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IZRAELIO-EGIPTO TAIKA 
JAU UŽ KAMPO?

Prez Carteris praeitą savaitę, pametęs visus savo ki
tus svarbius darbus, išvyko į Izraelį ir Egiptą,, pasiryžęs 
juos sutaikyti ir grįžti su sutartimi rankose. Nors grįžo 
dar be sutarties, bet su labai gera viltimi, kad laukiamo
ji taika gali būti pasirašyta dar šį mėnesį.

Iš pradžių kelionėje nesiseke, tačiau pačiomis pasku- 
tiniomis jos dienomis Carteriui pavyko pasiūlyti tokį kom
promisą, kuriam pritarė tiek Sadatas, tiek ir Beginąs. Sis 
priimtasis kompromisinis siūlymas lietė tuos dalykus, ku
rie ligšiolei trukdė sutartį pasirašyti.

Tiesa, nors Beginąs visiems amerikiečių siūlymams 
pritarė, liko dar pora klausimi^ dėl kurių turės pasisaky
ti Izraelio ministrų kabinetas. 0 kitą savaitę, Begino žo
džiais, sutarties projektas jau būsiąs pasiūlytas parla
mentui. Jei gi parlamentas jo nepatvirtintų, Beginąs atsi- 
stotyd insiąs. Kaip žinia, Beginui pasipriešinimą paskuti
niu metu rėkiančiai išreiškė kraštutiniosios dešinės ir 
komunistiniai parlamentarai.

Kad sutartis galėsianti būti pasirašyta dar šį mėnesį, 
AP spaudos agentūrai patvirtino ir Egipto užsienio reika
lų ministras. Jei tie viltingieji žodžiai iŠ tiesų išsipil
dys, tai sovietams, besistengiantiems ir toliau arabus su 
žydais kiršinti, bus suduotas geras smūgis, o prez. Car- 
terio asmeninis — o per tai ir JAV prezidentūros — auto
ritetas ir vėl kilstelėtų.

O tuo tarpu pirmadienį Izraelio kariuomenė Jordano li
pęs kairiajame krante išsklaidė arabų studentų demons
traciją prieš Egipto-lzraelio taikos sutarties pasirašymą. 
Lebanono sostinėje partizanų vadas Arafatas prisiekė 
naikinsiąs viską, kad tik galėtų sutrukdyti taiką. 0 Ku
veitas oficialiai pareiškė vykdysiąs Camp David susita
rimui priešingų arabų valstybių nutarimą taikyti Egiptui 
ekonomines sankcijas, jei tik Sadatas pasirašytų neken
čiamąja taikos su Izraeliu sutartį.

.Irano moterys Chomeiniui 
kimba į barzdą

Irane nesiliauja demonstracijos, kuriose dalyvauja tūk
stančiai moterų, protestuojančių dėl Chomeini potvarkių, 
siaurinančių moterų teises, kuriomis jos džiaugėsi “mo
derniškojo” šacho laikais. Mat Chomeini, kurdamas į pra
eitį žvelgiančią musulmonišką valstybę, bando atgaivinti 
senas moters beteisiškumo tradicijas. Jau įvestas įstaty
mas, kuris leidžia labai lengvai išsiskirti vyrams, o mo
terims draudžia, panaikinta lygybė švietimo srity, ir mo
terys iš naujo verčiamos dėvėti tradicinius “čadorus” - 
juodas skraistes, dengiančias kūną nuo galvos iki kojų.

Moterys prieš visa tai protestuoja. Jas palaiko ir dau
gelis šviesesniųjų vyrų. Jų demonstraci jose girdimas net 
sūkis — “Salin Chomeini!”. Ne visi ir musulmonų vadai 
sutinka su ajatulos Chomeini potvarkiais, kurie liečia 
moteris 0 toks nelauktas ir stiprus moterų pasipriešini
mas verčia ir Chomeini savo veiksmus švelninti, pasku
tinėmis dienomis nusileidžiant, kad, pvz., “čadoro” dė
vėjimas ne “privalomas”, o tik “patartinas”.

Atrodo, revoliucinės bangos krašte šiek tiek mažėja, 
nors tebeveikia du vyriausybiniai centrai — Bazargano 
vadovaujamas kabinetas ir Chomeini revoliucinė taryba, 
kuri vykdo su Bazarganu nesuderintus veiksmus, dar ir 
šią savaitę sušaudydama 12 aukštų šacho administraci
jos pareigūnų.

Kovo 33 d. bus atsiklausta gyventojų, ar jie sutinka, 
kad būtų panaikinta monarchija ir paskelbta islamiška 
respublika.

* Bostono simfoninis orkestras, vadovaujamas Kinijoje gi
musio japono Seiji Ozawa, išvyko i kom. Kinija, kur numa
tyta 4 jo koncertai. Iki šiol Vakaru klasikinė muzika buvo 
uždrausta kaip “buržuazinis šlamštas”. Išvykoje dalyvau
ja ir lietuviams gerai pažįstamas estas prof. Endel Kalam.

* [Rytų Vokieti ją pabėgo 
NATO pareigūnė Lorenzen, 
kuri, sakoma, išsivežė la
bai slaptų dokumentų apie 
NATO kovos planus prieš 
komunistus.
* Keli šimtai Kanados ir 
Norvegijos žvejų vėl pradė
jo užmušinėti Newfoundlan- 
do pakrantėj mažus ruoniu
kus, kurių oda prekyboj itin 
vertinama. Gyvulių apsau
gos draugijos ir daugelis 
kitų prieš tai labai protes
tuoja. Mėginta net iš lėktu
vų ruoniukus aptaškyti rau
donais dažais, kad jų oda 
nustotų savo vertes.
* Turkijoje nesiliauja sker
dynės tarp dviejų musulmo
nų sektų - alevi ir suni.
* Po slaptosios policijos 
kratos Kijeve nusižudė Hel
sinkio grupės narys, ukrai
niečių istorikas Michail 
Melnik. Po tokios pat kra
tos dingo ir ukrainiečių gru
pės steigėjos Oles Berdnik. 
Krėsto ir Leningrado bei 
Maskvos grupių narių gyven
vietės, iš viso 13.
* Šveicarija uždarė Jim 
Jonės vadovautos sektos 
“Liaudies šventykla” ban
ko sąskaitas, kuriose, spė
jama, yra ne mažiau 10 mil. 
dol.
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Bostono miesto tarybos pirmininkas JOSEPH M. TIERNEY, JAV LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkas DR. ALGIRDAS M. BUDRECKIS ir SLA viceprezidentas, ALTos Bostono sk. pirmininkas 
ALEKSANDRAS J. CHAPLIKAS prie Lietuvos vėliavos Bostono rotušėje, minint Vasario 16-tą.

VLIKAS JAU TURI VALDYBĄ
Pagaliau Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

taryba, susirinkusi kovo 11 d. Chicagoje, dauguma balsų 
išrinko j valdybą šiuos asmenis: dr. Eleną Armonienę, 
dr. Kazį Bobelį, dr. Joną Balį, agr. Joną Daugėlą, inž. 
Liūtą Grinių, dr. Kostą Jurgėlą, dr. Joną Stikliorių ir prof. 
dr. Jokūbą Stuką. Be to, valdybai leista pasikviesti dar 
3 asmenis.

Nariai pareigomis dar nepasiskirstė, tačiau aišku, kad 
pirmininku bus išrinktas dr. Kazys Bobelis.

IŠTRĖMĖ LAISVĖS KOVOTOJA
Nepalaužiamas kovotojas dėl totorių teisės grįžti į 

Krymą Mustafa Dzemilevas ištremtas j Sovietų S-gos gi
liausią užkampį tolimuose Rytuose.

Stalino laikais Krymo totoriai buvo apkaltinti bendra
darbiavę su naciais ir už tai visi ištremti į Rusijos vidu
rį. Vėliau šisai kaltinimas buvo panaikintas, tačiau grįž
ti tėvynėn jiems vistiek nebuvo leidžiama. M. Džemile- 
vas dėl to jau ilgą laiką kovoja ir ne kartą už tokią savo 
veiklą yra ragavęs kalėjimo. Bet kol kas dar niekas ne
sustabdė jo kovos už neteisėtai ištremtųjų teises grįžti 
gyventi savo tėvynėje.

* Mirė garsus kardinolas Jean Villot, Vatikano valstybės- 
sekretorius, įtakingas progresyvistas, ėjęs popiežiaus 
pareigas po Pauliaus VI ir Jono Pauliaus I mirties iki se
kančio popiežiaus išrinkimo.

* Britanijos prostitutės grasina paskelbti sąrašą įžymių 
valstybės, bažnyčios ir visuomenės asmenų, kurie yra bu
vę jų klientais, jei parlamentas nepriims švelnesnio įsta
tymo kovai su prostitucija.



11/2 1979/3/13

Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Ar skaitytos?
RUBAJATAI, Stasio

Santvaro ketureiliai, 182 
psl., kaina 7.50 dol.

Įdomybės "Aušroje”
Neseniai Vakarus pasiekė vieno Lietuvos pogrindžio 

laikraščių - "Aušros” - 12 nr., dotuotas 1978 m. rugpiū- 
cio mėn. Jame yra daug nepaprastai įdomios medžiagos.

Pvz., pateikiamas V. Petkaus bylos protokolas, 30 liudi
ninkų sąrašas, jų pasisakymų ir apklausinėjimų aprašymas. 
Tai išsamiausias iki šiol pasirodęs Petkaus teismo doku
mentas. Jo pakliuvimas į "Aušros” puslapius rodo, kaip 
giliai Lietuvos rezistencinis pogrindis yra infiltravęs oku
pacinių įstaigų tinklą. Plačiai aprašomas ir B. Gajausko 
teismas.

"Aušra” praneša, jog 1978 m. birželio 14-15 dd. "inici
atyvinė grupė” įsteigė "nepartinę, demokratiniais pagrin
dais veikiančių” Lietuvos Laisvės Lygų. Spausdinama 
Lygos deklaracija, anot kurios organizacijos uždaviniai 
būsiu: (1) religinės-tautinės ir politinės sąžinės ugdymas, 
(2) Lietuvos laisvės klausimo kėlimas tarptautiniuose foru
muose. Lyga nr turės organizacinės struktūros - kiekvie
nas pilietis gali laikyti save jos nariu. Jos uždaviniams 
įgyvendinti sukurta aukščiausia Lygos institucija - Tauti
nė Taryba. Lyga kreipėsi įdemokratinių valstybių bei kom. 
Kinijos vyriausybe( dėl Lietuvos klausimo iškėlimo Jungti
nėse Tautose.

Toliau "Aušra” informuoja, jog 1978 m. gegužės mėn. 
Maskvoje buvo suimti Romas Giedra, 1962 m. bandęs pa
bėgti iš Sovietų S-gos, ir jo žmona. Jie buvo atvežti į Vil
niaus KGB. Kratos metu pas juos namie buvo paimta kny
gos ir pogrindžio spaudos leidiniai. Tuo pat metu Vilniuje 
buvo suimta eksperimentinių metalo piovimo staklių gamyk
los programuotoja Zinaida Dapsienė, kurios likimas iki šiol 
nežinomas.

"Aušra” prašo informacijos apie likimus dviejų jaunuo
lių, kurie drauge su Egidijum Jonaičiu 1977 m. lapkričio 
meą. nuplėšė sovietinę vėliavą nuo Elektrografijos Institu
to. Jonaitis buvo uždarytas į psichiatrinę ligoninę. Cernia- 
chovsko (Rytprūsiuose) psichiatrinėj ligoninėj tebekalina- 
mas Henrikas Klimašauskas, apkaįtintas "Gulago salyno” 
vertimu į lietuvių kalbą. Arvydas Cekanavičius uždarytas 
N. Vilnioje už literatūrinių veikalų rengimų.

U
Skyrelyje "Žinios” skelbiamas dokumentas apie Antanu 

Kalinauskų, gimusį 1957 m., kuris 1976 m. rugpiučio 11 d. 
Romo Kalahtos pavyzdžiu ąusidegino kariuomenės viršinin
kų akivaizdoje su šūkiu: "Žiūrėkit, kaip dega Lietuvos pa
triotas! Už Lietuvą, už laisvę, už Dievų! O jums aš ne
tarnausiu!” Priverstas tarnauti Raudonoje armijoje Gulbe- 
nes mieste, Latvijoje, jis pabėgo iš kariuomenės ir buvo 
grųžintas atgal. Jį slapta palaidojo Gulbenėje ir tik po mė
nesio motinai buvo leista iškasti ir palaidoti Vilkaviškyje. 
Šių žinią patvirtina dvi fotografijos: viena jų vaizduoja 14- 
meti Kalinauskų, o kitoje matome ji pašarvotų, su apdegu
siu veidu, kareivinėse.

"Aušroje” skaitome ilgą 17-mečio moksleivio atvirą 
laiškų savo bendraamžiams. "Mes - jaunimas - minkščiau
sia tautos dalis”, rašo jis. "Todėl mus ir pasirinko sveti
ma žalojanti įtaka”. Jis aštriai kritikuoja sovietinėje sis
temoje klestintį melų, biurokratijų, fanatizmų ir kniečia 
Lietuvos jaunimų ugdyti savyje iaisvės idealų, būti tiesos 
kariais.

Straipsnyje "Okupacijos ir kolonizacijos Lietuvoje” pa
teikiamos ištraukos iš LTSR Ministrų Tarybos nutarimų, 
reikalaujančių kovoti prieš venerines ligas ir prieš augan
čius nusikaltimus Lietuvoje. Tvirtinama, kad plečiant rusi
fikacijų, į Lietuva plaukia vis daugiau nusikaltėlių, valka
tų, lengvos duonos ieškotojų; Vilnius pradeda pirmauti pa
gal nusikaltėlių skaičių. Straipsnyje "Rusinimo programa 
Vilniaus universitete” pateikiama dokumento ištrauka, ro
danti kaip rusinamas Vilniaus universitetas ir kitos lietu
viškos mokyklos.

Skyrelyje "Atsiminimai iš Gulago salyno” P. Saunoris 
rašo apie rokiškietį Petrų Skukaitį ir kaunietį Antaną Juš
kevičių, kurie 1950 m. žuvo kankinių mirtimi Magadano kon
centracijos stovykloje. Jie bandė pabėgti, bet buvo sugauti 
ir žiauriai kankinami. Lagerio komendantas laužė jiems 
rankų ir kojų kaulus, paskui nušovė, o prieš metant jų kū
nus į apleistų šachtų, plaktuku sudaužė galvas.

98 eilėraščiai, Tomas Venc
lova, 136 psl. kieti viršeliai, 
kaina $ 6.00.
, Teatro vargo keliais, Juo
zo Kaributo atsiminimai, 
191 psl., daug nuotraukų, 
kieti viršeliai, kaina $ 10.00

Žemaičių Didysisj I dalis, 
apie vyskupą M. Valančių 
rašo Grigas Valančius, 662 
psl., minkšti veršeliai, kaina 
$ 12.

Didžioji iliuzija, marksiz
mas teorijoj ir praktikoj, 
I tomas, 720 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 15.

Rekviem, A. Klajūno, Si
biro kalinio dvasiniai išgy
venimai, 119 psl., kaina $4.

Ir nebepasimatėm, Jurgio 
Jankaus 5 pasakojimai, 342 
psl., kaina $7.00.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 

Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus, paraižė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

Amerikos lietuvių istorija 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00. 
psl., kaina $2.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ro 
manas, kaina $5.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas ron anas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila, 428 psl.t kaina 

■ minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k?ų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leonų Skabeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

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

Vienos aistros istorija, 
romanas, iparašė Migelis 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orir.taitė 
384 psl.-, kaina $8.C0.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00,

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

Apie Lietuvos T 
katalikus

Paskutiniuoju laiku ne tik konservatyvieji vokiečių dien
raščiai ("Die VVelt”), bet ir liberališkieji ("Fronkfurter 
Rundschau”) savo skiltyse "atrado” Lietuvos katalikus. 
Apie juos buvo gana plačiai rašyta, kada sovietų užsienio 
reikalų ministras lankėsi pas popiežių Joną Paulių II. ■'/•

Sovietai nori, kod pagal dabartiniųsias valstybines sie
nas būtų sutvarkytos ir bažnytinės. Čia ir prasideda visa 
problema, nes Vilnius ir kadaise lenkų okupuotos rytų 
Lietuvos bei dabartinės Gudijos žemės priklauso Lenkijos 
episkopato jurisdikcijai. |domu, kaip dabar apsispręs po
piežius lenkas, nes visi žino, kad jo buvęs šefas kardino
las Višinskis laiko Vilnių "lenkų žeme", o lenkai katali
kai šalia savo juodosios Madonos turi ir kitą Madoną Vil
niaus Aušros Vartuos.

Kaip ten bebūtų, bet Sovietų S-goje katalikai organizaci
niu atžvilgiu yra chaotiškoje padėtyje. Pvz., imkime Vii-, 
niaus arkivyskupiją: lenkas vyskupas gyvena Lenkijoje, o 
Lietuvos dalies vyskupas J. Steponavičius yra "valdžios 
sukliudytas”, nes jisai, kaip jį gerai pazjstantieji ir nieko 
bloga prieš jį neturintieji tvirtinę, nesugebėjęs susikalbėti 
nei su valdžia, nei su savo kunigais.

Sovietijoj yra 5 milijonai katalikų, kurių, kaip rašo "Die 
Welt”, 3 milijonai gyvena Lietuvoje, o kiti 2 milijonai - 
Lenkijos episkopatui priklausančioje Gudijoje ir Ukraino
je. Pastarųjų padėtis esanti dar blogesnė.

Beskaitant šiuos vokiečių spaudos straipsnius, peršasi 
išvada, kad katalikų padėtis Lietuvoje yra tokioj adminis
traciniu požiūriu blogoj padėty ne vien dėl to, kad rusai 
taip nori, bet ir dėl to, kad Vatikanas taip vienašališkai 
gina Lenkijos episkopato interesus. O lenkų nusistatymas 
nemažiau kietas negu rusų, kurie ir vyskupui J. Sladkevi
čiui neleidžia Kaišiadoryse dirbti, nes jis niekuomet val
džios nebuvo vyskupu pripažintas, kaip turėtų būti net pa
gal bažnytinę teisę. Rusai tikriausia leistų daugiau vysku
pų prišventinti, jei jų tarpe atsirastų keletas tokių, kurie, 
kaip ir ortodoksų popai, propaguotų Maskvos "taikinga” 
politika-

Tų straipsnių serijoj buvo minimi ir kiti apie Lietuvos 
katalikus, mums gerai iš spaudos žinomi reiškiniai, kaip 
pvz., kronikos/ "Ponia Sadūnaitė” ir t.t. Pažymėtina, kad 
vieno straipsnio autorius Henk Ohnesorge (“Die Welt”), 
cituodamas kun. Alfonsą "Svanreiką” (iš tikrųjų, Svarins
ką), kuris kalbėjęs katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms 
ginti vardu, mėgino skaitytojus įtikinti, kad katalikybė ir 
lietuvybė yra tas pats.

Spėtina, kad šitoji tema iš laikraščių taip greitai nedings, 
nes, žiūrint kad ir j Persiją, Turkiją ir Gvijaną, matosi, 
jog tikybiniai reikalai žmones paskutiniu laiku labiau do
mina.

romas sileris

Redakcijos pastaba: Skaitytojoms galėtume 
priminti, kad pagal "The Boston Globė” straipsnį pats pop. 
Jonas Paulius II esąs suinteresuotas tuo, kad Vilniaus ar
kivyskupija pereitų iš Lenkijos į Lietuvos bažnytinės pro
vincijos žinią ir, be to, kad kiekvienoje iš 5 Lietuvos vys
kupijų reziduotų ordinarinis vyskupas. Tuo reikalu Šv. Tė
vas kalbėjęs net su Gromyka.

Antra, kodėl gi mūsų gerb. R. Šileris rašo, kad Vilniaus 
Aušros Vartą Mariją "turi” lenkai?

(Elta) ManachusoUs gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

p*------- -
» The Apothecary
| LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
| Parduodame tiktai vaiatu, Upildome gydytoją re
| ceptua ir turime visus gatavu vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit J Hetuviikg valatlag.
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
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KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d. 

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

Atskiras numeris —25 centai

Adresas: 636 E. Broadvvay. So. Boston MA 02127

Tel. 617 - 268 - 3071

l.itliuanian Ueeklv (būt for tvv o vveeks in Augusi) 

publislied sinee Eebruary 9. 1905
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PO REVOLIUCIJOS SKAITYKITE
"VARDAN DEMOKRATIJOS”
Kaip žinome, Irano jungtinės opozicijos revoliucija buvo 

nukreipta prieš šacho monarchine ir diktatūrine valdžia, ti
kintis Švelnesnes, teisingesnės ir demokratinės santvarkos. 
Deja, revoliucijos metu i “tautos vadus“ iškilęs barzdotas 
musulmonu šventikas ajatula Chomeini, skelbdamas Irane 
islamo religinės valstybės idealo, jou gqsdina krašto nau
jos diktatūros šešėliu. Pradžioje musulmonų religiniai šū
kiai gal ir kėlė revoliucionierių entuziazmo, bet dabar, kai 
šventaisiais Korano nuostatais remiantis suiminėjami ir 
šaudomi didesni ar mažesni buvę šacho režimo tarnautojai, 
Irane liberaliosios visuomenės sluoksniuose kyla nerimas.

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr*Vl. 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, paraše Vincas Trumpa, 
251 psl, įrišta, kaina $6.00,

KODĖL?
Romėnai, su pagarba sutikę Rytų kultūros apraiškas, pa

liko mums posakh “Lux ex Oriente”. Taigi, - Šviesa iš Ry 
tų! Beveik tokių pat mintį simboliškai išsako ir musų liau
dies daina: “Iš rytų šalelės saulelė tekėjo, o iš vakarėlių 
debesėliai ėjo...’’ Na, gal dėl to, kad is vakaru ilgus am
žius Lietuva grauže kryžiuočiai. Bet dabar, rodos, jau be 
jokiu pašaliniu priežasčių toji šių dienų, ir ateities žmonijos 
palaima turėtu ateiti irgi tik is komunistinių Rytų. Iš Rytu, 
kuriuose, komunizmo ideologų žodžiais, esąs jau įgyven
dintas "teisingumas beklasineje visuomenėje”, kur nėra 
jokio "žmogaus išnaudojimo žmogumi”, jokios "kapitalo 
vergijos“, jokių “darbininku siurbėlių”, “militaristiniu 
kraugeriu’ , "buržuaziniu nacionalistu“, “reakcionierišku 
revizionistu", “klaidingu pranašu“, “buožių“, “kuloku“ 
ir “liaudį tamsinančiu religininkų”, o visos gėrybės - 
“kiekvienam pagal nuopelnus ir pareikalavimą”.

Tad ko dar betrūksta šiame pasaulyje? Tai paskaitė ar 
isklause, rodos, turėtume tik kuo greičiausiai krautis j la
gaminus darbininko prakaitu permerktus prakeiktuosius do
lerius, naktinius marškinius, krokodilo odos pantaplius bei 
barzdai skusti mašinėlės ir skubėti, kad tiktai nepavėluotu
me i pati pirmąjį lėktuvų, skrendanti iš kapitalistines ver- 
r jos ir falsyvosios demokrati jos,i aną rausva pašvaiste is 
to!o viliojanti Eldorado.

Taigi visos žmonijos dvasinė ir fizinė srovė turėtų tekėti 
tik į k omunistinius Rytus, o ne kokia ten priešinga ar kita 
kreiva kryptimi. Juk nėra net tokios liaudies pasakos, ku
rioje laimingos sielos iš dangaus arba rojaus savanoriškai 
veržtųsi į pragarą.

0, deja, net kietai indoktrinuotiems komunistams šiandie 
reikėtų stebėtis tikrovėje vykstančia “nesąmone”.

Štai, tik iš tikrai komunistinio Vietnamo kažkodėl, tarsi 
tautų kilnojimesi, veržte veržiasi tiesiog minių minios varg
šų žmogelių, kuriuos komunistinė santvarka kaip tik turėtų 
priglausti prie krūtinės. O tie dešimtys tūkstančių tikrų 
pusnuogių elgetų, vyrų, moterų, senelių ir vaikų, sukiužu
siais žvejų laiveliais, beveik kiauromis geldomis, išbadė
ję, ligų pripiauti, audrų mėtomi ir skandinami, laidodami L 
jūrą savo mirusius artimuosius, — iškėlę žmonijos pagalbos 
maldaujančias rankas, plūduriuoja tik j “kapitalistinius 
V akarus“.

Ir plačiausiame okeane — nė vieno laivelio į komunisti
nius Rytus, bent į Vietnamą...

O minios tokių pat skeletų, badmirių, ligonių, berankių ir 
bekojų, net komunistinių sargybinių pašautų ir užnuodytų 
viduramžių, senelių ir vaikų - lygiai taip pat veržiasi iš ko
munistinio Laoso bent i Tailandą, Malaiziją ar kitą lais
vesnio pasaulio pakrantę.

Ir nė vienos plūduriuojančios geldelės atgal į Laosą...

Tokie pat iš Kambodijos, dienomis ir naktimis rėpliodami 
į Vakarus per džiunglių gyvatynus ir šliauždami pro komu
nistinį rojų saugojančius ginkluotus sargybinius. Tokių jau 
perpildytos pabėgėlių stovyklos, o nė vienas negrįžta atgal 
į Rytus.

Tai matydami, prisimename, kad ir per Berlyno gėdos sie
ną, net ir apšaudomi ir žudomi, visi lipo tik i Vakarus, o nė 
vienas nepasistatė kopėčių perkopti iš Vakarų į Rytus. Pa
galiau ir iš komunistinės Lietuvos mūsų tautiečiai prašyte 
prašosi tik j Vakarus, o iš apie 60,000 per karą pasitrau
kusių gal tiktai kokie 5 žymesnieji per 30 metų grįžo į tary
binę palaimą, įskaitant “tarybinius žvalgus” ir net daktarą 
Kaškiaučių, parkeliavusį namo tiktai numirti...

Taigi - kodėl? Juk, rodos, visi nuskriaustieji, nuo
gi, basi ir kapitalistų išsunkti ligi paskutinio prakaito ir 
kraujo lašo turėtu bėgti tik į Rytus, — “gdie tok volno dy- 
Šet Čeloviek”...

Komunistai, aktyviai dalyvavę revoliucijoje, be to, dar ir 
nenusiginklave, visiškai nėra linkę paklusti “Korano šven
tiesiems žodžiams” ir reikalauja sprendžiamojo balso vy
riausybėje, kurio jiems, kaip bedieviams, Chomeini nenori 
duoti. Taigi toji grupė kol kos dar stovi “laukiančios opo
zicijos“ eilėje.

Nors jau paskirtas teisingumo ministras ir yra tokia tei
singumo ministerija, bet, pečiam Chomeini atmetant “Va
karų infiltruotus įstatymus“ ir propaguojant tiktai “islamo 
teisingumą”, iš. tikrųjų kol kas nėra jokio koordinuoto tei
singumo vykdymo, ir atskiri revoliuciniai komitetai apkal
tintiesiems kerta galvas be jokios apeliacijos, nes Korane 
ji ir nenumatyta. Taip paskubom “revoliuciniu tribunolų” 
jau yra sušaudyti 8 buvę šacho generolai ir gana daug kitu 
šacho salininku.

Religiniai islamo įstatymai griežtai draudžia rūkymą, al- 
kohol io vartojimo, naktinius pasilinksminimus, šeimoje 
leidžia daugpatystę, tik vyrui suteikia divorso teisę, varžo • 
moteri seimos ir visuomeniniame gyvenime, apsivogusiam 
leidžia nukirsti ranką ar koją, o užpuolusiam mergina — 
galva Dėl to jau sumodernejes Iranas turėtu grįžti bent ke
lis šimtus metu atgal i senove. Suprantama, kad moterys 
jau protestuoja prieš nauja valdžia ir net keliais atvejais 
surengė gausias demonstracijas Teherano universitete ir 
gatvėse Liberalai ir kairieji taip pat demonstruoja prieš 
toki “revoliucinj teisingumą”, o alyvos centre Abodane 
buvo surengtos demonstracijos prieš masines egzekucijas.

Chomeini pareiškė, kad ir pats šachas būsiąs teisiamas 
už akiu, o “baudžiamosios brigados“ stengsis ji sumedžio
ti, pargabenti namo ar įvykdyti sprendimą užsieny. Taigi ir 
pats šachas, Moroko karaliaus globojamas Rabate, jaučiasi 
nelabai saugus, nes is fanatišku musulmonų teroristų, vei
kiančių “Alacho valia”, bet kada gali susilaukti kulkos, 
bombos ar peilio. Kaip spauda skelbia, jis jau norėtų atvyk
ti į JAV-es, nors Carterio politika Irano atžvilgiu yra pava
dinęs išdavimu.

V

Žinoma, “šventa islamisl^įji Iraną“ vargiai galės Ala
chas taip apsaugoti nuo Sovietų S-gos grobuoniškos politi
kos ir komunistinių agentų infiltracijos, kaip seniau mo
derniausieji Amerikos ginklai. Ypač, kad tiems net liku
siems ginklams aptarnauti reikia bent 1,400 amerikiečių 
specialistu, o Iranas, įsigijęs 77 F —14 kovos lėktuvus, 
turi tik 50 lakūnų, kurie jais moka skraidyti. Be to, tik pu
se 430,000 pačiu iraniečių armijos korių po revoliucijos 
grizo į kareivines, nes kiti išlakstė, bijodami represijų. 
Pridekime dar, kad kareiviai reikalauja steigti juos atsto
vaujančius komitetus, kaip tai buvo Rusijos revoliucijos 
metu, žemesnieji karininkai, vengdami remti Chomeini, at
sisako užimti aukštesnes atsakingas pareigas, ginkluoti 
komunistiniai partizanai turi savo vadovaujančius centrus, 
kurdų gyvenamos sritys ir Baluchistanas siekia nepriklau
somybės, — tai ir turėsime tik Irano sužlugimo vaizdą, jei
gu Chomeinis skubiai nesigriebs griežčiausių diktatūrinių 
priemonių, kurios jis pats kritikavo.

Sėkmės naujam redaktoriui
“Europos Lietuvio“ redaktoriui Juozui Lūžai mirus, 

padėti gelbėdami tą savaitraštį redagavo Juozas Vilčins
kas ir Kazimieras Barėnas. Naujo pastovaus redaktoriaus 
ieškota net per spaudą, ir pagaliau pavyko surasti: juo 
sutiko būti nuo kovo pradžios JAV-ių lietuvis Vytautas 
Čepas, teisių daktaras, paskutiniuoju metu viename iŠ šio 
krošto universitetų dėstęs prancūzų kalbą.

J. Vilčinskui su K. Barėnu buvo pavykę “Europos Lie
tuvi“ padaryti tikrai įdomiu savaitraščiu ne vien tiktai 
Europos lietuviams. Linkime ne mažesnės sėkmės ir nau
jajam redaktoriui prof. dr. Čepui.

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 12 dol.

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

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

Vytautas Alantas, ŠVEN.
TARAG1S, L toriais roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais? virbeliais $5.00.

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin- 
dokienė, 241 psl.. kaina — 
$5.00.

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės straipsniu 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.. kuiną minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psl., kaina $4.50.

Sunkiausiu keliu, romą 
nas, parašė Jurgis Gliaudą. 
251 psl., kieG viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą. 40f 
na $5.00.

Iš visų Massachusetts 
gyventojų reikalaujama už
sakant pridėti 5% pardavimo 
mokesčio.

Kad debesiai ir susitraukia 
Ir vėtros grumzdi mus išardyt, 
Kad ir kelintas pykdams Šaukia 
Ir kalbą mūs nor išvaryt:

J

Lietuvninkai mes esam gimę, 
Lietuvninkai mes norim būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt.

Dr. J. SAUERWEINAS

SII NTIMAI | LIETI VA 
LOSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
Tel.: 79K-286H

Vedija B. Sviklhai
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no, kad gąsdina papugaju 
ir imta taip staugti šuvo, 
kaip prieš smerti, ir tas 
daktaras su daktariene ne
gali miegoti... Vot, Maiki. 
jeigu ir aš iš tavęs sulauk
siu tokio zoploto... Tada 
geriau... Geriau dabar nu-, 
mirti po Zacirkos saliūno 
stepsais...

— Tėve, tik jau neverk iš 
anksto! Juk aš neturiu nei 
rezidencijos, nei žmonos 
ir nei šunio, kuris nuo tavo 
knarkimo staugtų. Taigi gy
vensime, kaip iki šiol, taip 
ir ateityje.

- Tenk jū, Maikuti, kad 
nors šitaip patiešinai ma
no dūšią.

SLA SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

- Oi, Maiki, Maiki! Ame
rikoje šunio žyvatas rozais 
yra geresnis, negu švento 
Kazimiero vardu apkrikšty
to žemaičio, bagoto sūnaus 
tėvo.

- 0 kodėl tave šiandien 
tokios juodos mintys apni
ko?

— Vedlug to, Maiki, kad 
vakar mudu su Bambicku 
lietuviškose stacijose ap
lankėme ir žemaitiškcĮ Ero
dą, ir Lozorių.

- Nesuprantu, ką tuo no
ri pasakyti.

- Taigi, ar tu pažįsti 
Bambicko pusbrolio sūnų 
Vincą Kriukelį, katras da
bar persimainęs j Vinnie 
Krug? Tą, katras dabar yra 
daktars špesel ant visokių 
moteriškų slobnumų?

- Ne, tėve, tokio daktaro 
nepažįstu, nes aš ir tokio
mis ligomis nesergu.

— Ale kad tu būtum tik 
paveizėjęs, kokį jis yra is- 
simūrinęs rezidenšeną! Jo 
palocius, Maiki, tai kaip 
turkų bažnyčia, o frontrū- 
mis - kaip Zordan Maršo 
kromas. 0 dar kiek visokių 
ruimų! Iš toileto grįždamas, 
kaip girioje paklydau ir tu
rėjau rėkti ir šauktis Bam- 
bicką, kad išvestų į lauką. 
Nu, o i šiltą vonios vande
ni gali nerti pasišokėjęs 
streit iš lovos, ir ten devy
ni suraityti zerkolai iš kar
to rodo visa tavo kūną...

— Kam tu čia man tuos 
niekus pasakoji?

- Ale tu tik palauk, Mai
ki! Jis mums dar parodė, 
kaip, tiktai sušvilpus, ža
lias papugajus atneša ci
garetę ir ijungia radijušą. 
o veršinis šuva pastoto 
prie lovos puntaplius ir 
prikelia iš miego jo pačią, 
ilgu liežuviu laižydamas 
tos bobos padus... Ar tu 
kada matei tokius dyvus?

- Man jie visai neįdomus. 
0 kokiu reikalu tu tenai bu
vai nulindęs?

— Mudu su Bambicku tas 
daktaras prašė, kad per 
švento Kazimiero diena nu- 
neštume ja tėvui tabokos, 
katras irgi yra Kazimieras.

- 0 kame tas jo tėvas gy
vena?

- Vot, tas šuns biznis, 
Maiki, man ir sukrėtė širdį.. 
Jo senas tėvas, dar buvęs 
mano frentas, yra šito savo 
bagoto boiso dabar uždary
tas į ubagyną... Znočijas
tą ni ursinghomą... Kad tu 
būtumei pamatęs!... Mudu 
su Bambicku jį radome tik 
su apatinėm gatkom krėsle 
riūtanti prie lango, ant 
nykščio vyniojanti Sčesly- 
vos smerties rožančių ir 
sykiu garsiai minavojantį 
Dievą ir velnią... Ir apsi
verkė senis kaip vaikas, 
mus prieš save pamatęs... 
Vot, girdi, frentai, iki ko 
prižyvinau!.. Vot, kokioje 
susaideje turiu laukti, kol 
būsiu pakviestas į aną 
svietą gal dar ant kitos pa- 
kūtos... Vienoje lovoje, 
matyt, griešnas portorikas, 
nuogus kojų kaulus užrie
tęs į lubas, dieną ir naktį 
šaukiąsi giltinę.. 0 kitas, 
jau visai durnas, visą laiką 
kalbasi su savimi, barasi 
su savo seniai numirusia 
pačia ir įpykęs spardą tuš
čią orą... Geriausias, gir
di, tai, va, šitas barzdo
čius žydas, kuris visa čė- 
sa gaudo nuo sienos muses 
ir tyli...'Tai, vot, znočijas, 
koksai zoplotas iš savo 
vaiko, kurį Germani joje iš
nešiau po skvernais per ug
nį Drezdeno bombinime, o 
močia, jį ratavodama, taip 
ir liko po griuvėsiais...

- Tai kodėl tas riebusis 
paršas negali išlaikyti sa
vo tėvo toje pasakiškoje 
rezidencijoje?

- No, apie tai jo boba 
nenori ne girdėti. Sako, se
nis per dieną taip garsiai 
kosti, kad trukdo klausy
tis televyženo, o naktį taip 
knarkia ant viso rezidenše-

Per širdi rieda sunkūs laiko
./ ratai,

Aplinkui tik išminčiai ir aris- 
/ tokratai I —

Žiūriu į tą žaidimą nusigan- 
/dusiom akim -

Ir saiko nerandu sarmatai!

ST.SANTVARAS

I iniAUoiMO AGENTŪRA J 

Atlieka įvairią rūSių $ 
‘ draudimus
t Kreiptis senu adresui
| BRONIS KONTR1M į!

598 Broadway
{ So. Boston, Mass. 02127 
l| Jei AN 8-1761
’ ' *
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AMERIKOJE
SLA—jau dO metų tarnauja lietuvių viauomenel ir limoki- 

jo oaugiau ita.p SEPTYNIS M1U0NU3 dolerių 
nariams.

SLA—didliauBla lietuvių fraternallnė organizacija — 
duoda gyvybės apdrand< ir ligoje pa&ripų. kuri yra 
pigi, nea. SUSIVIENIJIMAS nelettu pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp'nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse aiHono dolerių 
kapitalų, t4d įo apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti {vairių klasių relkaMugianalaa 
apdraudas nuo f 10C.00 iki >10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gorų Taupomųjų Apdraudę — Ka_ 
dovrment luauranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms L- gyvenimo pradžiai 

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudę: už >1,000.00 apdraudoe tik >8.00 mokan
čio metama. £

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenima rekomenduojama lietuvių | 
klubų ir draugijų nariams. Už >1,000.00 akcident*- 
lės apdraudoe mokestis >2.00 j metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
‘ kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaiAkins apže 
Susivienijimo garbus.

GĄ|Įsit« spausdintas infonpacljas, jeigu 
parašysite:
Lithuaaiaa ADtaara of Aaierlca
>07 Weat 30tk Street, Nevr York, N.T. 10001

‘A’Phcr Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVAITES*. Mask*
balandžio 11 -$795.00

balandžio 25 — $795.00
gegužes 2 ir 9 — S82S.C0
gegužes 16 — $839.00

Rugpjūčio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas
DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

Vibfiue/Lcningradas
biržele, 7 — $859.00
liepus 12 ir rugpjūčio 2 — $865.00
rugsėjo 19 ir rtgsėjo 26 — $829.00
spa!;< 10 — $829.00

birželio 26

liepos 12

rugpjūčio 2

rugpjūčio 8

Maskva I, Vi'.’ius 5 ir 6 Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas. Koeinas. Briuselis —

Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 —

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: V:cna, Miur.cbebj . h neinąs, Briuselis —

— Maskva 1, Vi.nius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis —

— Ieningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 —

$1399.00

$1189.00

$1399.00

$1399.00

$1189.00
vadovų.VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ fft TRAKUS, bus lydimos

Prie šių grupių galima jungtis iŠ V’.iŲ aMER’KOS IR KANADOS 
MffiSTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Mt MBER

Trans-Aflanlic Trayel Service, Ine.
393 West Bnoadvvay, P. O. Bos 116

Sįputh Boston, M> 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę ekskursijų 
i LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prices are bascd on duuhic occupanęy ' and are subject to 

chengt-a ac.d/or Govc-rnrneirt approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.
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Minint Vasario 16-tcjja Vashingtone. Atstovu rūmų pirm. TlP O'NEILL (d., Mass.) .sveikina malda 
sukalbėjusi, kun. dr. TOMA ŽIŪRAITĮ. Kiti (iš k.j: DR. JONAS GENYS, inž. GROZVYDAS LA
ZAUSKAS, kongresmanas FRANK ANNUNZIO (d., III.) ir Ats. rūmų kapelionas J.D. FORD.

11 5

NAUJI LEIDINIAI
KOVA DĖL KLAIPĖDOS, dr. Martyno Anyso otsi minimai, 

426 psl , kieti viršeliai, kaina 10 dol.

KILOGRAMAS CUKRAUS, Kazimiero Borėno 15 novelių, 
269 psl., kieti viršeliai, kaino 8 dol.

EILĖRAŠČIAI (1965-1970), Henriko Radausko pomirtinė 
poezijos knyga, spaudai paruošė Jurgis Blėkaitis, Įvadų 
parašė Alfonsas Nyko—Ni I iūnos, išleido Vytautas Saulius, 
kieti viršeliai, 97 psl., kaino 6 dol

ANAPUS RYTOJAUS, romanas, parašė Jurgis Jankus, 
269 psl., kaina minkštais viršeliais 7 dol., kietais - 9 dol

VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET-OCCU- 
PIED LITHUANIA, A Report for 1977, redagavo dr. Tomas 
Remeikis, 197 psl., išleido JAV LB, kaina minkštais vir
šeliais 4.25 dol., kietais - 7 25 dol.

ALGIMANTAS, istorinė apysaka, parašė Vincas Pieta
ris, 542 psl. Dailiai išleido Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla Chicogoj. Lietuvoje 1973 m. buvo išleisti V. Pie
tario rinktiniai raštai, bet “Algimantas” ten nepateko dėl 
to, kad jame istoriniai įvykiai vaizduojami ne taip, kaip 
“didysis brolis” nori.

Prie nurodytų kainų pridėti 80 centų pašto išlaidoms, o 
Massachusetts gyventojai dar prideda po 5 % pardavimo 
mokesčio (sales tax).

Retos, kitur nebegaunamos knygos ATLAS PARGEL5 CO.
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
rašyto istorinė apžvalga, Kaunas, 1923 m., kaina 15 dol.

LIETUVIŠKAS ALBUMAS (Istoriškos ir Šeip jau Lietu
vos vietos), paruošė ir išleido kun. A. Milukas, 1900 m., 
kaina 7 dol.

LIETUVOS ALBUMAS, išleistas 1921 m. Kaune, 300 į_- 
vairių (žymių asmenų trumpos biografijos ir nuotraukos, 
kaina 1 5 dol.

RAFAELIS, dešimts jo svarbesniųjų paveikslų reproduk
cijų ir kūrybos apžvalga, Šiaulių Kultūros d-jos leidinys, 
kaina 5 dol.

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

VILNIUS THE CAPITAL OF LITHUANIA, by Tadas 
Vizgirda, 62 psl. angliško teksto ir 105 nuotraukos, 1948 m. 
kaina 5 dol.

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

KOVOSE DĖL LIETUVOS, gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų II tomas, 688 psl., kaina 15 dol.

VERGIJOS PANČIUOSE, Stefanijos Rokienės atsimini
mų I tomas, 443 psl., kaina 5 dol.

GRĮŽIMAS I LAISVĘ, Stefanijos Rūkienes atsiminimų
II tomas, 526 psl., kaina 6 dol.

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

ŽVILGSNIS i PRAEITĮ, K. Žuko atsiminimai, 1959 m., 
447 psl., kaina 5 dol.

LAISVĘ GINANT, pulk. J. Petruičio atsiminimai iš ko
vų su bolševikais ir bermontininkais, I dalis, 1952 m. 
200 psl., kaina 5 dol.

CARO KALĖJIMUOS, V. Mickevičiaus-Kapsuko atsimi
nimai, 1929 m., 320 psl., kaina 8 dol.

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

BARAS, literatūros ir meno žurnalo 1 nr., 1925 m., 122 
psl., kaina 6 dol.

ATSIMINIMAI IR MINTYS, I t., dr. Kazys Grinius, 
1947 m., 302 psl., kaina 5 dol

ARIONŲ PRISIKĖLIMAS, J. Pronskus, 1930 m , 290 
psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

BOTANIKA, parašė kun. Ambraziejus Pabrieža, 1900 m., 
.166 psl , kaina 25 dol.

82 Harrison Street, 
Worce»ter, Man. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me 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 J svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Jsitl- 
iim.ite. Vodėj-tn A. fehyrinskl

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 » si gėrimai yra papiginta kaina. 

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią l.etvirtadienj 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. I’.. L. I’. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

MŪSŲ UŽDAVINIS, parašė Vydūnos, antras leidimas, 
1921 m., 188 psl., kaina 7 dol.

PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182 
psl., kaina 1 2 dol.
Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 8) centų už knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygų.

♦ . JJ SUTAUPYKITE KURO Į
♦ IKI 30% |

♦ SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) {
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NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

) 95 Rosemary Street
■ Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SliORE - 848-6000

BOSTONE - 436-1204

FORTŪNA FUEL CO„ 1NC
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS
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PETER MAKSVYTIS 
Carpeater & Bclldar

*9 Church Street
K. M11 ton, Maaa.

Atiteko rtnua pataiirmo, ramen
to ir projektavimo darbui IA lau
ko (r viduje, gyvenamų namu Ir 
Minto pastatų, pagal Jdtių reika
lavimų. Saukite vieadoe Iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

598-0800
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KETURIASDEŠIMT PENKERI METAI 
LIETUVIŠKOS SARGYBOS 

RADIJO BANGOMIS
Valentinos ir Stepono Minku vedama lietuvių radijo va

landėle veikia be pertraukos nuo 1934 metų. Dideleje ir 
veiklioje Bostono lietuviu kolonijoje ji atliko svarbu lietu
viška darbo, ypač senosios lietuviu emigracijos tarpe, kel
dama lietuviška sąmone, populiarindama skambias musu 
dainas, tautinius šokius, kitokia muzika, primindama neap
leisti gimtosios lietuvių kalbos.

Valentina Minkienė-Paltanaviciūtė, duktė Miko Paltana
vičiaus, steigėjo ir leidėjo tautines minties laikraščio 
“Amerikos Lietuvis’’, kuris ėjo Worcestery, Mass., nuo 
1907 iki 1959 metu, savo programose laikosi tėvo anuo me
tu nustatytos linijos - informuoti ir tarnauti lietuviams, 
paskl idusiems svetimame krašte.

M. Paltanavičius, 1907 m. sausio 1 d. pirmajame “Ame
rikos Lietuvio“ numery rasė: “Brangūs Broliai! - Su šiuo 
numeriu pristatome jums nauja mėnesini laikrašti “A.L.“ 
kuris išeina Worcester, Mass. Mieriai šio magazino bus 
tarnauti lietuvninkams visame, kame spauda gali patarnau
ti tautai. Mūsų mieriai bus platus — nesurišti jokiais rete
žiais politiškais, tikėjimiškais. Dabartinė gadynė reikalau
ja nuo musų apšvietimo visuose mūsų gyvenimo takuose, 
reikia net būtinai, kad mes visi jau suprastume mūsų tau
tos reikalus...“

Taip rašė Paltanavičius, kada dar nebuvo atsikūrusi ne
priklausomos Lietuvos valstybė. Ir jo duktė Minkienė savo 
ilgu metu radijo programose, kaip ji vadina, “Magdutės pa
sakose“, šalia skelbimu ir informacijų, aiškina lietuvišku 
švenčių papročius, lietuvišku i vyki u prasme, Amerikos gy
venimo faktus, visa tai perpindama tautiniu šokiu muzika, 
daina. Anuo metu, kada į Amerika buvo privažiavę labai 
mažo išsimokslinimo musu kaimo jaunimo, šitokia radijo 
programa plėtė ju akirati, gaivino lietuviška sąmone, ne
leido pražūti amerikiečiu masėje.

Steponas Minkus savo savaitinėmis politiniu žinių san
traukomis, perduodamomis lietuviu ir anglu kalbomis, kelia 
Lietuvos vardų, jos politinės bylos eiga, lietuviškosios 
kultūros laimėjimus svetimųjų tarpe. Jis buvo ir yra mėgia
mas Bostono ir aplinkinių lietuvišku kolonijų klausytojų 
dėl savo budingo žinių perdavimo ir lietuviško sqmojaus.

Valentina ir Steponą Minkus, Amerikoje gimusius ir visa 
savo gyvenimą dirbančius lietuviškos kuftūros dirvonuose, 
sukakties proga sveikiname, linkėdami sveikatos ir ištver
mės! O visus jų radijo klausytojus kviečiame pagerbti su
kaktuvininkus, gausiai atsilankant i ju jubiliejini parengi
mų š.m kovo 25 d. So. Bostono Lietuviu Piliečių d-jos sa
lėje.

J.V. SŪDUVAS

UKRAINIEČIŲ KNYGAI -

400 METU

Garsiajame Harvardo u- 
niversitete ukrainiečiai tu
ri jsisteige savo studijų 
centrą. Jo isteigimo 10 me
tų ir ukrainiečiu spausdin
tos knygos 400 metų sukak
tys bus paminėtos svarstybo- 
mis ir paroda kovo 22—25 die
nomis.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Kovo 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Minkų radijo 45 m. su
kakties renginys.

Balandžio 1 d. Liet. Tau
todailės instituto rengiama 
plataus masto gintaro paro
da su B. Saldukienės iš Wa- 
shingtono paskaita.

Balandžio 22 d. So Bos
tono Liet. Pil. d-jos trečio 
aukšto salėje Laisves Varpo 
pavasarinis koncertas.

Balandžio 29 d. komp. Ju
liaus Gaidelio 70 metų su
kakčiai atžymėti koncertas 
Brocktono North Junior High 
School salėje ir banketas 
Cristos 2 restorane.

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

Gegužės 13 d Tautines 
s-gos namuose Moterų fede
racijos rengiamas Motinos, 
dienos minėjimas.

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

“Vieno žmogaus teatras’’ akt. VITALIS ŽUKAUSKAS iš 
New Yorko atliks humoristine programa Lietuvių Radijo 
Programų 4 5 metu sukaktuviu koncerte, kuris ivyks kovo 
25 d , 3:33 vai. p.p., So. Bostono Liet Pil. d-jos salėje.

i be***************************************************** *■**♦* ■

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

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

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

MASTE R EI Et’TRICIAN 

hdt'strial — Residential
— Commercial —

New and Old Work
I’ree Estimates

(all

( baries A. Galinauskas
265-1090

Oi

E Broadway So. Boston, Mass. 02127

M & T OIL CO., Ine
641

□
□
□
□

Krosnies aptarnavimas 
Automatinis įpilimas 
Patogios mokėjimo sąlygos 
Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit*

MZeLaA Tautieti,
RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
•rogrania Naujojoj Anginoj 

iš stoties WNSR 136d banga 
zeikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir 
Komentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šią programa veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova- 
ių krautuvę, 502 E. Ęroad- 

way. So. Boston. M??s. Tel. 
J68-0489 Ten gaunamas 
Keleivis >r yra didelis lie’u- 
• iškų knsgų pasirinkimas.

KAe-čp-čamė-6 JuA pAaJfi/cton-ė Profi. Stepono Kairio
Vi Kipro Bielinio paminklų statymui piniginį aukų.

Paminklai bus pastatyti šių. metų rudenį Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse, Chicagoje, Vi atidaryti per Memorial Pay 1979 metais.

Pro^.Steponui Kairiui paminklų suprojektavo arch. Albertas 
Kerelis Vi int. Bronius basiokas, o Kiprui B-celiniui parink
tas gilios atminties arch. Jono Kovo projektas. Paminklų 
dėstymų atliko arch. Bronė. Lukstaitė - Kovšenė.

Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvės aušrai, St.Kairys 
Vi K.Bielinis stojo { laisvės kovų ir Valstybės kūrybos dar
bų. 0 užėjus Lietuvos nelaimėms okupacijų metu, juodu dirbo 
reziztencijoje Vi VLLKe.

Kreipiamės į visus tgutiečius prisidėti savo auka prie Jiems 
paminklų pastatymo. Iki šiol, surinkta tik pusė reikalingų lė
šų, todėl Jūsų pagalba aukomis yra labai reikalinga.

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

ČEKIUS RAŠYTI. PROF S KAI
RYS & 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
BOSTONIECIU AUKOS VASARIO 16-SIOS PROGA

(Pradžia)

Aukos buvo renkamos įvairiai. Iškilmingame ALTos reng
tame minėjime jo dalyviams buvo išdalinti vokai. Čia 109 
asmenysir 2 organizacijos suaukojo 1,489.25 dol. Prie tos 
sumos pridėtina ir So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 200 
dol. auka. Tuo budu čia suaukota 1,689.25 dol. Iš tos su
mos tenka Amerikos Lietuviu Tarybai- 
1 ,385. 25 dol.. Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui - 1 57 dol. ir Lie
tu v i ų Bendruomenei-147 dol.

Sandaros 7-toji kuopa is 32 asmenų ir 2 organizacijų su
rinko ALTai 715 dol.

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektu s-gos Bosto
no skyrius savo susirinkime Vasario 16 d. is 34 narių su
rinko 1,760 dol., iš tos sumos L. B. - 7 1 0 dol., VLIK ui - 
665 dol., ALTai - 1 45 dol. ir kitoms organizacijoms - 
1 50 dol.

Tautos Fondo, kuris telkia lesąs VLIKui, įgaliotiniai 
surinko: Antanas Januška iš 11 asmenų 320 dol., dr. Pet
ras Kaladė iš 10 asmenų - 250 dol., iš viso — 575 dol.

r

Henrikas Čepas LB-nei is 20 asmenų surinko 330 dol.

Tuo būdu 216 asmenys ir 5 organizacijos iš viso suauko
jo 4,979.25 dol. Iš sios sumos tenka: ALTui - 2,245. 
25 dol.; VLIKui - 1,39 7 dol.; L. B. -1,187 dol.; ki
toms organizacijoms - 1 50 dol.

Pažymėtina, kad šių metų aukų suma nėra mažesnė uz 
pernykštę.

O štai pavardės asmenų, kufie aukojo ALTos rengtame 
iškilmingame susirinkime (minėjime) So. Bostone vasario 
18 d.:

200 dol.: So. Bostono Lietuvių Piliečių d-ja;
61 dol.: Ona Ivaškienė;

Po 25 dol.: Marija ir'Jonas Jonaičiai, Birutė ir Algis 
Mitkai;

20 dol.: Kotryna Narkevičienė;

Po 10 dol.: A. Martin, M. Dapkus, E. Pečiukaitis, V. Ba- 
jerčius, Eikonis, A. Kruopienė, J. Overka,^V. Aluzienė, 
Ziminskienė, J. Lekys, Br. Bajjrcius, A. Smitas, A. Baika, 
St. Minkus, M. Yalmokienė, 0. Siugždienė, J. Jurėnas, E. 
Saimon.

Po 5 dol.: 0. White, A. Laine, L. Janulienė, J. Arlaus
kienė, G. Vadelienė, K. Mažulis, A. Mockienė.

(Pabaiga kitame numery)

LB JAUNIMO SEKCIJOS VALDYBA
►

Naujųjų LB Jaunimo sekcijos valdybų sudaro: Šarūnas 
Norvaiša - pirm., Arūnas Kleinas - vicepirm., Paulius 
Baltušis - sekr., Dana Auštraitė - izd. ir Raimundas Ba
čiulis - koręsp.

Jaunimo sekcija ateičiai planuoja gyvų veiklų, įskaitant 
velykinius šokius laive, parodas ir kt.

B A L T I C REALTY & I N. S U R A N C K
AGENCY

Vedėja: REDA M. VEITIENĖ
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpnh visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

ĮAMŽINO TAUTOS FONDE

Velionio Antano Monke
vičiaus atminimui Tautos 
fonde įamžinti draugai ir 
pažįstami aukojo: neskelb
dami pavardės kaimynai - 
30 dol.; po 25 dol. - J. V. 
Hodges, J. Stašaitis, dr. E. 
Waingortin su šeima; po 
20 dol. - A. Moriarty, J.l. 
Raliai, Z. Ragauskienė, J. 
A. Šilimai; po 10 dol. - 
J.E. Ambrozaičiai, E.S. 
Cibai, A. A. Januškos, S. 
E. Kazlauskai, J. M. Kriš- 
ciukaičiai, J. B. Kuodžiai, 
S. M. Lūšiai, B. G. Miko- 
niai, V. S. Senutos, J. E. 
Valiukoniai, B. I. Veitai, 
S. 0. Venckai, P. A. Žič- 
kai; po 5 dol. - A. Andriu
lionis, P. Jakutienė, J. E. 
Kačinskai, J. Ulpienė, A. 
Z. Vieškalniai; 2 dol. - X.

Visiems aukotojoms 
Bronės Monkevičienės ir 
Tautos fondo vardu reiškia
ma nuoširdi padėka.

Antanas Januška, 
T. F. įgaliotinis

SUSIRENKA RAMOVENAI

Ramovėnų susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų 
Lietuvių piliečių klubo ma
žoje salėje. Susirinkimo 
darbotvarke išsiuntinėjama 
nariams. Visus prašome da
ly vau ti.

‘'Ramovės” valdyba

Po 50 dol.: Juozas Anilauskas, Edmindas Cibas, A. As
travas ir Zuzana Shallnienė;

40 dol.: Petras Paliulis;
Po 30 dol.: Genė ir Bronius Mikoniai, HiIda ir Bronius 

Skrabuliai, Julija Leščinskienė;
Po 25 dol.: Bartašiūnai, kun. Antanas Baltrushūnas, Jo- 

seph Casper, Marija ir Henrikas Gineičiai, E. ir A. Griauz
dės, Danutė ir Lionginas Izbickai, Jackus Sonda, Lietu
vos Vyčių 17-ta kuopa;

21 dol.: P. Pliksnys;

Po 20 dol.: Ona ir Kazys Adomavičiai, Aldona Andriu- 
’sienė, Juozas Babravičius, Felicija Grendalytė, Laima ir 
Česlovas Kiliuliai, Jonas Mačiu’skas, Aleksandra ir Povi
las Moriarty, Račkauskai, Juozas Stašaitis, Jadvyga Sku- 
dzinskiene, Nijolė Šležienė, Ona VI., Ona Vilėniškiene;

Po 15 dol.:, J. Kapočius, T. Stankūnaite, K. Vasiliaus
kas, J. Vembrė, Valentukeviciai;

Po 10 dol.: D. Averka, J. Adomkevičius, T. Aleksonis, 
Pr. Averka, K. Aukštikalnis, S. Baltušis, P. Bliumas, A. 
Gustaitis, V. Ivanauskienė, J. Jakulis, S. Kontautas, J. 
Kačinskas, B. Kamantauskas, St. Kiliulis, F. Karosienė, 
R. Kalvaitis, V. Leščinskaitė, L. Lendraitis, J. Lapins
kas, V. Mačiuliene, E. Manomaitis, K. Merkis, M. Norkū- 
niene, S. Petružienė, E. Pilkiene, B. Povilavičius, P. Ras- 
kauskas, K. Simanavičius, E. Simo n, SLA 365-ta kuopa, K. 
Šidlauskas, H. S., E. Shakalis, V. Trainavičius, A. Vakau- 
zienė, J. Verbickis, X.;

Po 5 dol.: P. Ambraziejus, K. Bačanskas, F. Civilskas, 
M. Drunga, Dz. M. Giedraitis, St. Griganavičius, M. Iljinie- 
nė, P. Janavičius, T. Janukėnas, P. Jakutienė, P. Kalvai- 
tienė, J. Norinkavich, S. Racys, L. Senutienė, J. Skabei- 
kis, L. Svelnis, M. Vaitkevičienė, F. |Zaleskas, X, X, XY;

Keliolika aukojo po 2 ir 1 dol. Buvo imesta ir tuščių vo
kų.

SANDARIECIŲ aukos:

Po 100 dol.: Sandaros 7-ta kuopa, Eleonora ir Aleksan
dras Chaplikai, Jadvyga Tumavičienė;

Po 50 dol.: Gladys ir dr. Joseph Mikaloniai, Sandaros 
Moterų klubas;

30 dol.: Ona ir Antanas Andriulioniai;

BALTIC 
TOURS

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

1979 M. KELIONĖS | LIETUVA, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu

Geg. 10 18 d..........................-................ $849.00
Rūgs. 20 — 28 d.........................   $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d........... .. ................ — $849.00

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birt. 14 - 23 d. ..................   $899.00

.11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Geg. 17 - 27 d. ______________________ $849.00
Rūgs. 6 - 10 d. _________    $849.00
Spal. 11 - 21 d. ______________________ $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE & 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 
& 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
* ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone 
Birt. 14 - 28 d____ ____________ ____  $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

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

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

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

via British Airways, Northvvest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija Į Kauną, pusė dienos 

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

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis J:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 

Tek (617) —969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iŠ Lietuvos arba no- 
rintierns ilgesnį laikąpabOti Lietuvoje...
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Vietines 
žinios

MIRĖ KAZYS GRAUSLYS

Kovo 7 d. netikėtai mirė Kazys Grauslys, palikąs liūdin
čią žmoną ir 5 vaikus. Velionis buvo pats pagrindinis lie
tuviško gyvenimo judintojas nedidelėje Nashuos, N-H., ko
lonijoje, o Grauslių aktyvi ir patriotiška šeima savo dar
bais žinoma visoje Naujojoje Anglijoje. Netekus tiek daug 
reiškiančio vyro ir tėvo, Grausliams reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Daugiau parašysime kitą kartą.

PADĖKA

Mano vyras, a. a. Antanas Monkevičius mirė 1979 m. sau
sio 11 d. ir buvo palaidotos sausio 15 d. Forest Hills ka
pinėse iš šv. Petro lietuvių bažnyčios South Bostone.

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. Antanui Baltrušunui už 
iškil mingas šv. Mišias, gražu pamokslo ir palydėjimą i ka
pines. Padėka muzikui Jeronimui Kačinskui už grojimą var
gonais ir solištui Benediktui Povilavičiui už giesmes baž
nyčioje.

Dėkoju visiems dalyvavusiems šermenyse, laidotuvėse, 
uz šv. Mišių aukas, gėles, gausias aukas Lietuvių ir Tau
tos Fondams, už užuojautas laiškais ir telefonu. Širdingo 
padėka Anicetai ir Antanui Januškoms, Sofijai ir Juozui 
Stašaičiams, Augustai ir Antanui Masioniams ir visiems ki
tiems už rūpestinga mano vyro ir manės globojimą sunkio
se valandose.

Ačiū Kaziui Šimėnui uz atsisveikinimo kalbą BALFo ir 
Bendruomenės vardu ir Joseph C. Lubinui, laidotuvių direk
toriui, už malonų ir rūpestinga patarnavimo.

Giliai liūdinti žmona BRONE MONKEVICIENE

CARAS IR ROMA KULTŪROS KLUBE

Bostono LB Kultūros klubo susirinkimas įvyks kovo 24 
d. 7:30 v. v. Tautinės s-gos namuose, 484 E. Fourth Sta, 
So. Bostone.

Programoje bus prof. kun. Stasio Ylos paskaita tema 
‘‘Caro Mikalojaus I politika su Roma, siekiant užgniaužti 
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje (istorine analogija dabartinei 
sovietu pol itikai)”.

BOSTONO ETNOGRAFINIS NEW HAVENE

Kovo 25 d. 2:30 vai. popiet LB apylinkės valdyba kvie
čia visus Connecticut valstijos lietuvius atvykti j New Ha- 
veną pasižiūrėti ir pasiklausyti Bostono lietuvių etnografi
nio ansamblio, kuriam vadovauja Gitą Kupčinskiene. Tas 
ansamblis Connecticute tepasirodo pirmąjį kartą, nors jau 
yrcrsavo meną rodęs New Yorke ir Chicagoje, visur pelny
damas žiūrovų dėmėsi ir gražius atsiliepimus.

Nuoširdžiai dėkingi “Tėvynės Garsų“ radijo programos 
vedėjui Algimantui Dragunevičiui, kuris, pirmas atskubėjo 
mums padėti, pranešdamas apie Bostono etnografinio an
samblio atvykimą į New Haveną.

REMKIME SPAUDA!
<. < >
<, ■ >

; >
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< ■
11:30 - 12:00 vai.

1430 banga iš WWEL

12:10 - 1 :00 vai.
1460 banga is WBET

Vedėjas PLIKAS VIŠČINIS

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

1 >

173 Arthur S*., Bruckton, Mass. 02102. Tel. 586-7209 ■ >
1 >

J

KAS NEDIRBA, MIELAS VAIKE, TAM IR DUONOS 
DUOT NEREIKIA. -

We know how to 
close a sale for you

1 GnluiKy.
•eLzifrZI

Negotiating the agreement. Handling all the paper work. 
Follovving through. Leaving nothing undone for you to do. And 
vve’re willing to say it in vvriting with our CENTURY 21® Ac- 
tion Warranty.TM Call or drop by. Put us and the CENTURY 21 
Action WarrantyTM to work closing a sale for you.
We’re the Neighborhood Professionals.TM

JUM PATARNAUS LIETUVIS DAVID M. BERNOTAS

OLD HARBOR REALTY CORP.
149 Dorchester Street South Boston, Massachusetts 02127 
bus. (617) 268-2267 bus (617) 268-2268

®

Each otfice i* independently owned and operated. 
CEN1URY 21 Achon Wartanty’M at p,itin ‘ipating os

< ’9’8CEN!ijnv 21 Rf Al ESMU COAPOAAHJJN MtlNff O 1N u S A 1QUM hqvS»*K. O»*OR’..>AMt» (į) - t Ct HM l> IRAU MARK < M u NIllMr .-1 M} f SlAlf t.i )RAf|< X.

SLA 43 KP. SUSIRINKIMAS

Šeštadieni, kovo 24 d., 
2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu d-jos pa
talpose ivyks SLA 43 kuo
pos susirinkimas.

Kadangi bus balsavimai 
i SLA Pildomąją taryba., 
tai svarbu, kad kuo daugiau 
kuopos narių suvirinkime 
dalyvautų.

UŽDARE SAVO KABINĖTA
Ilgamete optometristė 

Amelia E. Rodd-Rudokiutė 
nuo vasario 6 d. uždarė sa
vo ofisą, kuris buvo 445 
W. Broadvvay, So. Bostone.

GRIZO IS FLORIDOS
Rašytojas Stasys Sant

varas praeitą savaitę grį
žo iš Floridos, ten pralei
dęs ištisą mėnesi.

KELEIVIS GIMTADIENIO 
PROGA

Malvina ir Stasys Norkū
nai iš Dracut, Mass., už
sakė “Keleivį” Nijolei Už- 
purvienei jos gimtadienio 
proga. Labai ačiū.

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 Mest Broadvvay
So. Boston. Mass. 02127 L 

Telefonas; (617) 268-8761 L

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

z\ldona Adomonienė I
r««*/**##*r**s#e,<re*****«/ <W/W.

b'lood Sųuare 
!1 ordinare Co.

tariMinka* N. J. ALEKNA 
•» EAST EROAD'tVA? 
LOUT» BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN R-414A 

Mcore Dažai 
VupleroH Sienom* 

Stlkia* Ijiugucoe 
VUnkla reikmenys namaau 

Reikmenys p i aru bar lama 
Viaokla įniktai

Lietuviška patarlė

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINOS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku sritvje. SOUTH 
BOSTON SAVINOS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTII BOSTON SAVINOS 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 SAVINOS BANKĄ, vi- 
suomei toje srityje pirmau jantį.

■

South Boston 
SavingsBank 

“alms ne luhii *
ALFRED W. ARCHIBALD PHL .i/DĖNf

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
'■AM' -JOPM-
M jn.;.,, Įhru Friday
S .lurd.,/ !O AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galhvan Blvd
M 30 AM tp 5 30 PM
Man , Tuos Wpd 4 p(;

■ u:s B J’. AM <0 7.30 PM
UaluicLiy 8:30 AM lo 12 Noon y
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