti antrąjį istorijos tomą. Kietois viršeliais, 560 
psl. Kaina 15 dol.

Reikalaukite knygynuose ar leidėjo adresu: J. Urbeiis, 
1649 No. Broodvray, Melrose Park, III. 60160.

t Ją galima gauti ir Keleivio įstaigoje.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

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

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street,
, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
ii Worceeterie itsa- 

ūsą įvairiai liuatiniui į Lieto. 
Vą ir kitai Kurijai vridemui 
piltai! Stintiniai ndaruni i* 
vietinei gamybai medžiagų, ap
ave, mriita ir pnuaoum gaaai- 
rią. Turimi viltoje įvairią vii. 
tiaii gamybai ir impartaotą 
prekią ii kitą kraštą visai ie- 
anmb kaiaomio. Be to, siunčia
me auistą, pinigai ir galite at
sakyti Ją gamybos prekei, čia 
sumokėsite piaigus, o giminės 

* ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas pr-kee.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia paa save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Veiiėjza A. f-rhyrisskl

VILKAS SENYN - NAGAI 
ILGYN.

Priežodis

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
tenkintu skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIgALD PRESIDENT

MAIN OFFICE

South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Oalthran Btvd
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues, Wed. A Fri. 
rhurs -8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM Io 12 Noon




