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TAIKOS SUTARTIS PASIRAŠYTA, 
BET TAIKOS DAR NĖRA

Praeitą pirmadienį Baltuosiuose rūmuose Washingtone 
iškilmingai pasirašyta Izraelio-Egipto taikos sutartis. Ją 
pasirašė Izraelio premjeras Beginąs ir Egipto prezidentas 
Sadatas, o kaip liudininkas ir JAV prezidentas Carteris. 
Iškilmėse dalyvavo apie 1,500 kviestiniy asmenų. Jos bu
vo rodomos ir televizijoje.

Pagal sutartį Izraelio kariuomene per devynis mėnesius 
po jos pasirašymo apleis net apie du trečdaliu užimtojo 
Sinajaus pusiasalio, ir tada tarp abieju valstybių baigsis 
karo stovis ir prasidės “normalūs draugiški santykiai’’. 
O iš likusiojo okupuoto Sinajaus ploto Izraelio kariuomene 
turės pasitraukti per 3 metus.

Mėnesį po sutarties ratifikavimo abidvi šalys turės pra
dėti tartis, kaip įvykdyti kitus sutartyje numatytus klausi
mus. Svarbiausias tą klausimų — palestiniečių savivalda 
Jordano upės kairiojo kranto ir Gazos,srityse. Sis klausi
mas turi būti išspręstas per 1 metus. Šičia ir glūdi pagrin
dinis sutarties sėkmingumo sunkumas. Kaip pasiseks jį 
įveikti, šiandien niekas negali pasakyti, bet viena jau se
niai yra aišku — jei imperialistine Sovietų S-ga tan žemės 
kampan nekištų savo nosies, ten daug lengviau būtų įgy
vendinti taika.

A.

O sovietų užsienio reikalų ministras Gromyka jau pradė
jo grūmoti, kad Izraelio-Egipto sutartis “pasėjo daug sėk
lų būsimiems konfliktams ir sukilimams’’. Kremliui, aišku, 
nepatinka, kad kelias į taikę Viduriniuose Rytuose kol 
kas rieda per Washingtoną. Nepatenkintos sutartimi ir ki
tos arabų valstybes, o kq jau bekalbėti apie Palestinos 
Išlaisvinimo Organizaciją, kurios vėdas Arafatas prižadė
jo nevengti jokių žygių šiai sutarčiai sutrukdyti. Todėl 
lauktina tik didesnio sabotažo, teroro ir kitokių veiksmų, 
nukreiptų prieš Izraelį, Egiptą ir JAV.

Kova dėl autonomijos
Jau rašėme, kad Irane kurdai, kur jų yra apie 2 milijo

nai,užpuolė kareivines Sanandaj mieste. Kovos tęsėsi 3 
dienas, kol pavyko pasiekti paliaubų. Chomeini pažadėjo 
kurdams duoti autonomiją.

O štai kovo 27 d. sužvangėjo ginklai kitame Irano pa
kraštyje, netoli sovietų sienos Gunbad-i-Qawus mieste. 
Čia su Irano kariuomene kaujasi turkmėnai. Ir jie reikalau
ja savivaldos. Yra Irane ir daugiau tautinių mažumų, ku
rios siekia didesnių teisią.

Taigi Irane, be kitu sunkių klausimų, yra ir tautinių ma
žumų problema.

* JAV-es nuo 1973 m. vien Izraeliui yra davusios ar pasko
linusios 10 bil. dol., o Egiptui, Jordanui, Sirijai apie 5 bil. 
dol. Dabar tą paramą Izraeliui ir Egiptui reikes dar padi
dinti bent 5 bil. dol.
* Oficialūs duomenys rodo, kad kainos JAV-ese vasario 
mėnesi pakilo 1.2 procento. Tokio pakilimo nebuvo per 4 
su puse metų. Jei ir toliau jos taip kils, tai per metus tu
rėsime net 15.4 procento pakilimą, o vyriausybe tebuvo 
numačiusi 7.4 procento. Taigi tos priemonės, kurių ji ėmė
si infliacijai sulaikyti, nėra veiksmingos.
* Vak. Vokietijoje išaiškinta, jog net šešios aukštų val
džios ir NATO pareigūnų sekretorės šnipinėjo komunisti
nio bloko valstybių naudai. Jas “ant meškerės pagavo” iš 
rytų atsiųsti vyriškiai, sugebėję tu moterų “širdis paverg
ti”.
* Naftą eksportuojančios valstybes nutarė naftos kainą vėl 
pakelti 9 procentais. Dęl to turės pakilti benzino ir alyvos 
namams šildyti kaina. Šito laukdamos, benzino stotys jau 
pritaiko registrus taip, kad jie galėtų skaičiuoti kainas 
nuo 1 iki 1.999 dol. už galioną. Iki šiol tegalėjo tik iki 
0.999 dol. už galioną.

* Austrijoje gegužės 6 d. bus renkamas parlamentas. Da
bar jame socialdemokratai turi 90 atstovų, o komunistai ne 
vieno. Valdžios priešaky jau 9 metus stovi socialdemokra
tas dr. Bruno Kreisky.

Trumpai
* Filipinuose vieną dieną 
streikavo ten esančių JAV 
karinių bazių darbininkai.
į darbą grįžo vyriausybei į- 
sakius, bet unijos vadas 
pareiškė, kad darbininkai 
mes darbą, jei nebus išsi
derėta jiems priimtina su
tartis.
* Prez. Carteris prašo kon
gresą patvirtinti jo visuoti
nio sveikatos draudimo pla
no pirmąją dalį, kuriai vyk
dyti reikėsią 10-15 bil. dol. 
Ji būtų pradėta nuo 1983 m. 
keikia laukti, kad kongrese 
planas sukels didelių gin
čų. Šen. Kennedy turi paruo
šęs daug platesnį ir bran
gesnį visuotinio sveikatos 
draudimo planą.

* Britanijos parlamentas 
šią savaitę balsuos pasiti
kėjimo vyriausybei klausi
mą. Britų komentatoriai 
pranašauja, kad Callaghano 
vyriausybei bus pareikštas 
nepasitikėjimas ir po to 
parlamentas turės būti pa
leistas ir paskelbti rinki
mai, kuriuos gali laimėti 
konservatoriai. Tada pirmą 
kartą Britanijos istorijoje 
premjerė taptų moteris, da
bartinė konservatorių parti
jos pirm. Margaret Thatcher. 
Bet Callaghan yra labai su
manus parlamentinis manev- 
ruotoįas, tad gal ir sugebės 
nepasitikėjimo išvengti.

25 cents

PAVASARIS NERIES PAKRANTĖSE Foto: V. Augustino

Baltai Valst. departamente
Baltų Jungtinio Komiteto delegacijo - estu tarybos pirm. 

Juhan Simonson, latvių taųt. tarybos pirm. Janis Riekstins 
ir ALTos pirm. dr. Kazys Šidlauskas bei VLIKo pirm. dr. 
Kazys Bobelis kovo 23 d. lankėsi pas Valstybes departa
mento pasekretorių Europos reikalams Robert L. Barry.

Beveik 2 vai. užtrukusiame susitikime su pasekretorium 
ir kitais pareigūnais aiškintasi Amerikos nepripažinimo 
Pabaltijo aneksijos, diplomatiniu atstovybių padėties, di
sidentų ir žmogaus teisių, Madrido konferencijos ir kitais 
klausimais.

PRANCŪZUOSE STIPRĖJA SOCIALISTAI
Kovo 18 ir 25 dd. Prancūzijoje vyko savivaldybių rinki

mai. Už socialistų bei komunistų atstovus balsavo netgi 
54.6 procento visų balsuotojų. Socialistų kandidatai gavo 
32.9 procento visų balsų, jų išrinktųjų atstovų skaičius pa
didėjo net 154. Komunistai savo atstovų skaičių tepadidi- 
no 35. Prancūzijoje matoma aiški slinktis į kairę, tačiau 
Žymiai stipriau j nuosaikiąją negu į kraštutiniąją.

* Ateinantį šeštadienį naujai išrinktoji VLIKo valdyba su
sirinks Washingtone pirmojo posėdžio.

* Senatorius Moynihan (dem., N. Y. I pareiškė, kad ypač 
paskutiniuoju metu Jungtines Tautas jau perdėm atkakliai 
bei gausiai užplūdo sovietų Šnipai. JAV vyriausybė turinti 
griežtai reikalauti, kad JT gen. sekretorius Waldheim im
tųsi kokių nors priemonių nuo jų apsivalyti.

* Olandijoje nužudytas Britanijos ambasadorius Sir Ri- 
chard Sykes.

* Staiga mirė tik kelias dienas teišbuvęs ką tik sudarytos 
Italijos vyriausybes vicepremjeras La Malfa, respublikonų 
partijos atstovas. Be jų paramos premjeras Andreotti vėl 
turėtų didelių sunkumų išvengti vyriausybės krizės.
* Ateinantį šeštadienį bus įvykdytas mirties bausmes 
sprendimas buvusiam Pakistano premjerui Zulficar Ali 
Bhutto, jei prezidentas gen. Mohammed Zin-ul-Haq jo ne
pasigailės. Bhutto nuteistas mirti už įsakymą nužudyti sa
vo politinį priešininką.
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Okupuotoje Lietuvoje
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos^

SENOSIOS MUZIKOS ŠVENTĖ

“Literatūra ir menas” kovo 10 d. rašo, kad kovo 11-23 
dd. Šiauliuose rengiama antroji senosios muzikos švente. 
Senoji muzika - 17-to ir ankstesniųjų amžių kompozitorių 
kūryba.

Pirmoji tokia švente buvo pernai. Joje, be saviškių, da
lyvavo garsusis estų “Hortus musicus”. Šiemet joje daly
vaus filharmonijos senosios muzikos ansamblis bei I. Ka
činsko vadovaujamos kamerinis ansamblis (su jais — R. 
Maciūte ir A. Stasiūnaite) ir svečiai — estų Hortus musi
cus”, Kijevo senosios muzikos ansamblis, gudų “Canta- 
bile“, Jaroslavlio ‘‘Barokas’’, kurie atliks renesanso ir 
baroko muzikų.

Šiauliuose senosios muzikos puoselėjimui yro prieš b 
metus sukurtas K. Preikšo Pedagoginio instituto vokalinis 
senosios muzikos ansamblis, kuriam vadovauja Sigitas 
Vaičiulionis.

KO REIKIA NĖR

“Tiesoj’’ S. Aganauskienė skundžiasi, kad Elektrėnuo
se negalima gauti pirkti dantims valyti šepetėlių. Girdi, 
“visur skelbiama: saugokite dantis, valykite dantis. O 
kuo? Posmus, Elektrėnuose šepetėlių nusipirkti negau
si”.

Jau kuris laikas ten parduotuvėse nesu ir žirklių.
J. Pabrėža skundžiasi, kad Šalčininkuose negalima gau

ti pirkti rudo avalynės kremo. Lietkoopsąjungos Vilniaus 
tarprajoninės didmeninės bazės direktorius pasiaiškina, 
kad dėl to ne jis kaltas, bet gamybinis susivienijimas 
“Lietuvos buitine chemija“, kuris nepristatė dėžučių su 
reikalingais rudais dangteliais.

Tokių ir panašių trūkumų Lietuvoje nebūtų, jei jos eko
nominiame gyvenime būtų daugiau laisvės atskirų įmonių 
ir kolektyvų savarankiškai iniciatyvai.

J. PAUKŠTELIUI 80 METŲ

Rašytojui Juozui Paukšteliui kovo 3 d. sukako 80 metų. 
Nepriklausomoj Lietuvoj J. Paukštelis už romanų “Kaimy
nai” buvo gavęs valstybinę premiją. Is jo pokario stambes
niųjų veikai u, yra romanų trilogija - “Jaunystė”, “Nete
kėk, saulele”, “Čia mūsų namai” -, už kurią jam 1969 m. 
buvo paskirta respublikinė premija.

Naujos "taisyklės” Sovietijos 
kaliniams varginti

Pastaruoju metu išeivijos lietuviai pradeda rodyti kiek 
aktyvesnį bei konkretesnį susirūpinimą Lietuvos politi
niais kaliniais. Viena šio sveikintino, kad ir pavėluoto 
rūpesčio formų yra bandymas pasiekti kalinius laiškais 
ir siuntiniais. (Nei šia specifine tema, nei aplamai Sovie- 
tijoje įkalintų lietuvių kasdieninio gyvenimo detališkosios 
realybės klausimais mūsų spaudoje dar toli gražu nepakan
kamai rašoma. “Keleivis” ateityje bandys šia prasme 
padėtį ištaisyti, o bent šiuo tarpu norėtume skaitytojus 
plačiau supažindinti su kaikuriais politinių kalinių gyve
nimą reguliuojančiais oficialiais ir neoficialiais potvar
kiais.

Štai, mūsiškė ELTA, remdamasi belgų šaltiniais, prane
ša, jog nuo 1978 m. kovo 15 d. galioja naujos Sovietų S- 
gos lagerių ir kalėjimų “Vidaus tvarkos taisykles”, įves
tos MVD 1977 m. įsakymu Nr. 37. Tasai įsakymas pakeičia 
ligi šiol veikusįjį 1972 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. 20. 
Nei naujojo, nei senojo įsakymo tekstas nebuvo pilnai 
viešumoje paskelbtas.

Aplamai naujasis įsakymas sugriežtina kalėjimų režimą. 
Pvz., dabar jau įsakmiai leidžiama kalinius talpinti į

(Štrafnoj izoliator) - bausmės izoliatorių - keliems
terminams iš eilės, taigi be pertraukos. Anksčiau bent 
formaliai tokios pertraukos dar buvo reikalaujama.

Tas pat liečia ir kalinių talpinimą į PKT ( pomieščenje 
kamernogo tipą) - kameros tipo patalpą (režimas kiek 
švelnesnis negu izoliatoriuje). Ir jeigu PKT laikomas ka
linys perkeliamas įŠlZO, tai dienos, atsėdėtos SlZO, vė-
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liau neįskaitomos į PKT laiką (anksčiau gi būdavo šitaip 
užskaitomos). Be to, eilinio pasimatymo arba siuntinio ga
vimo laikas nustumiamas į prieki tiek dienų, kiek kalinys 
sėdėjo PKT ar SIZO. Atseit, atsėdėjęs sunkesnės ar leng
vesnės izoliacijos bausmę, kalinys dar tiek pat laiko turi 
iškentėti bė teisės susilaukti paprasto vizito ar siuntinė
lio.

Karcerių dydis sumažintas (anksčiau - minimalinė ploto 
norma buvo 2.5 kv. m).

Per “Posyltorgo” sistemą gaunamos banderolės dabar 
bus užskaitomos jau kaip eilinės banderolės iš giminių 
(anksčiau - tokių banderolių gavimas buvo nuo jų nepri
klausomas). Taigi, šiuo potvarkiu “pasitarnaujama“ tiems 
kaliniams, kurie susilaukia pašalpos tiek iš gimtojo kraš
to, tiek ir iš užsienio. Kad jiems dar labiau “padėti”, 
banderolėmis jau dabar uždrausta siųsti pirštines, šalikus, 
frotinius rankšluosčius, elastiškas vyr. kojines. Formaliai 
leidžiama siųsti šiltus baltinius, tačiau praktikoje ne vis
kas kaliniams perduodama (paprastai tik triusikai ir apat. 
marškiniai, maikos, bet ne šilkiniai).

Užtat siuntiniuose jau leidžiama siųsti “sūdyta žuvį, 
nereikalaujančią tolesnio apdirbimo” ( anksčiau būdavo 
leidžiamos tik silkės). Leidžiama gauti “daržovės, vai
siai” (anksčiau tiktai “svogūnai, česnakai”). Leidžiama 
gauti žuvies ir mėsos konservai (pirmiau tiktai žuvies).

Tačiau pasėkoje to kaliniai vis tiek negaus geriau pa
valgyti, nes čia pat lagerių bei kalėjimų krautuvėlėse už
drausta pardavinėti sviestas, lašiniai, margarinas, cukrus 
( anksčiau — iš čia išvardintųjų tebuvo draudžiamas parda
vinėti tiktai cukrus). Arbatos pirkimas krautuvėlėje riboja

mas 50 gr. per menesį (anksčiau - 100 gr.). Priedo kali
niams neleidžiama turėti stiklinių indų, tuo tarpu dauguma 
konservų krautuvėlėse parduodama kaip tik stikliniuose in
duose.

Uždrausta banderolėse siųsti mechaniškus ir elektrinius 
skustuvus ( anksčiau — buvo leidžiama). Dabar jie leidžia
ma pirkti tiktai krautuvėlėse. Tačiau skustuvas kaštuoja 
2-3 kartus daugiau sumos, kurią kaliniui leidžiama išleisti 
per mėnesį. Perkelti vieną mėnesį neišleistus pinigus kito 
mėnesio sąskaiton, t.y., juos sutaupyti, negalima, tad lei
dimas pirkti skustuvus krautuvėlėje nustoja reikšmės.

Kaliniui leidžiamų turėti daiktų svoris ribojamas iki 50 
kg., kaip ir anksčiau (įskaitant daiktus, gulinčius sandė
lyje)- iTačiau dabai1 uždrausta persiųsti nereikalingus 
daiktus giminėms. Todėl praktiškai negalima pasinaudoti 
formaliu leidimu per knygų pardavimo tinklą neribotai įsi
gyti knygas.

Uždrausta naudotis asmeniškais muzikos instrumentais 
(anksčiau tai buvo galima).

Draudžiama paduoti pareiškimą grupės arba kito asmens 
vardu, o taip pot kitą asmenį liečiančiu reikalu ( anksčiau 
pastarojo draudimo nebuvo, nors pirmieji du buvo ir anks
čiau galiojo).

Beveik visais kitais atžvilgiais, kiek šiuo metu žinoma, 
“Taisyklės“ yra esmėje tos pačios, kaip ir anksčiau bu
vo.

KO LAUKIA ST. PETERS-
BURGO LIETUVIAI

Labai uoliai ir sėkmingai 
dalyvavę kartu su kitomis 
33 tautomis Tarptautinėje 
Šventėje Bayfronto centre 
vasario 22-25 dd. ir gražiai 
paminėję Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo 61-ją sukaktį(mi
nėjime dalyvavo St. Peters- 
burgo majore Corinne Free- 
man; kalbėjo prel. kun. Jo
nas Balkonas; aukų surink
ta ALTai 1,578.57, VLIKui 
(Tautos Fondui) 437.55idol. 
ir L.B. 1,299.57 dol.), da
bar laukiame ir ruošiamės 
minėti balandžio 4 d. Vil
niaus universiteto 409 metų 
sukaktį. Tam reikalui L.B. 
apygardos vadovybės suda
ryta speciali komisija, ku
riai vadovauja L. Kačins
kas. Josios nariai: E. Ka
činskienė, V. Kulbokienė, 
dr. H. Lukoševičius ir K. 
Palei auskas.

Minėjime paskaitą apie 
Vilniaus universiteto reikš
mę lietuvių tautos kultūros 
istorijai skaitys dr. Vincas 
Maciūnas iš Philadelphijos. 
Žymesniųįų Vilniaus univer
siteto auklėtinių kūrinių iš
traukas skaitys dailiojo 
skaitymo mene pasireiškę 
mūsų kolonijos gyventojai. 
Bus ekrane parodyti senieji 
Vilniaus universiteto pasto
tai ir ju architektūrinės da
lys.

Ir šis minėjimas vyks 
Lietuvių klubo salėje. Pra
džia 7 vai. vak.

Lietuviškoji radijo valan
dėlė, kurią girdime kiekvie
ną šeštadienįnuo 5:30 iki 
6 vai. vak. iš WTIS stoties 
banga AM 1110, pradėjo 
transliuoti dr. K. Bobelio 
sveikatos patarimus ir Juo
zo Žvynio nurodymus, kaip 
užpildyti pajamų mokesčio 
blankus.

K.V.

Kaip matome, net ir griežtesnieji potvarkiai praktikoje 
dažnai dar lobiau sugriežtinami. Pasitaiko ir priešingų at
vejų. Aplamai, totai istinėse santvarkose nemažai kas pri
klauso nuo viršininkų sauvalės.

PROF. ROMAS VAŠTOKAS KANDIDATAS 
l KANADOS PARLAMENTA

Kanados valdančioji liberalų partija savo kandidatu į 
valstybinį parlamentu Hostings-Frantanac apylinkėje, On- 
tarijos provincijoje, išrinko žinomąjį antropologijos profe
sorių dr. Romą Vaštoką.

Tai dar jaunas vyras (gimęs 19351, uoliai reiškiąsis 
įvairiose lietuvių veiklos srityse, gerai pažįstamas ir Bos
tono viduriniosios kartos visuomenei. Jei jis patektų į 
Kanados parlamentą, tai galėtų labai daug padėti lietuviš
kajam reikalui kaip ryšininkas tarp lietuvių visuomenės ir 
parlamento bei vyriausybes.

Jam remti sudarytas specialus komitetas. Kadangi apy
linkėj, kurioj Vaštokas kandidatuoja, lietuvių labai nedaug 
tegyvena, tai balsais padėti negali, bet gali jo kampaniją 
paremti piniginėmis aukomis. Tam reikalui lietuvių kredito 
kooperatyvuose yra atidengtos specialios sąskaitos: To
ronto “Paramos” nr. 6159, Toronto Prisikėlimo parapijos 
kooperatyvo nr. 4022 ir Hamiltono “Talkos” nr. 3120.

Jei dr. Vaštokui pasisektų būti išrinktam, įis būtų pir
masis Vakaruvpasaulio parlamentaras lietuvis. Jį paremti 
gali ir JAV piliečiai.

Per širdį rieda sunkūs laiko
/ ratai,

Aplinkui tik išminčiai ir aris- 
/ tokratai! -

Žiūriu į tą žaidimą nusigan-
/dusiom akim -

Ir saiko nerandu sarmatai!
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JŪRA STRIMAITYTfi

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street
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Hardware Co,
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fc'OUTM BCSTūN. MASS.
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Rinkimai be pasirinkimo BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Tuo tarpu bimbininkai

dar ne tokie...
Visi dar atsimename Gvijanos džiunglių religinių (ana. 

tiku tragediją - tuos 900 savižudžių ir nužudytųjų suaugu
sių ir vaikų, beprasmiškai užbaigusių gyvenimą, sektos 
vadui kun. Jim Jonės įsakius. Iki šiol apie tą sektą, jos 
“dvasios vadą” ir paskutiniąją dieną Gvijanos gyvenvie
tėje jau daug žinių buvo surinkta iš gyvų išlikusių tos re
liginės grupės narių ir kitų liudininkų, bet pastaruoju me
tu buvo gauti ir priešmirtinės žudynių bei žudymosi scenos 
43 minučių magnetofono įrašai, kuriuos jau transliavo ir 
NBC televizijos kanalas. Ir tai yra nepaprastai klaikus šio 
beprotiško įvykio garsinis vaizdas. Kun. Jim Jonės ragina 
savo pasekėjus “garbingai mirti ’, išgeriant ar prigirdant 
cyano nuodu. Kai kurie kultistai protestuoja, moterys kly- 
kia isterikoje, vaikai didžiuliame siaube verkia, o ištiki
mieji fanatikai, savo “dvasios tėvo” raginami mirti, plo
ja... Fone dar girdėti net gedulinga muzika, Šunų lojimas 
ir kiti baisaus nerimo garsai.

Iš tų įrašų aiškėja, kad kun. Jonės žinojo, jog atvykusi 
religininkų teroro tyrinėti kongresmaną Leo Ryan kulto 
atstovai rengėsi lėktuve nušauti ir nušovė prieš išskren- 
dant. Dėl to buvo įsitikinęs, kad dabar į jų gyvenvietę ga
li įsiveržti Gvijanos kariai ar net nusileisti parašiutinin
kai. Taigi šis maniakas ir nutarė, kad reikia visiems nusi
žudyti...!

Bet įdomu tai, kad šie religiniaj fanatikai, kurių vadas 
laikė užslėpęs milijonus dolerių Šveicarijos bankuose, va
dino save komunistais ir su viltimi žiūrėjo į Sovietų Są- 
jungą. Kai visi buvo raginami žudytis, turimuose magneto
fono įrašuose yra ir toksai kun. Jim Jonės ir jo pasekėjos 
Christine Miller dialogas:

MILLER: Is it too late for Russia?
JONĖS: It’s too late. I can’t control these people. 

They’ve gone v/ith the guns. And it’s too late.
MILLER: Well, I say let’s make an airlift to Russia. I 

don’t think nothing is impossible, if you be- 
lieve it.

JONĖS: How are we going to do that? How are you go- 
ing to airlift to Russia?

MILLER: Well, I thought they said if we got in an emer- 
gency, they gavę you a code to let them know.

JONĖS: No, they didn’t...

Ragindamas greičiau žudytis ir motinas žudyti savo vai
kus, siaubingai isteriškam klyksmui, aimanoms ir vaikų 
verksmui aidint, kun. Jim Jonės dar sušunka:

“Stop this hysteries! This is not the way for people who 
are socialistic Communists to die...| Mother, mother, please. 
Lay down your life vrith your child...’’

Vėliau dar paaiškėjo, kad prieš tas masines žudynes 
Jim Jonės patikėtinis fanatikas Michael Prokes pabėgo per 
džiungles su 500,000 dolerių, kuriuos savo vado pavedimu 
turėjęs įteikti Sovietų S-gos ambasadai Georgetovvne. Pro
kes, grįžęs į Kaliforniją, prieš magnetofono įrašų translia
ciją jo sušauktoje spaudos konferencijoje nusišovė.

Taigi, kai Sovietiįoje žmonės, kovodami dėl laisvės, 
kenčia ir miršta vergų stovyklose, čia maniakai, gyvenda
mi laisvėje, sukrovę milijonus dolerių į savo pamišusių 
vadų kišenes, žudosi ir žudo, naiviai įtikėję sovietinės 
vergijos “palaima”.

Gerai, kad tokių visiškai pakvaišusių dar neatsiranda 
mūsų “pažangiųjų’’ tarpe.

TIKSLIAI PAKARTOTAS FARSAS
Kovo 4 d. buvo renkama “TSRS Aukščiausioji Taryba“, 

atseit, Sovietų Sąjungos “parlamentas”. Į ją pateko ir 41 
okup. Lietuvos deputatas. Sovietinės santvarkos nepažįs
tančiam vakariečiui tas įvykis gal ir atrodo turįs kokią 
“politinę reikšmę”, bet joje gyvenančiam ir šie rinkimai 
tėra tik dešimtą kartą tiksliai pakartota komedijom kurioje 
į parlamentarų kėdes susodinami vėl nauji bebalsiai mane
kenai.

Juk ten visi gerai žino, kad jokių kitų kandidatą žmonės 
negali pasiūlyti, kaip tik tuos, kuriuos komunistų partijos 
centrai parenka. O jų parenkama lygiai tiek, kiek reikia iš
rinkti. Iki šiol dar neteko girdėti tokio atsitikimo, kad nors 
vienas pasiūlytas kandidatas būtų buvęs neišrinktas. To
kiomis sąlygomis net ir “rinkimų” terminas nėra tikslus, 
nes kaip gi būtų galima ką nors parinkti, atrinkti, 
išrinkti ir, aplamai, rinkti ten, kur nėra ir neduoda
ma anei jokio pasirinkimo? Rinkimai be pasi
rinkimo yra prieštaravimas savyje.

Be to, visada iš anksto žinoma, kad balsavimuose daly
vaus daugiau nei 99% “rinkėjų”. Taip ir šį kartę visoje 
Sovietų Sąjungoje balsavę 99.99% turėjusių teisę ir pa
reigą šioje komedijoje vaidinti. Toks pat procentas ir 
Lietuvoje, nors tik partijos vadai težino, kiek tas skaičius 
po rinkimų padidintas.

Tokių “rink imu” aprašymuose visada pažymima, kad tai 
buvo “socialistinės demokratijos šventė”, “komunizmo 
pergalės demonstracija”, “besąlyginio pasitikėjimo pa
reiškimas partijos vadams” ir “akivaizdus tarybinės liau
dies atkirtis užsienio imperialistams”. Tokias žodines 
tarybinės tuštybės putas skaitėme ir šį kartą. Tik “Gim
tasis kraštas” dar paryškino, jog šie rinkimai patvirtinę, 
“kaip vieningai tarybiniai žmonės palaiko ir remia TSKP, 
Tarybų šalies vidaus ir užsienio politikos kursą”. 0 ko
kios gi būtų galimybės to kurso n e p a I a i k y t i ir ne
remti, neatsidūrus tuoj pat kalėjime ar psichiatrinėj? 
Juk jokio laisvo pasirinkimo remti ar neremti dabartinių 
Sovietų S-gos vadovų politikos nėra.

v*

Sį kartą priešrinkimine proga “Gimtajame krašte” buvo 
autoritetingai prašnekęs ir partijos ideologas Genrikas Zi
manas, bandydamas ta laikraščio skaitytojams piršti ko
munistinės santvarkos sukurtą “naująją demokratiją”, ku
ri vėliau straipsnyje vadinasi “proletariato diktatūra”... 
Iš to viso G. Zimano gausaus “demokratijų”, “monopoli
jų”, Lenino citatų ir kapitalistų rankose turimų milijoninių 
dolerių skaičių mutinio įdomiausias gal yra toks šio seno 
komunisto nusnekejimas:

“Visa tai, kas pasakyta, visiškai nereiškia, kad komu
nistai nevertina buržuazinės demokratijos. Jie yra, priešin
gai, geriausi ir nuosekliausi kovotojai už demokratiją, net 
už buržuazinę. Jie gina ją nuo fašistų kėslų, jie stengiasi^ 
kad jos paskelbtos teisės būtų nuosekliai vykdomos. Bur
žuazinė demokratija sudaro geresnes sąlygas darbo žmo
nėms kovoti už savo teises, organizuotis, burtis draugėn, 
neleisti savivaliauti kapitalo rykliams ’.

Deja, nepamanykite, kad jau ir draugas Genrikas aunasi 
batus kelionei į Izraelio buržuazinę demokratiją. Si citata 
priklauso irgi tiktai tarybinių rinkimų komedijai. Is tikrųjų 
ta vadinamoji “buržuazinė demokratija” komunistams nau
dinga tiek, kiek ji leidžia jiems laisvai organizuotis tai 
demokratijai nuversti. O tada jie ne tik nebesistengs, kad 
“buržuazinės demokratijos paskelbtos teisės būtų nuosek
liai vykdomos”, bet dar ir žiūrės, kad jų visiškai neturėtų 
“naujosios demokratijos” piliečiai.

SEKMADIENIAIS

12:10- 1:00 vai.

1460 banga is WBET

Vedėjas PETRAS VISGINIS

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

Kovo 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Minką 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 trecio 
aukšto salėje Laisvės 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. Tautinės 
s-gos namuose Moterų fede
racijos, rengiamas Motinos 
dienos minėjimas.

Birželio 9 d. 3aisiojo 
birželio minėjimas So. Bos
tono lietuvių parapijos sa
lėje.

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

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

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

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis romą, 
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

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

RUDENYS IK PAVASARIAI, 
|||-įi dalis, romanas, parašė 
Albinas Baranauskas, 389 
psl., kaina 8 dol.

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

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

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

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

J
Maatachusatts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.



13/4

- Šiandien, Maiki, aš esu 
visai smūtnos nastrajenijos.
- 0 kodėl? Ar po padau

gintos vakarykščios gyvati
nės?
- No, vaike. Vakar neė

miau nė į burną. 0 smūtna 
vedlug to, kad vožniausias 
mano noras, turbūt, jau nie
kada neįsikūnys žemėje.
- Tai koksai yra tasai ta

vo neįvykdomas noras?:
- Aš, Maiki, visada gei

davau dar nors vieną rozą 
sugrįžti į Plungės parapiją, 
į Siupiškių kaimq, kur mane 
močia pirmą sykį apavė vy
riškom kelnėm ir paleido į 
ūlyčią pasirodyti visiem su- 
siedam... Geidavau dar nors 
pasėdėti po krūmu prie tos 
balos, kur, durnas būdams, 
verkiau, kai Mitriky Adeliu- 
kė, norėdama mane prisibo- 
vyti, įkando man į ausį... 
Norėjau dar nors prieš savo 
smertį papoteriauti rožančiy 
ant seny Siupiškiy kapinė- 
liy, kur yra pakovotas mano 
tėvas, o ir tėvo tėvą ten pat 
žmonės su šventomis gies
mėmis užbėrė pieskom, kai 
jį pakorė Muravjovo kazokai 
per metėžą... Norėjau, Mai
ki, pasakyti gut bai nors 
savo paties jaunam šešėliui, 
ant kurio mieruodavau piety 
čėsą, kai ten dar piemena
vau kaimo ganyklose... Nu, 
ir vot...

-Tėve, ko taip jaudiniesi? 
Kas gi tau trukdo tokį norą 
įvykdyti? Negerk gyvatinės, 
susitaupyk bent poros mė
nesių pensiją, galėsiu dar 
ir aš pridėti, ir važiuok! 
Dabar daug kas j Lietuvą 
vyksta su ekskursijom. Ži
noma, tu savo Šiupiškiy ga
li ir nepamatyti.

- Vot, tąS ir yra, Maiki, 
kad mano Siupiškiy jau ne
beliko nė znoko. Ne tos ū- 
lyčios, ant kurios, būdami 
vaikai, mušėme ripką, nė 
tos prieš Mariutės svirno 
langelį žydinčios vyšnios, 
ant kurios iš zlasties per 
jos veseilią pakoriau jauni
kio tėvy katiną... Nieko..!.;

- 0 kaip tu sužinojai, kad 
tenai taip jau nieko nebeli
ko?

- Zacirkos pačios sesuva 
buvo nuvažiavusi. Mūšy ar
timiausia susiėdė. Smart 
boba, Maike. Ji tenai vargs
tančiam savo broliui dar ir 
kantičkas vežė,.tiktai mas
koliai iš jos Maskvos ta- 
možnėje atėmė. Sako, tu čia 
j ščesiyvą kontrę, o ne į 
šermenis važiuoji, o jeigu 
netyčia pamirsi, tai mes 
tave savo giesmėmis apgie
dosime. Ale kar ana ėmė dar 
smarkiai spereČytis, tai mi- 
licmonai, nusitempę j kitą 
ruimą, jai ir undaroką numo
vė pažiūrėti, ar rozais netu
ri po juo pasikabinusi ko
kios vatominės bombos. Ale 
čeverykuose sukišty doreliy 
taip ir nerado..

— Bet ką ji daugiau tau 
pasakojo?
- Tai, vot, sako, kai, pa

sisamdžiusi už penkiasde
šimt doreliy žmogų su arma- 
bilium, slaptai nuvažiavo ir 
į Siupiškes, tai išlipusi ko 
tik neapslobo. Sako, tenai 
jokio kaimo jau nebėra, ba 
viskas su kolkozo žeme su
lyginta. 0 ant kalnelio, kur 
senos kapinės buvo, dabar 
didžiuliai tvartai išmūryti, 
katruose, sako, valdžia net 
tūkstantį kiaulių augina. Nu, 
o žviegimas tai yž penkių 
mylių girdėti. “Žiūrėk", sa
ko tas atvežąs žmogus, 
"kaip mes dabar sukiaulino- 
me Lietuvą! Prie Smetonos 
niekada šitaip nebūtų buvę”. 
Iš visos senovės, girdi, tik
tai tos misiukės brolio pa
šiūrė likusi, ale ir pro jos 
stogą jau karvės ragai kyšo. 
0 brblis, sako, tai ir dėl po 
keturiasdešimt metų apsi- 
znaiminusios savo amerikon- 
kos sesers, ir dėl tos savo 
karvės tom pačiom ašarom 
verkė. Seniau, girdi, savo 
juodmargę žmogus ir prie 
tokių pat kolkoziniy tavorskų 
susaidės prileisdavęs, ir 
dar atskirai nakčia kolkozo 
dobiluose pasiganydavęs, o 

dabar - stop! Valdžia supy
ko, ba, sako, ši privatinin
ke viena duoda tiek pieno, 
kiek penkios sovieckos, 
taigi, znočijas, prieškomu- 
nistinę propagandą varo!.. 
Vedlug to, girdi, kolkozo 
valdžios komitetas šios a- 
merikonkos brolį nubuožino 
net 100 rublių, o jo karvei, 
kad ganykloje slaptai neįsi- 
maišyty į tarybines, didelėm 
litarom raudonu pentu tiesiai 
ant tešmenio užrašė: "Bur
žuazinė nacionaliste’’... 
Vedlug to žmogus dabar ir 
verkia, ba, sako, visi bijo 
netgi tos karvės pieną ir 
sviestą pirkti... Znočijas, 
žemaitį visai į bankrutą rie
čia. Tai matai, 'Maiki...; Ar 
tu girdėjai tokį dalyką?

- Ne, tėve, tokio tai dar 
negirdėj au.

- Vot, vedlug tokių navy- 
ny ir man yra spriutna... Ma
no senoviškas Siupiškes 
bezbožninkai jau amžinai 
sugvaltūrino... Stubas nu
vertė... Sodo medžius iškir
to... Lauky ežias užarė... 
Kur buvo mano sesers kviet- 
ky darželis, sako, dabar 
naujos valdžios šlovei tik
tai durnaropės auga... Tai 
kur man važiuoti, Maiki?

REMKIME SPAUDA!
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VIENOS SAVAITĖS: Mask’
balandžio 11 

balandžio 25 
gegužes 2 ir 9 
gegužes 16

Rugpiūčio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

' birželio 26

— Maskva 1, Vil’-.lus 5 ir 6 di'nor; Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas-, Koeinas, Briuselis -

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

$1399.00

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūCio 3

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienus Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchei.uj, Koėlnas, Briuselis — $1399.00

--Maskva 1, Vimius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis — $1399.00

— leningraaas 2, Vilnius 5, R’ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MfcMBER

Trans-Atlantic Trayel Service, Ik.
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 

Sįputh Boston, Ma. 02127, Tei. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travei Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę ekskursijų 
| LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prices ar« based <-n duutūe occ-rpancy and are •ubject to 

chi.'.ngeu and/ur Govc-rnrnent approvaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

1979 3 27

SLA SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA—jeu 80 metų uumauja lietuvių visuomenei ir Umok*- 
jo aaugiau tuup SEPTYNIS M1U0NUS doleriu 
n ariame.

SLA—didiiauBla lietuvių fra tema! In4 oryanizacija — 
duoda gyvybes apdraudę ir ligoje pašaipų. kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS tteie&ko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria su puea mHoao dotarfy 
kapitalų, tid ^o apdraudė tikra ir saugi. KlekvieoM 
lietuvis čia gali gauti {vairių klasių relkakagiaaalM 
apdraudas nuo >1OC.OO iki 110.000.00.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomųjų Apdraudų —- Ra. 
dowment lnsuranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: ui >1,000.00 apdraudoe tik >8.00 mokes
čio metams.

SLA—AKClDENTALf AFDRAUDA naudinga visokis 
amžiaus asmenims rekomenduojama Uetaviiki I 
klubų ir draugijų nariams. Ui >1,000.00 akcldeuta* 
lės apdraudoe mokestis >2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paattkins apie 
Susivienijimo garbus.

Gosite spausdintas informacijas, Jeigu 
parašysite: •
Lithuasian Antanės et Asscrfen
>07 West 30th Street, Nmr York. N.T. 1M01

'ViLiir-./Lcningradas
— $795.00 .biržcLo 7
— $795.00
— $829.00
— $839 ’.X)

— $859.00 
liepos 12 ir rugpiūCio 2 — $865.00 
rugsėju 19 ir r;.gsėjo 26 — $829.00
spalic 10 — $829.00

■į
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1979 3/27DĖL SKAITYTOJOS S. C. PASTABU
Pasisako prof. Goštautas

Atsiliepdamas į S. C. laišką praeitame “Keleivio” nr., 
prof. dr. Stasys Goštautas mums praneša, kad jo skaityto
je paskaitoje apie Vilniaus universitetu buvo ir toks saki
nys:

"... Bet ir jėzuitų ordino generolas šv. Pranciškus Bor- 
gia (Borgios popiežiaus Aleksandro Vl-tojo sūhėnas) buvo 
fundacijai priešingas. Tik dėka lietuvių atkaklumo ir vysk. 
Valerijono Protasevičiaus (Lietuvos bajorų sūnaus) pas
tangų Akademija buvo galop po 10 metų vargo įsteigta 
1569 m.”

Prof. Goštautas mus taip pat prašo priminti, kad jo pas
kaitą trumpai aptaręs korespondentas nebūtų galėjęs savo 
korespondencijoje pakartoti kiekvieną net ir svarbesnį pas
kaitoje minėtą faktą, nes tada korespondencija būtų išėju
si ne daug ką trumpesnė už pačią paskaitą.

Iš savo pusės galėtume pridurti, kad esame dėkingi tiek 
prof. Goštautui, tiek korespondentui J. M., tiek laišku re
agavusiai S. C. už progąmūsų laikraščio puslapiuose iš
kelti keletą reikšmingų Vilniaus universiteto istorijos fak
tų. Panašių progų šiąja tema pasiinformuoti suteiksime ar
timoj ateity ir daugiau.

REDAKCIJA

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

KELEIVIS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce«ter, Masi. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam jvairius siuntinius j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius' 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
'■ luti te. Vcdėja.v A. Sehyrinskl

MASTEI? ELE( TRICIAN 

Industrini — RcsidentiaI 
— CommerciaI —- 

New and Old VVork 
I’ree Eslimates

Call

Charles A. Kalinauskas
265-1090

Retos, kitur 
nebegaunomos knygos

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

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

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

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 t 
vairią įžymių asmenų trumpos biografijos ir nuotroukos, 
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.

1928 M. VASARIO 16, 10 metąLietuvos nepriklausomy
bės 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.

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

(nukeRa į 6 psl.)

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 G VAL. VAKARO
LIETUVIŠKI PIETŪS

(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)
Kiekvieną ketvirtadieni nuo 4:00 iki 6:30 vai. vak. yra

LINKSMOJI VALANDA
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo i:iėn(*siui;ii susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio
trečių lu t\irtadienj 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadtvay, South Boston, Mass. 02127
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We know how to 
close a sale for you

Negotiating the agreement. Handling all the paper work. 
Follovving through. Leaving nothing undone for you to do. And 
we’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 WarrantyTMto work closing a sale for you.
We’re the Neighborhood Professionals.TM

JUM PATARNAUS LIETUVIS DAVID M. BERNOTAS

OnLiOki
"ten! .... ,fnl

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

® )

Each otfice Is independently owned and operated. 
CENTURY Action Warranty’M ai Dėti tie ipating oHit es

c 19>8CEMuRv 21 RE*l E STATĖ COAPORAHJN • PANTEONU S A ■ EOUAl MUvStNC OH’OMTUNtlv (?) 
. *lCENS4O IRAI# MARK'* CENIUHY 21 M Al ISIAlf ('.OARJRAT'*.

Tautieti,
Kreipiamės j Jus prašydami skirti Profi. Stepono Kairio 

ir Kipro Bielinio paminklų, statymui piniginę a.uk<į.
Paminklai bus pastatyti šią. metą rudenį Lietuvią Tautinėje 

Kapinėse, Chicagoje, ir atidaryti per Memorial Vay 7979 metais.
Profi.Steponui Kairiui paminklą suprojektavo arch.Alberta* 

Kereli* ir inŽ. Broniu* basiokas, o Kiprui Bieliniui parink
ta* gilio* atmintie* arch. Jono Kovo projektą*. Paminklą iš
dėstymą atliko arch. Bronė Lukštaitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvos laisvės aušrai, St.Kairys 
ir K.Bielinis stojo į laisvės kovą ir Valstybės kūrybos dar
bą. 0 užėjus Lietuvos nelaimėms okupaciją metu, juodu dirbo 
reziztencijoje ir VLIKe.

Kreipiamės į visus tgutiečius prisidėti savo auka prie Jiems 
paminklą- pastatymo. Iki šiol surinkta tik pusė reikalingą lė- 
šą, todėl Jašą pagalba aukomis yra labai reikalinga.

JUOZAS SKORUBSKAS VR.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!

PETER MAKSVYTIS
Car**ater & BslMar

A9 Church Strert
K. Mlltoo, Mam,

Atlieku vinua pataliymo, ranoa- 
to Ir projektavimo darbai U lau
ko ir viduje, gyvenamų narna ir 
Minto paetatų, pagal JO«ą reika
lavimu. Saukite vieadoa Qū • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

Tėvų elgesys yra knyga, iš 
kurios vaikai mokosi.

Sv. JONAS AUKSABURNIS
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“Laisvės Varpo” šventė
u
Šie metai yra ypatingi “Laisvės Varpui”, kurio progra

mos perduodamos kiekvieną sekmadienį iš dviejų radijo 
stočių. Pirma, Vasario 16-tosios išvakarėse ALTa paskyrė 
programos vedėjui P. Višciniui premiją, kuri rodo, kad 
“Laisvės Varpas” aukštai vertinamas ne tik tų, kurie jį. 
nuolatos girdi, bet taip pat bendroje šio krašto lietuvių 
veikloje. Antra, kovo 7 d. sukako 25 metai, kai veikia šis 
“Laisvės Varpas”, kurio darbas eina trimis kryptimis: 
(a) sekmadieninės radijo programos lietuvių ir anglų kal
bomis; (b) specialios programos anglų kalba Vasario 16-to
sios ir Tragiškųjų Birželio įvykių proga įvairioms ameri
kiečiu radijo stotims ir c) bent dviejų aukštesnio lygio 
kultūrinių renginių kasmetinis suorganizavimas.

Visa tai bus paminėta balandžio 22 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
sukaktuviniu koncertu ir vakariene. Tai bus tikroji ‘‘Lais
vės Varpo” šventė. Joje susitiks ‘‘Laisvės Varpo” vado
vybė, jo rėmėjai ir klausytojai pasidžiaugti pasiektais lai
mėjimais.

Koncerto programon įtraukiami du jauni mūsų talentai, 
abudu bene aštuoniolikmečiai. Tai jaunoji dainininkė Ma
rytė Bizinkauskaitė (sopranas) iš Brocktono ir pianistas- 
kompozitorius Vytas Bakšys iš Dorchesterio. Programoje 
taip pat dalyvaus iškilusis mūsų aktorius Algimantas Di- 
kinis iš Chicagos. Tai bus visais atžvilgiais įvairus ir į- 
domus dainos, muzikos ir dailiojo žodžio vakaras.

Koncerto proga leidžiama programos knygutė, į kurią bus 
Įrašyti visi, piniginiu įnašu parėmę tos šventės rengimą. 
Pagal įnašo dydį numatomi garbės rėmėjai, rėmėjai ir tal
kininkai. Ligi šiol daugumą sudaro rėmėjai, įnešę po 25 
dol. Jie skiria po 1 dol. už kiekvienus ‘‘Laisvės Varpo” 
darbo metus.

1979/3/27KELEIVIS

PETRAS VIŠČINIS ‘‘LAISVĖS VARPO” STUDIJOJE Foto: E. Meilaus

RETOS KNYGOS...
(atkelta iš 5 psf.)

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

t*
GRĮŽIMAS Į 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.
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS, J. Pronskus, 1930 m., 290 

psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.

: TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
i; So. Boston, Mass. 02127 ;>

■ Telefonas: (617) 268-8764 <!

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

!; šeštadieniais uždaryta ;> 
!; Vedėja —
i; Aldona Adomonienė i; ► *

♦
♦

t K The Apothecary
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
+ Parduodame tiktai vaisins, išpildomo gydytoją
♦ teptus ir turime visus gatavus vaistus.

♦į
♦
♦
♦
f Nuo I
♦

384

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką valstiaą.
Bav. Emanuel L. Roaengard, B. S., Beg. Pharm.
W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefonai. AN 8-S020 y
vai. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir seki

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

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina 
20 dol.

BALTIC
TOŲRS

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVA, 

RYTU IR VAKARŲ EUROPĄ 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu
LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. NatkeviČaitė- 

Ivanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai, 
kaina po 5 dol. už tomą.

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

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

KNYGNEŠYS, II tomas, parašė P. Ruseckas, 1928 m., 
318 psl., kaina 10 dol.

LIETUVIŠKOS KALBOS GRAMATIKA RAŠYTOJAMS 
IR SKAITYTOJAMS VADOVĖLIS, parašė Petras Krioušai- 
tis, išleido Mauderodė Tilžėje 1901 m., 88 psl., kieti vir
beliai, kaina 10 dol.

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

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

PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182 
psl., kaina 12 dol.

Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 83 centų uz knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygą.

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

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 
Biri. 14 — 23 d.......-...... -.......... . ......... $899.00

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

Geg. 17 - 27 d. ___________   $849.00
Rūgs. 6 — 16 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

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, Northwest 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 į:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617) —969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no- 

_n££įenĮsJJgesnį_laiką pabūti Lietuvoje.

Birželio 14 - 28 d. _________ ___ _ $1,249.00
Liepos 25 d. - Rugp. " d. _________  $1,249.00
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Vietines žinios
KAZIUKO MUGĖ BOSTONE

Tradicinę skautų Kaziuko mugę, šiemet įvykusią kovo 
11 d. So. Bostono Liet. Piliečių d-jos patalpose, atidarė 
šv. Petro par. klebonas kun. Ant. Baltrušūnas, palinkėda
mas skautams geros sėkmės. Mugės rengėjai jam įteikė ju
biliejinių metų ženkliuką ir skautų darbo koplytėlę.

Pirkėjų prisirinko pilna trečio aukšto salė. Žmones at
važiavo ne tik pasimatyti, apsipirkti, bet ir kai ko pasitei
rauti ar sužinoti. Malonu buvo stebėti tėvą, atvykusį su 
mažu savo sūneliu iš New Hampshire ir perkantį lietuviš
kus skautiškus ženklus, Lietuvos pašto ženklus, lietuviš
kus pinigus ir aiškinantį savo sūnui apie Lietuvą tai, ką 
jis pats kadaise iš savo tėvo buvo girdėjęs, nors nei jis 
pats, nei jaunas jo sūnus lietuviškai nebemoka. Ir įdomu 
buvo susitikti nepažįstamą, specialiai atvykusį į mugę iš 
Maine’o, kad pasiklausytų lietuviškai kalbančiųjų.

Skautiškos spaudos ir skautiškų reikmenų skyrius turė
jo nemažai pirkėjų. Čia buvo pardavinėjama ir naujai iš
leista “Ąlgimanto“ knyga.

Skautų medžio rankdarbių stalas šiais metais buvo tik
rai apkrautas. Įvairaus dydžio ir tipo inkilai paukščiams 
buvo gerai padaryti. Kad atkreipti pirkėjų dėmesį, pačių 
skautą buvo pamėgdziojamas paukščių čiulbesys.

Pašto ženklų ir monetą skyrius turėjo įdomių Lietuvos 
pašto ženklų serijų, o ypač gražus buvo Lietuvos pašto at
viručių ir vokų rinkinys. Dėmesio vertos buvo ir lietuviš
kos monetos, kuriu vis sunkiau ir sunkiau begalima užtik
ti. Naujai iš spaudos išėjusi anglų kalba puiki knyga apie 
Lietuvos pašto ženklus buvo mielai perkama. Atidesni lan
kytojai turėjo progos apžiūrėti R. Lizdenio išstatytą retą 
ir labai vertingą Dariaus ir Girėno į Lietuvą vežtų vokų ir 
pašto ženklų rinkinį.

Didžioji loterija su trimis bilietais už dolerįjurėjo di
džiausią pasisekimą. Greit viskas buvo išparduota.

Ant R. Veitienės gėlių stalų matėsi retos, neregėtos 
gėlių atmainos ir daug įvairiausių kaktusų.

Židinio stalas, kaip kasmet, turėjo pardavimui grožių 
lietuviškų staltiesių, rankšluosčių, tautinių lėlių, Vilniaus 
verbų ir daug kitokių dalykų. Vilkiukai sugalvojo įdomų 
dalyką - skaidrių seansus, kurie turėjo didelį pasisekimą. 
Ekrane buvo rodomos gražios Lietuvos vaizdų skaidrės.

Vyresnių skautų, skaučių ir paukštyčių stalai taip pat 
buvo apkrauti jvairenybėmis. Visur matėsi, kiek daug įdėta 
darbo ir pastangų.

Antro aukšto saleje veike valgykla ir baras. Čia šeimi
ninkavo žinoma šeimininkė Vasiliauskienė, savo patieka
lais skaniai vaisindama svečius.

Ir pats svarbiausias Kaziuko mugės įvykis — vaidini
mas. |Sį kartą skautininke Paulina Kalvaitienė pagal Mai
ronį pritaikė scenai ir pastatė “Jūratę ir Kastytį”. Muziką 
parinko ir pianinu paskambino Aldona Lingertaitienė. De
koracijas piešė Vyt. Dilba, padedant Senųjų Lapinų skautų 
vyčių būrelio nariams.

Vaidinime dalyvavo trisdešimt su viršum jaunųjų artistų. 
Grąžuos scenos dekoracijos ir apšvietimas derinosi su ar
tistų rūbais ir sudarė malonų pajūrio vaizdą.

Didelė padėka mugės rengėjams už Bostono lietuviško 
gyvenimo paįvairinimą. Lauksime kitų metų - naujų pasi
rodymų ir nauju užsimojimų.-

K. Nenortas

BALTIC R E A L T Y & INSURANCE

A G E N C Y

Vedėja: REDA M. VEITIENĖ

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių n ela irti ingę 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

>■ ■■■■ .

KELEIVIS

METUS BAIGĖ SU 30.000 DOL. PELNO

Kovo 15 d, So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos mėnesi
niame susirinkime fin. sekretorius Adomas Druzdis prane- 

■ šė, kad vasario mėnuo baigtas su 146 dol. nuostolių. Ta
čiau 1978 metais turėta net 30,290 dol. pelno.

Susirinkime buvo padalinta išspausdinta 1978 m. finan
sinė d-jos apyskaita, kurią susirinkime dalyvavę, net ne
spėję perskaityti ir nereikalaudami iš valdybos bet kokių 
paaiškinimų, vienbalsiai patvirtino.

Apyskaita rodo, kad iš viso pajamų ( atmetus centus ) 
buvo 285,040 dol. Aišku, daugiausia jų davė baras - net 
244,974 dol. Kitos didesnės pajamos: užkandinė - 12,590 
dol., salių nuoma - 8,777 dol., biliardas - 4,178 dol. ir 1.1.

Už prekes sumokėta 96,682 dol., algų - 60,210, mokes
čių - 35,947 dol., orkestrui - 15,825 dol., kurui ir švie
soj - 13,710 dol. ir 1.1. Gryno pelno liko 30,290 dol

Draugijos nekilnojamasis turtas ( 4 aukštų namas , in
ventorius ir prekes draugijos knygose 1978 m. gruodžio 
31 d. įvertinti 198,381 dol. Grynais pinigais minėtą dieną 
d-ja turėjo 68,151 dol.

Per 1978 m. iš daugiau nei 1,000 narių mirė 26.

Pernai d-jos vadovybėj buvo: pirm. Aleksandras Chapli- 
kas, vicepirm. Danielius Averka, sekr. Antanas Matjoška, 
fin. sekr. Adomas Druzdis, ižd. Algis Mitkus, marš. Vy
tautas Ivaška; direktoriai: Antanas Andriulionis, Alfonsas 
Baika, Stasys Griganavičius, Gediminas Ivaška, Vytautas 
Jurgėla, Birutė Mitkienė ir Arnoldas Plevokas. Tie patys 
tebėra ir šiais metais, tik vietoje direktoriaus A. B°'kos 
yra Joseph Lubinas.

D-jos rei kalą vedė jas — Algis Smitas.
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ALBINAS NEVIERA

VIENERIU METU 
MIRTIES SUKAKTIS

“EUROPOS ŽANDARAS” KULTŪROS KLUBE

Caras Mikalojus |-sis Rusijos soste sėdėjo 1825-1855 
metais. Jo viešpatavimo metu caro neaprėžta valdžia buvo 
pasiekusi aukščiausio laipsnio. Jis buvo net vadinamas 
“Europos žandaru“, nes stengėsi užgniaužti bet kokį lais
vesnių minčių plitimą ne tik Rusijoje, bet ir Europoje.

Bostono Kultūros klubo kovo 24 d. susirinkime kun. Sta
sys Yla įdomiai kalbėjo apie Mikalojaus I-jo politiką Ro
mos atžvilgiu, siekiančią užgniaužti Katalikų bažnyčią 
Lietuvoje.

Išklausiusiems jo paskaitos ir atsakymų į klausimus tu
rėjo kilti mintis, kad ir dabartine sovietų politika Katalikų 
bažnyčios atžvilgiu yra carų, ypač Mikalojaus l-įo politi
kos tęsinys, ir kažin kuri tų dviejų politiką yra žiauresnė?

Kitas Kultūros klubo susirinkimas bus balandžio 28 d. 
taip pat Tautines s-gos namų salėje So. Bostone. Jame 
prof. Simas Sužiedėlis kalbės tema: "Vilniaus universite
to istoriniai bruožai”

■. 
<.

Albinas Neviera mirė 
praeitų metų balandžio 14 d. 
Minint šią liūdną sukaktį 
balandžio 8 d. 10:15 vai. 
ryto šv. Petro liet, parapi
jos bažnyčioje bus atnašau
jamos šv. Mišios. Nuošir
džiai kviečia visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiame minėjime ir pri
siminti velionį savo maldose 
nuliūdę žmona, sūnus ir duk
terys.

A. Neviera buvo gimęs So. 
Bostone, bet tėvelių išvež
tas Lietuvon 1907 m., iš kur 
grįžo Amerikon 1925. Apsi
gyvenęs ir vėl So. Bostone, 
baigė Wentworth Institutą, 
dirbo Kerdiejaus spaustuvė
je, o 1936 m. ;su savo švo- 
geriu P. (Razvadausku ati
darė populiarią užeigą Dia- 
mond Cafe. Buvo uolus įvai
rių organizacijų narys.

DARBININKŲ D-JOS 
SUSIRINKIMAS

WORCESTERIO LIETUVIU 
RADIJO 

Trečiadietniaib 
šeštadieniais

WICN

Lietuvių darbininkų d-jos 
narių susirinkimas bus ba
landžio 1 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos patalpose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

V. A I u z o, 
sekretorė

TAISOME KLAIDĄ

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

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

Tel. 852-3665
<.< •
»eeeee*eeeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeee*eeee«eeeeeeeeeeeeeaee#e<!

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

“Keleivio" 11 nepas
kelbtajame bostoniečių au
kų sąraše išleista J. ir A. 
Januškevičių pavardė. Jie 
poaukojo 25 dol. |ALTos 
rengtame Vasario 16-tos mi
nėjime.

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

Skambinkite

268-4662
■ ' • \

1

]

)

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- 
lyvau ti.

Il
t 
i

1

1

DBAUimMO AGENTDRA 
At<ieka įvairią rūSių 

draudimas 
Kreiptis senu adresą: 

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadvay 

8o. Boston, Mass. 02127 
Tel AN 8-1761

M
M

M
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 m
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Vietines 
žinios
GINTARO PARODA

Pereitais metais Bostone įsisteigęs Lietuvių Tautodai
lės Instituto skyrius savo veiklų pradėjo juostų audimo 
kursais, kurie praėjo su pasisekimu, sutraukdami nemažų 
skaičių audėjų.

Šiais metais skyriaus valdyba rengi a gintaro paro
dų, kuri vyks balandžio 1 d., sekmadienį, So. Bostono.. 
Liet. Pil. d-jos IV-to aukšto salėje nuo 2 vai. popiet. Sa
lia gausių eksponatų bus demonstruojamas dar ir gintaro 
apdirbimas. O 3 vai. popiet įvyks geologės Birutės Saldu- 
kienės paskaita, kurioje bus aptartas ne tik Baltijos, bet 
viso pasaulio gintaras. -

KOMP. J. GAIDELIO DIENA
Komp. Juliaus Gaidelio 70-ties mėty sukakčiai paminėti, 

Brocktono šv. Kazimiero parapi jos.choras, kartu su apy
linkės menininkais, ruošia kompozitoriaus kūrinių koncer
tų ir iškilminga, pagerbimo vakarienę balandžio 29 d., sek
madienį.

Tos dienos ryte, 10 vai., šv. Kazimiero par. klebonas 
kun. Petras Šakalys atlaikys padėkos mišias, kurių metu 
kompozitoriaus vadovaujamas parapijos choras ir solistai 
sugiedos atitinkamus muzikinius dalykus.

3 vai. po pietų Brocktono junior High School salėje, 
Oak Street, įvyks komp. Juliaus Gaidelio kūrinių koncer
tas. Programoje išgirsime šv. Kazimiero parapijos chorų, 
Bostono vyrų sekstetų ir apylinkės solistus, pianistus ir 
smuikininkų. Tai bus įvairiais atžvilgiais turtinga progra
ma.

O 6 vai. vak. ruošiama iškilminga vakarienė su šokiais 
Christo’s II restorane, 770 Crescent St., Brocktone.

Visi Brocktono, Bostono ir apylinkės lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti tos dienos įvairiuose parengimuose ir pri
sidėti prie kompozitoriaus šventės.

Bilietus į koncertų ir vakarienę galima gauti pas cho
ristus. (10-čioi Žmonių stalus prašom užsisakyti pas: Liudų 
Šukienę, 52 Albert,St., Brockton, Ma. 02404, tel. 617-583- 
2830 arba Pranų Šimkų, 1429 Quincy Shore Dr., Quincy, 
Ma. 02169, tel. 5,17-471-3929.

KANDIDATŲ SUSITIKIMAS

SU RINKĖJAIS

Balandžio 8 d. (sekma
dienį) 3 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose bus L.B. Bostono 
apygardos kandidatų pokal
bis su rinkėjais. Kandidatai 
pasisakys įvairiais svar
biais L.B. ir lietuviškojo 
gyvenimo klausimais, o taip 
pat atsakinės ir įklausimus 
iš publikos. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Bostono apygardoje į L.B. 
tarybų yra 7 kandidatai: M. 
Drunga, V. Izbickas, P. Jan
čiauskas, A. Mažiulis, C. 
Mickūnas, J. Mikalauskas ir 
R. Veitos. Iš jų reikes iš
rinkti 4.

NAUJAS KLEBONAS

So. Bostono Lietuvių pa
rapijos klebonui kun. Anta
nui Baltrušūnui išėjus į pen
sijų, jo vieton paskirtas 
kun. Albertas Kontautas- 
Contons, klebonavęs Bever- 
ly Farm parapi joje.

Kun. Kontautas, rašyto
jas, veiklus lietuviškojo ir 
ypač Bažnyčios gyvenimo 
judintojas, kadaise buvo šv. 
Petro parapijos vikaras.

MIRĖ K. VILUTIS

Kovo 21 d. Putname mirė 
Kazys Vilutis, ilgus metus 
gyvenęs Newtone.

SUTAUPYKITE KURO

IKI 30%

I♦♦♦♦
SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT“) |♦♦♦♦ ♦ t i ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦
♦♦

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

436-1204BOSTONE

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME ClTGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

AP

49 METŲ NAŠLĖ

Ieškau rimto gyvenimo 
draugo. Atsakysiu [rimtus 
laiškus, foto grąžinsiu. Ra
šyti: Emilija, 7302 Bay 
Front, Baltimore, Md. 21219.

RADIJO PROGRAMA

KOMP. JULIUS GAIDELIS Foto: K. Daugėlos

Seniausia lietuvių radijo 
>rograma Naujojoj Anglijoj 

iš stoties WNSR 1360 banga 
.'eikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
somentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Balt ic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. fjroad- 
way. So. Boston. Mess. Tel. 
368-0489 Ten raunamas 
Keleivis >r yra didelis lietu
viškų kns gų pasirinkimas.

SU NTIMAI f LIETI VĄ
LOSMOS PAKCEJLS 
£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

ftORCESJER. MASS.
Tel.: 798 -286R

Vadi}* B. Sviklkni

>»*##«*Ar*****» */•*##***#*#*#*******'

;NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.
95 Rosemary Street

• Norvvood, Ma. 02062 
Tel. 762-6732

*—«**—•***.■...... ’

ST. SANTVARAS

E.nu tolyn. Išlėkčia šilimon su būreliu žąsų.
O, kaip smagu pakilti į stebuklus debesy!
Bet as nuo kelio spardau grumstą paskui grumstą, 
Pamiršęs tobulai, kad žemės grumstas pats esu.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINOS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAV1NGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH 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
suomet toje srityje pirmau jantį.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM ■ 3 30PM-
Mąpdu/ thru Friday
Suturday 10 AM to 1 PM
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
40 Gallivan Blvd.

8 30 AM to 5:30 PM
Mon . Tues Wed. 4 Fri
HiutS 8 30 AM to 7 30 PM 
baturday 8.30 AM (o 12 Noon
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