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IRANE VIS CHAOSAS
Irane iki šiol nėra vienos vyriausybės. Greta premjero 

Bazargano vadovaujamos vyriausybės veikia ir Chomeini 
sukurtoji revoliucinė taryba ,kurios veiksmai dažnai nesi
derina su Bazargano kabineto linija. Chomeini tarybos ži
nioje esantieji vietiniai revoliuciniai komitetai , be to, kar
tais taip sauvaliauja, kad net ir pati taryba jų nebesuvaldo.

0 dabar ėmė atsirasti Chomeiniui opozicija ir musulmonų 
vadų tarpe. Balandžio 17 d. sostinėje Teherane susirinko 
50,000 minia protestuoti prieš Teherano musulmonų vado 
Teleghani dviejų sūnų ir marčios suėmimų už jų "kairumų”, 
nors kitą dienų jie jau buvo paleisti. Toje demonstracijoje 
Teleghani kandžiais žodžiais kritikavo Chomeinio politiką, 
pasisakydamas prieš grąžinamą diktatūrą ir despotizmą. O 
demonstrantai jam pritardami šaukė: "Teleghani, jūs esate 
revoliucijos siela. Vyriausybė silpna be jūsų”. |

Griežtai pasisakė ir praeitą sekmadienį atsistatydinąs 
užsienio reikalų ministras dr. Sanjabi. Kiek visa tai pa
veiks Chomeini, ir ar jis susirūpins, kad revoliuciniai gai
valai netrukdytų vyriausybės darbų, parodys ateitis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI JUGOSLAVIJOJ 
IR NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Velykų rytų Jugoslavijoje .Adrijos jūros pakraštyje būta 
smarkaus žemės drebėjimo. Žmonių aukų jau žinoma net 
20), sužeistų keli šimtai. Nuostolių milijonai dolerių. Že
mės drebėjimo srity atostogavo ir prez. Tito, bet jis nenu
kentėjo. |

Jugoslavijoje žemės drebėjimas nėra naujiena. Jų ten 
yra buvę daug baisesnių. Pvz., 1963 Skopje apylinkėje dėl 
žemės drebėjimo žuvo daugiau nei 1,000 žmonių.

Net ir "Keleivio” kaimynystėje, t.y.,|vakarinėje Mas
sachusetts, pietinėje Maine ir New Hampshire pajūryje, ba
landžio 17 d. naktį irgi drebėjo žemė. Tačiau čia laimingu 
būdu nepranešta nei žmonių aukų, nei didesnių medžiaginių 
nuostolių.

* Irane griuvus šachui, JAV neteko stočių, kurios tobuliau
siais elektroniniais aparatais sekė sovietų karinius veiks
mus. JAV krašto apsaugos ministras Brown sako, kad už
truks vieneri metai, kol ta žvalgybos spraga bus tinkamai 
užkimšta. O ČIA viršininkas Turner mano, kad tai per že
mas spėjimas.

* Po 5 metų derybų pramoninės valstybės susitarė dėl tarp
tautinės prekybos palengvinimo - sumažinti muitus. Atsi
likusieji kraštai tuo susitarimu nepatenkinti, nes jis nepa
kankamai atsižvelgiąs į neturtingųjų kraštų reikalus.
* Kai Kinijos sostinėje uždrausta lipdyti plakatus, kriti
kuojančius komunistų partijų, tai Šanchajuje dar iškabinta 
tokių plakatų, kurie reikalauja žmogaus teisių.
* Pearl upei patvinus, Mississippi valstijos sostinėje 
Jacksone gatvėmis plaukiojo laivai. 15,000 žmonių turėjo 
apleisti savo namus.

VLIKAS PASISKIRSTĖ PAREIGOM
1979 m. kovo 31 d. Rockville, Md., įvyko pirmasis naujo

sios VLIKo valdybos posėdis. Jame pasiskirstyta pareigo
mis: pirmininkas - dr. Kazys Bobelis; vicepirmininkai: po
litiniams reikalams - dr. Kostas Jurgėla; tarporganizaci- 
niams ir visuomenės reikalams - inž. Liūtas Grinius; in
formacijos—spaudos reikalams — dr. Jonas Balys; amerikie
čiu spaudos, TV, radijo reikalams ir laikinai einąs VLIKo 
ižaininko pareigas - dr. Jokūbas Stukas; sekretorius - dr. 
Jonas Stikliorius; narys VLIKo įgaliotinių tinklo išplėtimui 
ir specialiems reikalams - agr. Jonas Daugėla; teisine pa
tarėja - dr. Elena Armanienė.

(nukelta į 5 psl.)
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Populiarusis BOSTONO VYRQ SEKSTETAS dainuos komp. Juliaus GAIDELIO 70 m. su
kakties koncerte. Iš kaires: Vytas BRUZGYS, Pranas ŠIMKUS, Ričardas LIZDENIS, 
komp. Julius GAIDELIS, Vytautas EIKINAS, Norbertas LINGERTAITIS ir Helmutas LIN- 
GERTAITIS. |Šluo metu vietoj V. Bruzgio sekstete dainuoja Bronius BANAITIS.

Foto: J. Rentelio 
RODEZIJOJ RINKIMAI.

TĘSIASI 5 DIENAS
Afrikoje esančioje Rode- 

zijos valstijoje net 95 pro- 1 
centai visą gyventoją yra 
juodieji ir tik 5 procentai 
baltieji. Betgi visa krašto 
valdžia yra baltųjų rankose. 
Tačiau Afrikos aplinka ir 
tarptautinio "trečiojo pa- ’ 
šaulio” sąmoningumo jėga 
daro savo, ir net kietai ra
sistinė Rodezijos vyriausy
bė neseniai buvo priversta 
suteikti juodiesiems tam 
tikrų aprėžtų teisių.

Balandžio 17 d. prasidė
jo parlamento rinkimai, ku
riuose pirmą karta dalyvau
ja ir juodieji.

Tačiau palaipsninis juo
dųjų emancipavimas nepa
keliui juodąją radi kalams, 
kurie nori revoliuciniu būdu 
fatališkai sugriauti dabarti
nį Rodezijos gyvenimo bū
dą ir visus jos gyventojus, 
tiek baltus, tiek juodus, 
pajungti ‘‘proletariato dik
tatūrai” ( kitaip tariant, 
marksistinio elito sauva
lei). Juodųją banditu vadai 
Joshua Nkomo ir Robert Mu- 
gabe, kurie užsieny organi
zuoja teroristų būrius ir pa
siryžę ginklu laimėti krašto 
valdžių, dabartinės vald
žios rinkimams yra [riešin
gi. )Kod rodeziečiai demo
kratiniais rinkimais negalė- 
tų pareikŠti savo valios, < 
radikalą gaujos visaip truk
do taikingiems juodiesiems 
rinkimuose dalyvauti - jie 
mi nuoja kelius, rinkimų 
būstines ir kt. ]

Nuverstas Idi Aminas
Ugandos laikinuoju prezidentu paskelbtas jos išlaisvi

nimo tarybos pirmininkas prof. Lule .Naujieji Ugandos val
dovai kaltina Aminų per8 savo viešpatavimo metus ižud- 
žius ne mažiau kaip pušų milijono žmonių ir iš anksto pa
sako, kad jis būtų pakartas, jei patektų j jų rankas. Spėja
ma, kad Aminas pabėgo j Libiją, kurį net savo karių buvo 
atsiuntusi Aminui padėti.

* Bostone gyvenantis Mažosios Lietuvos veikėjas Alber
tas Puskepalaitis Kento valstybiniam universitetui padova
nojo daugiau nei 150 knygų.

*'.Palestinos teroristai balandžio 16 d. mėgino užpulti iŠ 
Izraelio į Belgijos sostinę atskridusį lėktuvą, bet sargyba 
sutrukdė jiems arti prieiti prie lėktuvo. Jie metė bombą, ku
ri sužeidė 12 belgų. Du teroristai suimti, vienas ar du pa
bėgo.

* Purolator Security b-vės šarvuotą sunkvežimį, vežusį pi
nigus iš Hartfordo į New Yorką ir sustojusį savo garaže 
Waterbury, Conn., ten pasislėpę ginkluoti plėšikai užpuolė, 
nušaudami 3 sargybinius, ir, pagrobę 1.8 mil. dol grynais 
pinigais bei brangenybių, pabėgo. Keturi įtariami asmenys 
(dvi porelės) suimti.

* Rytų Vokietijoje užsienio korespondentams uždraudė kal
bėtis su žmonėmis be oficialaus leidimo. Iki šiol tokie lei
dimai būdavo reikalaujami tik pokalbiams su valdžios ar 
komunistų partijos pareigūnais.

* * Egipto prezidentas Sadatas įsakė šaudyti vietoje tuos, 
kurie bandys naikinti valdinį ar privatinį turtą.

* Prez. Carteris paskyrė 11 asmenų komisiją Harrisburgo 
atominės jėgainės sutrikimui ištirti.

* Pasibaigė "tymsterių” 10 dienų streikas. Jų atlyginimai 
padidinti, pakeltos pensijos, pailgintos atostogos ir 1.1.

* Fordo automobilių b-vės vadovas Henry Ford per metus 
gauna algos ir įvairių priedų 1,078,000 dol., o kitas vado
vas Phillip CaldvvelI - 1,050,200 dol. Generol Motors b-vės 
aukščiausių pareigūnų alga ‘‘tik’’ 975,000 dol. ir 925,003 
dol. JAV-ėse niekas kitas negauna tokių riebių "pėdžių”.

* Texase siautusio baisaus tornado padaryti medžiaginiai 
nuostoliai siekia 300 mil. dol., o Žmonių žuvo net 58.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

SUNKIAI SERGA KUN. K. GARUCKAS

Plaučių vėžiu serga ir guli Švenčio
nių ligoninėje Helsinkio susitarimams 
sekti Lietuvos grupės narys kun. Karo
lis Garuckas. Jo sveikatos padėtis la
bai sunki.

Iš tos grupės, kaip žinoma, šalia kun. 
Garucko Lietuvoje bėra likę tik Ona Lu- 
kauskaitė-Poškienė ir Eitanas Finkel- 
šteinas, nes Viktoras Petkus kalinamas 
Rusijoje, o Tomas Venclova buvo priver
stas Lietuvą apleisti ir dabar gyvena 
JAV-ėse.

TRŪKSTA MAISTO

Iš Lietuvos ateina žinių, kad trūksta 
maisto dalykų, ypač mėsos, nes vis dau
giau jos gaminių reikia duoti "didžiajam 
broliui", ir tai tikriausia ne eiliniam 
rusui, kuris, kaip skelbia kiti šalti
niai , parduotuvėse mėsą mato rečiau nei 
liūtas mešką, o tik jo raudoniesiems 
ponams.

IR KAM TOKĮ LAIŠKĄ SPAUSDINTI?

Brooklyno "Laisvė" balandžio 13 d. 
išsispausdino "pasižymėjusios Didžiojo 
Tėvynės karo metu" Renės Kančiauskienės 
ilgą laišką "pažangiųjų" Toronto lietu
vių moterų klubui. Tame laiške ši Lie
tuvos gyventoja džiūgauja dėl Lietuvos 
okupacijosi

"Gyvename laimingai... Kiekviename 
miestelyje gimnazijos... Gimnazijų Lie
tuvoje yra apie 5 tūkstančius... Lai
mingą gyvenimą lietuviams davė tarybinė 
santvarka ir todėl mes visi -- ir jauni 
ir seni -- visada palaikome taikią mūsų 
vyriausybės politiką... Tarybinės vy
riausybės politiką palaikome todėl, kad 
ji daug laimės atnešė Lietuvos liau
džiai... Aš 40 metų... Jau 17 metų, kai 
gaunu labai gerą senatvės pensiją ir tu
riu gerą butą sostinėje Vilniuje..."

Iš tiesų, labai trokštume pamatyti tą 
Renę Kančiauskienę iš arti, nes kaipgi 
gali nedominti moteris, kuri tik 23 metų 
būdama jau paseno, -- ir taip paseno, 
kad net valdžią Įtikino jai mokėti se
natvės pensiją!

Nemažiau stebėtinas ir jos tvirtini
mas, kad Lietuvoje yra net 5,000 gimna
zijų, nes jei vieną gimnaziją lankan
čiųjų mokinių skaičiaus vidurkis yra, 
sakysim, tik 660, tai išeina, kad vi
suose 5 tūkstančiuose gimnazijų sutel
pa visa 3.3 milijonų žmonių Lietuva -- 
kiekvienas kūdikis, vaikas, vyras, mo
teris ir senis.

Abejojame, ar ir garsusis vokietis 
baronas Miunchhausenas būtų sugebėjęs 
geriau perdėti ir pameluoti.

VIENINTELE KNYGA

Vilniaus universitete yra labai retų 
knygų, kurių visame pasaulyje bėra keli 
egzemplioriai. Yra ir vienintelė pasau
lyje. Tai 1595 m. Vilniuje universiteto 
spaustuvėje spausdinta knyga -- Mikalo
jaus Daukšos "Katekizmas".

Biblioteka turi ir vieną egzemplio
rių pirmosios spausdintos (1547 m.) 
lietuviškos knygos -- Martyno Mažvydo 
"Katekizmas". Tos knygos dar vienas eg
zempliorius yra Torūnės universiteto

Visi dalyvaukime JAV Ar skaitytos?

L.B. Tarybos rinkimuose
Anatolijuh Kairys, IŠTI

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ru 
manas, kaina $5.50.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas ron anas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!

Gegužės mėn. 5-6 Ir 12-13 d.d. jau 
rinksime vyriausiąjį JAV L.B. organą -- 
Tarybą, kuri spręs visus svarbiausius JAV1) 
L.B. reikalus per sekančius trejus metus. 
Nuo jos priklausys L.B. veiklos kryptis ir 
jos būdas. Tarybos kompetencijai priklau
so ne tik Įstatų bei taisyklių priėmimas 
ir keitimas, bet ir Krašto valdybos, Gar
bės teismo ir Kontrolės komisijos išrin
kimas .

i

ŠĮ vyriausiąjį JAV L.B. organą turi 
teisę rinkti lygiu, tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu visi lietuviai, kurie tik pa
reiškia norą Įsiregistruoti Į apylinkių 
valdybų sudaromus rinkėjų sąrašus.

Todėl kiekvieno lietuvio pareiga ir 
garbė yra eiti ir balsuoti. Gausingas 
balsuotojų skaičius parodys ne tik mūsų 
sąmoningumą, bet ir aktyvų susirūpinimą 
lietuvių tautos reikalais. Juk L.B. apy
linkės ir yra mūsų tautinio kūno arteri
jos, kuriomis sruvena gyvybė palaikanti 
jėga.

Kandidatų pasirinkimas gausus ir Į- 
vairus amžiaus, profesijos, pasaulėžiū
ros, visuomeninio darbo patirties ir ly
ties atžvilgiais. Tik rinkimės kandida
tus, eikime prie urnų ir balsuokime.

Nors labai skaudūs tarporganizaciniai 
nesutarimai, bet negaiškime laiko bar
niams, o dirbkime pozityvų darbą.

Telaimina Dievas mūsų pastangas ir 
testiprina mūsų viltis Lietuvos prisi
kėlimui!

Prel. Jonas BALKŪNAS, 
JAV L.B. Garbės pirm.

Kiauros rieškučios, romą 
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

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

kaina
$5.00,

Railos

Diplomatinio meno 
laimėjimas

Dr. Stasys Kuzminskas, "Europos Lie
tuvio" bendradarbis tarptautinės politi
kos klausimais, balandžio 3 d. laidoje 
šitaip pasisakė, ką prez. Carteris lai
mėjo Izraelio-Egipto pasirašyta sutarti
mi:

"Prezidentas J. Carteris nieko esmi
nio nepakeitė. Arabų, ypač palestiniečių 
neapykanta žydams liko ta pati. Prezi
dentui Carteriui pasisekė tik vienas da
lykas -- š.m. sausio mėn. galutinai su
rašytus sutarties tekstus, kurių anais 
laikais nei Izraelio nei Egipto vyriau
sybės nesutiko pasirašyti, pakeisti taip, 
kad sutarčių mintys pasidarė tiek neaiš
kios ir tiek dviprasmiškos, kad kiekvie
na sutartį pasirašančiųjų pusė gali su
prasti, kaip Jai geriau patinka".

Štai va, kame glūdi diplomatinės ap
gaulės menas. J. Carteris ŠĮ kartą pasi
rodė šio meno meisteriu".

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

Paguoda, Bronio 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k?ų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką it 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 
viršeliais $6.50. kietais —

Lietuvos konstitucines tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas. 178

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, paralšė 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.
ATSIMįNIMLLSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 1 0 dol.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
30 metų Lietuvos laisvė? ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00.

RADIJO PROGRAMA

. ■

i

bibliotekoje. Prieš karą turėjo vieną 
egzempliorių ir Karaliaučiaus universi
tetas , bet jo likimas iki šiol nežino
mas .

120 METŲ PIRMAJAI LIETUVOS TELEGRAMAI

Šiemet sukanka 120 metų, kai iš Vil
niaus perduota pirmoji telegrama Mor
zės aparatu.

Pirmoji telefono stotis Lietuvoje Į- 
steigta 1896 metais.

Seniausia lietuvių radijo 
•>rogrania Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 13SJ banga 
-’eikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šią programa veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Balt ic Florist gėlių ir Jova
lų krautuvę, 502 E. Rroad- 
•vay. So. Boston, Msss. Tel. 
168-0489 Ten gaunamai 
Keleivis <r yra didelis Jie’u- 
• iškų kn.sgų pasirinkimas.

si!
i
j
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atvykstantieji turistai ir jo ilgesį, nors ir tylėdami, neabe
jotinai nusiveža namo.

Tik gaila, kad ir mfisų tarpe dar vis esama tokių, lais
vės pertekliuje gyvenančių, kurie kartais savo kalbose ir 
raštuose dar vis pasigenda anų “gerųjų laikų” policininko 
lazdos skirtingai galvojančio lūpoms užčiaupti...

BRZEŽINSKIS AIŠKINA

CARTERIO UŽSIENIO POLITIKĄ

ŽMOGAUS PRIVATAUS
GYVENIMO APSAUGOS

PALAIMA
Tenka pripažinti, kad ilgus dešimtmečius mes nesame 

buvę visiškai saugūs nuo valdžios akių, ausų ir rankų. | 
Nuo caro laikų ligi paskutiniųjų okupacijų imtinai Lietu
voje vis tekdavo ir dar tenka dairytis, ar kas neseka mūsų 
žingsnių, ar slaptai neklauso musu politinio turinio kalbos, 
ar netikrina laiškų, ar neateina policija daryti kratos, ar 
neras kokio draudžiamo rašto ar daikto. O tasai grėsmin
gasis valdžios šešėlis ypač juntamas sovietinėje santvar
koje, kur apie kiekvieną pilietį stengiamasi surinkti kuo 
daugiausia privataus gyvenimo žinių, kur sistemingai se
kami jo žodžiai, raštai ir judėjimai, kur KGB slaptai ir 
viešai veržiasi į piliečių butus, daro kratas, suiminėjo, be 
teismo laiko žmogų kalėjime, kur jis kartais ir visai dings
ta be žinios.

Tad naujesniam ateiviui ar svečiui iš okup. Lietuvos 
pradžioje net gerokai nuostabu, kaipgi čia, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, taip skrupulingai rūpinamasi paskiro 
piliečio laisve ir jo privataus gyvenimo apsauga.

Juk Lietuvoje dar negirdėta, kad net kriminalinis nusi
kaltėlis turi įstatymų garantuotų teisę tardomam tylėti, ga
li neteikti jokių save inkriminuojančių parodymų, prisideng
damas konstitucijos straipsniu, o savanoriškas prisipaži
nimas dar nėra pakankamas kaltės įrodymas, kai Sovietijo- 
je kankinimais priverstas prisipažinti net prie nebūtų nusi
kaltimų nuteisiamas ilgų metų kalėjimu ar ir mirtimi.

Amerikiečio butas yra jo tvirtovė, į kurią be sunkaus 
kriminalinio apkaltinimo ir teismo leidimo jokia policija 
neturi teisės įsiveržti ir jį krėsti. Telefoninių pasikalbė
jimų nuklausymas yra taip pat griežtai draudžiamas, ar tik
tai teismo leidžiamas atskirų kriminalinių nusikaltimų aiš
kinimo atvejais. ; Jokios privačių laiškų cenzūros, kaip ir 
bet kuriu leidiniu cenzūros, nėra. Taip pat - jokiu laisvo 
piliečio judėjimo suvaržymų ar gyvenvietės apribojimų. 
Nėra net jokių privalomų vidaus pasų asmens tapatybei į- 
rodyti.

Bet tos privatiškumo apsaugos siekiama dar didesnės, 
ir prez. Carteris balandžio 2 d. kreipėsi į kongresą, siūly
damas įstatymą, kuriuo būtų uždrausta rinkti ir skleisti 
piliečio sveikatos stovio ir jo finansinės padėties infor
macijas, 'kurias dabar kaupia į kompiuterius paskolos ir 
draudimo įstaigos ir kartais dalijasi su kitomis panašio
mis įstaigomis. Dėl to vieną sykį prasiskolinęs ar suban
krutavęs žmogus sunkiau gaudavo paskolą iš kito banko, o 
pašlijusios sveikatos pilietį draudimo bendrovės vengdavo 
drausti. Tokios žinios galės būti pageidaujamos tik labai 
ribotam draudimo reikalui, ir pilietis turėtų teisę pats pa
tikrinti apie jį biznierių surinktas informacijas ir klaidin
gus duomenis pataisyti.

Prez. Carterio siūlomas įstatymas suvaržytų ir teisingu
mo vykdytojų teisę knistis žinių agentūrų ar žurnalistų ar
chyvuose, ieškant įrodymų apie jų skelbiamų net krimina
linių nusikaltimų aplinkybes ir dalyvius. ;

Tikimasi, kad šį dar stipresnį “privatiškumo apsaugos” 
įstatymą kongresas priims prieš išsiskirstydamas 1980 
metais. |

Žinoma, ta amerikiečio laisvės ir privataus gyvenimo 
įstatymine apsauga ne kartą pasinaudoja ir kriminalistai, 
ir teroristai, ir svetimų valstybių šnipai bei komunistai, 
siekiantieji šias demokratines laisves sunaikinti, bet jos 
teikiama piliečiui palaima, ypač diktatūrinėms santvarkoms 
būdingos žmogų paralyžuojančios baimės nebuvimas nu
sveria visus iškylančius mažuosius trūkumus. Tątikrosios 
demokratijos gėrį labai greitai pajunta ir iš okup. Lietuvos

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

Vytautas Alantas, SVEN- 
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

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

Prez. Carteris, savo “šnekumu”, moralinių principų 
ryškinimu politikoje irpatraukliais pažadais palyginamai 
lengvai laimėjęs prezidentinius rinkimus, vėliau susilaukė 
gal net daugiau kritikos, negu kuris kitas prezidentas. 0 
tą kritiką pažadino gal ne tiek prezidento nesugebėjimas 
vadovauti, kiek stambūs ir netikėti šio meto tarptautinės 
politikos įvykiai, kuriuos ir JAV-ėms ne visada įmanoma 
pakreipti savo naudai. Ir taip iki šiol Kubos ginklo remio- 
ma žymiai sustiprėjo sovietų įtaka Afrikoje, užmezgant 
diplomatinius santykius su komunistine Kinija, teko dali
nai išsižadėti sąjungininko Taivano, nuvirto Amerikai 
draugiškas Irano šachas ir gerokai užtrūko Irano naftą 
teikiantis spenys, sutaikius Egiptą su Izraeliu, pablogėjo 
santykiai su kitais arabų kraštais, pagaliau ir garsiai prez. 
Carterio skelbtas žmogaus teisių šūkis irgi palengva priti
lo, atsitrenkęs į sovietų ir kitų komunistinių kraštų bruta
liai vykdomą žmogaus priespaudą.

Dėl to nuo savo kritikų vis dažniau ginasi ne tik patsai 
prezidentas, bet šiomis dienomis pokalbyje su spaudos 
atstovais užsienio politikos klausimais prabilo ir jo svar
biausias patarėjas Zbignievas Brzezinskis, su kurio min
timis verta ir mums susipažinti. ;

[priekaištą, kodėl Amerika nepanaudojo savo kariniu 
pajėgų politinės krizės srityse ir leido įsigalėti sovietų 
iktakai, šis patarėjas atsako, kad paskutiniųjų poros metų 
politinė situacija neleidusi to padaryti. Atrikoįe kai ku
rios valstybės pačios įsiprašiusios komunistų paramą, Af
ganistanas esąs per toli ir JAV jėgos nepasiekiamas, bet 
Pietų ir Šiaurės Jemenu konflikte atitinkama karinių prie
monių demonstracija buvę leista suprasti, kad čia Amerika 
gins savo interesus, i

Brzezinskis pripažįsta, kad 1960-70 metų laikotarpyje 
kai kur Amerikos diplomatinės pozicijos susilpnėjo, o so
vietų pagerėjo, bet dabar situacija keičiasi JAV naudai. 
Žymiai pagerėję santykiai su Japonija, Indonezija,'Indija 
ir Kinija sudaro platesnį politinio manevravimo lauką, be 
to, Amerikos pozicijos taip pat stiprėjančios Pietų Ameri- tiaji 
koje ir Afrikoje, i deda 5% V<l«ti jo« mokaąžio

ŽEMAIČIU DIDYSIS, i stori o- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 12 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,

MARLBOROVGJH'S LITHU- 
ANIAN SELF-TaUGHT, 
144 |»|iL, kaino'? <k»L
Amerikos lietuvių politika, 

parašė dr. K. Šidlauskas, j- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

*»»
(siu aantrąuka anglų

pwa5ė Viktorą* Ka- 
rąsas. 176 psi., kaina $ 3.00. 
DAGYS deiuoią &r dainuo ia 
Dpk čdrribo Dagio eilėraš
čiai it* jo skulptūrų nuotrau
kas, 162 psl., kaina $1.00.

Santaka, A. Norimo no. 
<m1&s, 303 paj.. kam

prie knygų kafapf J>*i-

Bet prieš'okis dar yra rimtų problemų. |Viena jų — tai 
nepastovi padėtis Indijos Okeano sferoje, kur Sovietų Są
junga, naudodamasi neramumais, siekia taktinių laimėjimų. 
Rūpesčius kelia ir dar nebaigtas Atominio ginklavimosi 
apribojimo susitarimas su sovietais, paprastųjų ginklų pa
didinimo programa ir kiti gynybos klausimai, kurie turi bū
ti išspręsti, kad 1980 metais užtikrintų Amerikos pasiti
kėjimą savimi ir saugumą.

Brzezinskio žodžiu, šiandien Amerika tarptautinėje 
plotmėje susiduria su komplikuotais rasiniais, ideologi
niais ir socialiniais konfliktais, o mūsų kraštas tik dabar 
atsigauna po Vietnamo ir Watergote kultūrinės krizės. 
Daugelis dabartinių problemų negali būti išsprendžiamos 
“jėgos pavartojimu” arba “ryžtinga akcija”, o reikalinga 
pozityvaus ir gilaus istorinės raidos supratimo. Tarpe to
kių dalykų yra rr reikšmingas islamo atgimimas, kuriam 
JAV-ės negali būti priešingos. Dėl to reikia nauju žvilgs
niu pažvelgti ir į Irano naują politinę sistemą, tikint, kad 
patriotinis ir religinis kraštas saugos savo nepriklausomy
bę. I

Kalbėdamas apie Egipto-Izraelio taikos sutartį, prezi
dento patarėjas saugumo reikalams paneigė, kad Artimųjų 
Rytų taika Amerikai kaštuosianti 5 bilijonus dolerių. Tik
rai mokėti teksią tiktai 1.5 bok, o likusi suma ne dovano
jama susitaikiusioms šalims, o tik paskolinama.

Jis tiki, kad, vystantis gera linkme Egipto ir Izraelio 
santykiams, laikui bėgant ir kiti arabų kraštai bus pa
traukti į taikų sugyvenimą su Izraeliu. Bet JAV-ės nema
nančios, kad net taikos labui į Artimųjų Rytų rajoną gali
ma būtų įvesti Amerikos karines pajėgas, kaip tai padary
ta Europoje, nes tokios “paramos" net Egiptas nenori, 
kadangi arabų kraštai tokį veiksmą palaikytų “grįžtančiu 
didžiųjų valstybių kolonizavimu”.

Nukelta i 5 psl.)

KODĖL JIE BĖGA

Iš Irako pabėgo 
335,000 žmonių, iš 
Angolos -- 530,000, 
iš Burmos -- 190, 
000, Abesinijos -- 
795,000, Kambodijos 
-- 320,000, Laoso 
-- 569,700, Vietna
mo -- 1 ,025,000. 
Kodėl gi jie bėga? 
Atsakymas aiškust 
tuos kraštus valdo 
tie, kurie "tarnau
ja liaudies intere
sams" , o bėgantieji 
veržiasi tik pas 
"išnaudotojus".

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

WORCESTEfL MASS.
Tel.: 798 - 2868

Vadi ja B. Svilti lėni 
-------- -------- -------- ------------- 1



4

-- Maiki, kur tu taip smarkiai begi, 
kaip šunų rujos vejamas? Teik it yzi!

-- Neturiu laiko, tėve. Aš dar nesu 
pensininkas. Yra svarbių ir skubių kas
dieninių reikalų.

-- Vot, ir sulaukiau čėsų! Tu šiandien 
čia jau ketvirtas toksai zuikis, kuris 
prabėga pro šalį ir nenori pasišnekėti su 
žmogum, sėdinčiu ant penšeno. Znočijas, 
gal jau ir tu mislini, kad senas žmogus 
tai glupas ir neturi ką jaunesniam pasa
kyti?

-- Ne, tėve, aš taip tikrai negalvoju.
-- Nu, tai sėsk čion ant suolo po me

džiu, atsipūsk ir išvirozyk man vieną 
svarbų kveščeną.

-- 0 kas tau dar neaišku?
-- Maikuti, pasakyk tu man vieną rozą 

viernai pasibažinęsi kas yra tikras tili- 
gentas?

-- Turbūt, nori pasakyti i inteligen
tas?

-- Nu, tegul būna tintiligentas, bet 
kas jis yra ir ką tas žodis znočina?

-- Kodėl gi tau, tėve, toksai kasdie
niškas pavadinimas staiga pasidarė ne
aiškus? Juk jo prasmę šiandien ir vaikas 
apytikriai žino.

-- Bet aš, Maiki, noriu žinoti tikrai.
-- Inteligentas yra iš lotynų kalbos 

kilęs žodis, kuriuo vadinamas apsišvie
tęs, kitaip tariant, mokytas žmogus, 
priklausantis prie inteligentijos. 0 in
teligentija yra protinio darbo darbuoto
jai, turintieji specialių žinių įvairio
se mokslo ir kultūros srityse. Tai inži
nieriai, daktarai, mokslo ir meno veikė
jai ar panašūs kūrėjai ir aukšto išsila
vinimo asmenys. Taip inteligento sąvoką 
aiškina ir visi žodynai. Žinoma, tai tu
ri būti ir šviesios sielos bei padoraus 
elgesio žmonės, gal net pavyzdys kitų 
sluoksnių visuomenei. Ar tau dar neaiš
ku?

-- Dabar, Maiki, man jau visai neaiš
ku.

-- Kaip tu nesupranti tokio paprasto 
dalyko?

-- Agulniai šnekant, pagal tave išeina, 
kad tiligentas yra mokytas ponas, znoči
jas, toks, kuris dirba tiktai galva, ale 
ne rankomis ir ne kojomis, o dar ir viež- 
lybai elgiasi?

--Ar jis ponas, ar ne ponas, tai ne
svarbu, bet tai išsimokslinęs žmogus. To
kie dažniausiai darbuojasi mokslo ir me
no srityse, o net ir visuomeninėse orga
nizacijose eina atsakingų vadovų parei
gas.

-- Vot, Maiki, vedlug to man ir neaiš
ku. Anava, už Zacirkos baro yra tokis 
nedidelis ruimas, kuriame užvakar buvo, 
kaip tu čia sakai,.tikrų tiligentų sko- 
das, į kurį susirinko lietuviškų politi- 
šenų tūzai ir bortukai su savo pačiomis 
aprokuoti, kaip mes visi turime vajavo- 
ti su Lietuvos neprietelium. Kai aš ir
gi norėjau į tą večeriją įeiti, tai ma
ne vienas ponas atbulą išstūmė pro du
ris, ba, girdi, čia tiktai tiligentų mi
tingas ir tu, seni, girdi, nieko nesu
prasi, ką mes šnekame. Ale paskui, Mai
ki, kas atsitiko, tai aš nenorėčiau tau 
nė sakyti, ba pamislysi, kad meluoju...

-- Tai kas gi tenai įvyko?
-- Kai mudu su Zacirka klausėmės už 

durų, tai pradžioje girdėjome tiktai i 
"ponas... ponas... ponas" Paskui jau 
kažikas labai piktai surikoi "Tamista, 
prašau balso!", o po to išgirdome! "Me
lagi! .. Veiklos griovėjau!.. Bolševikų 
laborante!.." Nu, o ant šito posmo jau 
kitas storas balsas subaubei "Laikyk 
savo platų snukį, ba aš čia esmi pir
mininkas!", o į jį dar garsiau kažin 
kas atsiliepė.! "Tu man esi arklio šū, 
o ne pirmininkas!" Nuo šitos vietos, 
Maiki, raidavei jau prasidėjo visa li
tanija tokių Dievo sutvėrimų vardų., 
kaip vištgaidis, asilas, Šunsnukis ir 
kiaulė, o bobos spiegdamos dar pridėjo 
viena ant kitos tokių žodžiu, kurių aš 
tau nenoriu minavoti. Ir dabar išgir
dome tiktai stumdomų krėslų šurum bu- 
rum ir pliaukštelėjimą kaip iš botago į 
ausį... Ale kai čia Zacirka jau įšoko da
ryti parėdko ir surikoi "Šarap, kuliga- 
nail", pridėdamas dar kelis angelskus pa- 
matemamus, tai vienas tintiligentas taip 
jam davė kumsčia į barzdą, kad mano fren
tas apvirto aukštielninkas, o aš išsigan
dęs išbėgau ant stryto ieškoti policmono. 
Nu, ir ką tu mislini? Kai atvažiavo po- 
licmonai, tai visi tiligentai pasvieči- 
no, kad kaltas yra Zacirka, ba jis savo 
neprausta burna suspoilino visą glavnos 
susaidės skoda... Tai kaip, Maiki, tu 
dabar tą proto leiborerių nusidavimą iš- 
virozinsi? Tai ko dabar tyli?

-- Šitokių tavo inteligentų dar aš ne
su matęs. Sudie, tėve!

-- Maiki, ar jau eini? Palauk, dar pa 
sišnekėsim!

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000
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FESTIVALYJE

Per daugiau kaip 
30 metų čia veikia 
Meno ir mokslo cen- ; 
tras, kuris išlaiko
mas piliečių aukomis ; 
ir pajamomis iš į- 
vairių kursų bei pa- 
rodų. Centrui parem- ■ 
ti moterų-rėmėjų 
grupė ruošia tautų 
festivalį balandžio 
29--gegužės 6 d. 
Centro būstinėje, 
Court St. Jau gavo 
sutikimą dalyvauti 
iš graikų, italų, 
lietuvių, lenkų, 
vokiečių, pietų ą- 
merikiečių ir portu
galų. Lietuviams 
paskirta gegužės 1 
d., antradienio va
karas. Susidarė sa
vanoriškas komite
tas vakarui suruoš
ti iš Stasio ir E- | 
Ienos Jasalavičių, 
Juozo ir Lilijos 
Kubilių, Jono ir 
Dalios Šiurilų ir 
Vytauto Širvydo.

Programai nu
matoma paskaita an
glų kalba apie mū
sų tautos kilmės 
paslaptis bei legen
das, prijungiant ir 
Nashuos lietuvių is
torijos apybraižą. 
Po to, Gedimino I- 
vaškos šokėjų grupė 
iš Bostono pavaiz
duos atrinktų mūsų 
liaudies šokių, o 
Worcesterio lietu
viškų radijo valan
dėlių vedėjas E. 
Meilus, jr., akor- I 
deonu pateiks šokių 
ir dainų pynę. Va
karas baigsis pasi- < 
žmonėjimo kavute su 
pyragais. Įžangos 
dovana 1 dol.

Praeityje Nashu
os lietuviai nuste
bindavo kitataučius , 
gausiu atsilankymu 
į jiems miesto kny
gyne ar Meno centre 
suruoštus vakarus. 
Pvz., knygyne buvo 
gausiai lankyta As- , 
sociated Press biu
ro vedėjo Concord, 
N.H., Adolfo Berno
to anglų kalba pa
skaitą iš Lietuvos 
istorijos ir Jono 
Meko filmas apie jo 
kelionę Lietuvon. 
Meno ir mokslų cen
tre suruoštas Simo 
Kudirkos priėmimas 
sutraukė 400 žmo
nių ir patį New 
Hampshire valsti
jos gubernatorių. 
Tikimės ir į gegu
žės 1 d. lietuvių 
vakarą sutraukti 
gausiai lietuvių 
bei jų draugų.

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

AP24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

LENGVOS IŠS ĮMOKĖ JIMO SĄLYGOS Rep.

't**** ♦♦
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BRZEZINSKIS AIŠKINA...

Po "Laisvės Varpo” koncerto 1977 m. spalio 10 d. IŠ kaire’s: Mykolas DRUNGA, Jeroni
mas KAČINSKAS, smuikininkai jurgis ir Dana (Pomerancaitė) MAZURKEVIČlAl, atlikę 
koncerto programą, Petras VIŠČlNlŠ, Antanas GUSTAITIS ir Izidorius VASYLlONAS.

Foto: E. Meilaus

Retos, kitur 
nebegaunamos knygos 1

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

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

ANZELMAS FEUERBACHAS, atsiminimai ir 12 jo svar
biausiąją paveikslą reprodukciją, Siaulią Kultūros d-jos 
leidinys, kaina 5 dol.

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

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

VERGIJOS PANČIUOSE, Stefanijos Rūkienės atsimini
mų | tomas, 443 psl., kaina 5 dol.

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

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

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

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

TREMTIES METAI, Lietuvių rašytoją metraštis, redaga
vo Bern. Brazdžionis, .1,947 m.,; 607 psl., kaina 5 dol.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Rapolo Skipičio atsimini
mai, 1967 m., 444 psl., kaina 7 dol.
Massachusetts gyventojai prie nurodytą kainų dar prideda 
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms 
po 83 centų už knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centą uz knygą.

VLIKO VALDYBA... (atkelta is 1 psl.

Pirm. dr. Bobelis painformavo posėdy apie savo lankymą
si Valstybės departamente. Buvęs VLIKo valdybos sekreto
rius Bronius Bieliukas painformavo apie VLIKo biudžeto 
apimtį ir sudarymą.

VLIKo pirm, taip pat tarėsi su dr. Domu Krivicku ir val
dybos vardu pakvietė jį ir toliau vadovauti Lietuviu žmo
gaus teisią komisijai. Pr. Krivickas maloniai sutiko. |Sutar- 
ta išplėsti komisijos darbą, kurį VLIKo valdyba pasižadė
jo remti kaip ir praeityje. |

Brzezinskis mano, kad Strateginio ginklavimosi apribo
jimo sutartis su sovietais gal ir nepakeis įtemptą šių 
dvieįą valstybių ideologinių santykių, bet vis tiek padi
dins pastovumą, nors ginklavimosi lenktynės vyksiančios 
ir toliau, tobulinant ir paprastą ginklų technologiją.

Taigi, sprendžiant iš to pokalbio, kokio nors sensacin
go Amerikos užsienio politikos posūkio nelauktina, nes 
toji politika velkasi paskui istorinius įvykius ir prie jų 
taikstosi, vengdama skaudesnių sukrėtimą.

★ ' ★ Ar ‘

ATGAIVINTA MIRUSI L.B. APYLINKE

Seattle lietuvių kolonija Washingto- 
no valstijoje Amerikos vakaruose nėra 
didelė. Prieš kelioliką metų čia buvo 
Įkurta L.B. apylinkė, bet nuo 1968 m. 
ji nustojo veikusi. Šiemet Vasario 16 
išvakarėse ji vėl atgaivinta. Į val
dybą išrinkti i pirm. Ina Bertulytė- 
Bray, vicepirm. Vytautas Lapatinskas, 
ižd^ Gėdis Morkūnas, sekr. Nijolė 
Raišiene.

Vasario 16 minėjimas buvo suruoštas 
gražioje latvių namų salėje. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo J. Cinga iš Los An-

per 
iš 
my-

gėlės. 0 meninę programą atliko sol 
Zita Petkuviene. Minėjime dalyvavo 
100 lietuvių: kai kurie atvyko net 
valstijos sostinės, esančios už 60 
lių.

JT
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Flood Sąuare 
Hardware Co, 

B«r!ainkaa N, J. ALEKNA 
8Z8 EAST BROADVA? 
į'OUTP BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-41« 

Bai.jamia Jlfor. Datai 
ropieroK Siannma 

Stiklai Langam! 
Vla^kle reikmenys narnami 

Reikmenys pi«»nberiama 
Vtaotde relei'** daiktai

4
4
I
4
4
I
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‘)\ipber Hclidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

*

■S
Rugpiučio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
balandžio 25 - $795.00 rugpiučio 2 - $865.00
gegužės 2 - $829.00 rugsėjo 19 - $829.00
gegužės 16 - *839-°° rugsėjo 26 - $829.00
birželio 7 " $859-00 sp9a|iį10 - $829.00
liepos 12 - $865.00

DVIEJU SAVAIČIŲ

birželio 20

rugpjūčio 2

*

*

4
4
4
4
J

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

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

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

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

rugpiučio 8

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MEMBER

i
4
4 
s

Trans-Aflanfic Trayel Service, Ibc.
393 W«rt Bvoadivay, P. O. Box 11® 
Boston, M*. 02127, Tel (617) 268-8764

Ikans-Aflantlc Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen- 
ttea, jau nuo 1980 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę ekskursijų 
i LIETUVA ir j kitas pasaulio šalis.

ištaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prices are baned on douhie occupancv and are subject to 

chnnges and/or Ooverntnen* opprovaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

4



STRIMAITIS & KEHOE

598-0800

»

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

PETER MAKSVYTIS 
Carpeater & Bsildar

IJg

i 

t
» »

16/6

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

$849.00
$849.00
$849.00

WORCESTER1O LIETUVIŲ 
RADIJO 

Trečiadieniai^ 
Šeštadieniais 

WICN

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

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVA,

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ANGŲ JO J E

5 naktys Vilniuje, 3 Miaskvoje, 5 Londone
Birž. 14 - 28 d....... . ........................... $1,359.00

KOMP. JULIAUS GAIDELIO JUBILIEJAUS DIENA

1979 m. balandžio 29 d., sekmadienį

Programa
10 vai. ryto Padėkos Mišios Brocktono 
Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje.

Parapijos choras 
sol. Stasys Liepas 
sol. Marytė Bizinkauskaitė

Smuiku gros Izidorius Vasyliūnas 

3 vai. popiet komp. J. Gaidelio kūrinių 
KONCERTAS Brocktono North Junior High 
School saleje, Oak St.

Programa atliks:

Sv. Kazimiero parapijos choras 
Bostono Vyru, sekstetas 
Solistai:

Daiva Mongirdaitė-Richardson 
Violeta Balčiūnienė
Maryte Bizinkauskaitė
Benediktas Povilavičius

Norbertas Lingertaitis

Smuikininkas Izidorius Vosyliūnas 

Pianistas Saulius Cibas

Akompaniatoriai: Saulius Cibas, dr. Vytenis 
M. Vasyliūnas

6 vai. vak. kokteiliai, iškilminga VAKARIENĖ, 
šokiai CHRISTO’S II restorane, 770 Crescent St.

Studentam ir
Bilietu kainos: Koncerto 5 dol. pensininkam 3 dol. 

Bankieto 1 2.50

Bilietus galima gauti pas choristus. 10-čiai žmonių 
stalus užsisakyti pas Liudq ŠUKIENĘ 583-2830 
arba Pranų ŠIMKŲ 471-3929.

i

GAIDELIO JUBILIEJAUS KOMITETAS Nuo devynių iki penkiolikos dienu

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

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjaš
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. ui545 

Tel. 852-3665

BALTIC REALTY & 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 nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtųj 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

„'t

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Pianistas SAULIUS CIBAS, Bostono pagrinainisakompo- 
niatorius, pasirodys komp. J. Gaidelio jubiliejiniame 
koncerte Brocktone balandžio 29 d.

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

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., 
La Šalie, P. H8P 1CA Canada

Church Street
K. Mllton, Mum.

Atlieku vistu pataisymo, 
to ir projektarimo darbu* Iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
Manio pastatų, pagal Jtl»ų reika
lavimo. šaukite visadoe Od • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

NAMAKSY - ZAMM1TO 
Inaurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
Į ;
****************»*»#*#»»*w*»^».

ADVOKATĖ
JŪRA STRIMAITYTĖ

DKAUDIMO AGENTŪRA J 
Atlieka įvairių rūšių «

draudimus |
Kreiptis senu adreso: 

BRONIS KONTR1M | 
,S98 Broadway

So.' Boston, Mass. 02127 į 
Tel AN 8-1761 į

BALTIC 
TOURS

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

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birž. 14 — 23 d. ________ ___.'.--- ----- $899.00

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

Geg. 17 - 27 d.
Rūgs. 6 — 16 d.

- d.

$849.00
$849.00
$779.00Spal. 11 - 21

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

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

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

Liepos 12 — 26 d. -------- ------------------- $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d........... .......      $1,219.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 - 28 d__ _________ ___ $1,249.00
Liepos 25 d. - Rugp. 7 d........ ........  $1,249.00

I

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

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

Birž. 14 - 28 d $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• 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 j:

969-1190

BALTIC TOU RS
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tek (617)
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no- 
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.
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AKT. ALGIMANTAS DIKINIS

MOTERŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, balandžio 21 
d.,| 3 vai (popiet So. (Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose šaukiamas visuo
tinis Moterų klubų federaci
jos Bostono klubo narių su
sirinkimas. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. |

Valdyba

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
*
Šįmet toks minėjimas įvyks gegužės 

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

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

NAUJA TAUTININKU VADOVYBĖ

ATVAŽIUOJA ALG. DIKINIS!
Akt. Algimantas Dikinis iš Chicagos yra vienas stipriau

si ųjų mūsų išeivijos aktorių. Bostono ir apylinkės lietu
viai jį pažįsta tik iš vaidinimo ‘‘Bubulis ir Dundulis”, su 
kuriuo jis buvo atvykus prieš keliolikq metų.

‘‘Laisvės Varpo” sukaktuviniame renginyje balandžio 
22 d, 3 vai. po pietų So. Bostono Lietuvių Piliečiu, d-jos 
salėje akt. A. Dikinis atliks Bernardo Brazdžionio ‘‘Di
dieji vandenys”, Kazimiero Sapiegos monologų iš to pa
ties vardo Balio Sruogos dramos, Švitrigailos priesaikų iš 
B. Sruogos dramos ‘‘Milžino paunksmė”, ištrauką iš K. Do
nelaičio “Metų” ir P. Andriušio feljetonų “Aš — pasaulio 
lietuvis”. Tai nepaprastai turininga, įvairi ir įdomi progra
ma, kurių atliks pirmos rūšies deklamatorius. Vieno “Ke
leivio" Štabo nario, girdėjusio Alg. Dikinį ir neseniai Bos
tone pasirodžiusius aktorius J. Palubinskų, H. Kačinskų ir 
J. Kelečių, nuomone, Alg. jDikinis yra už pastaruosius dar 
Der plaukų įtikinamesnis, meistriškesnis aktorius.

Prisiminus, kad šafia Dikinio “Laisvės Varpo” koncerte 
pasirodys lietuvių mažai pažįstamas, bet didelis, jaunas 
talentas - pianistas-kompozitorius Vytas Bakšys ir taip 
pat intriguojanti, mėgstamoji jaunutė solistė Marytė Blzin- 
kauskaitė, tenka nekantriai laukti išskirtinai žavaus rengi
nio.

P. Viščinis atsilankiusiųjų beveik niekada neapvilia, o 
šj kartų vilioja ypatingai patrauklia programa, todėl ieškan
tiems gaivios, iššaukiančios popietės tik labai rimtos prie
žastys turėtų sutrukdyti atsilankymų sekmadienio koncer
te.

Balandžio 22 d. So. Bos
tono Liet. Pil. d-jos trečio 
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.

Gegulės 5-6 d.d. So^ 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos namų skautų būkle 
(4 aukšte) Vilniaus univer
siteto 400 metu sukaktuvi
nė paroda iš Chicagos.

Gegulės 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.

Birželio 9 d. (Baisiojo 
birželio minėjimas So. Bos
tono lietuvių parapijos sa
lėje.

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

Rugsėjo 30 d. Stepono 
Dariaus legionierių posto 
AuxiIi ary moterų banketas.

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

SKAUTAI LEIDŽIA KNYGĄ

Worcesterio Akademinio skautų sąjūdžio 
filisteriai, vadovaujami Petro Molio, 
leidžia v.s. A. Venclausko parašytą Įdo
mią apysaką "Kovoje su milžinu".

Bostoniečiai prašomi prie knygos iš
leidimo prisidėti savo auka arba jos už
sisakymu iš anksto. Prie knygos išleidi
mo prisidėjusiųjų pavardės knygoje bus 
paminėtos.

Aukas ir prenumeratas knygai Bostone 
priima Apol. Treinys, 108 Cowing St., 
W. Roxbury, Ma. 02132, tel. 325-7988.

K. N.

i

TRANS - ATLANT1C 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

Amerikos Lietuvių Tautinės s-gos Bos
tono skyriaus dabartiną valdybą sudaroi 
pirm. Vaclovas Senuta, sekr. Aleksan- 

, dras Griauzdė, ižd. Kazys Adomavičius, 
nariai Bronius Bajėrčius ir Gediminas 

" Ivaška.

* 
! 
* * * * *

***#♦ * 
$
*

*
♦
* 
* 
M

II

MASTEP. ELECTRIC!AN

Industrini — Rcsidential
— Commercial —

New and Okl Work
I’ree Ėst imatės 

fall

(‘baries A. Galina uskas 
265-4090

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
METINIS SUSIRINKIMAS IR 
DEVINTOS TARYBOS RINKIMAI

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

Darbotvarkėje:

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

Pradžioje bus LB 9-tos Tarybos balsavimai.

X-

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

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

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

LB Bostono Apylinkės Valdyba

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

□ Krosnies aptarnavimas .
□ Automatinis įpiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ita

268- 4662

*

* f * * * * f ♦ * ♦ f* * * * 1 * ♦ * «* # * # ♦ * * * * ** i * ♦
* # * # # ♦ « # * * f i
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KVIEČIA "LAISVĖS VARPAS”

Kas sekmadienį lietuviai įvairiose 
kolonijose laukia "Laisvės Varpo" radijo 
programų, o balandžio 22 d. "Laisvės 
Varpas” lauks lietuvių. Tai jojo veiklos 
25-rių metų sukakties minėjimas, kuris 
prasidės punktualiai 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje, 368 W. Broadway, So. Bostone, su
kaktuviniu koncertu. Jame bus reta pro
ga susitikti klausytojams, rėmėjams, 
bendradarbiams ir vadovybei, pasidžiaug
ti atliktu darbu ir sustiprinti ryžtą 
toliau jį tęsti.

Per 25-rius metus "Laisvės Varpas" 
perdavė daugiau kaip 4,000 radijo pro
gramų lietuvių kalba, paruošė apie 50 
programų anglų kalba Vasario 16-sios ir 
Tragiškųjų birželio įvykių proga įvai
rioms amerikiečių radijo stotims (šioje

Mon- 
Suba- 
su Rū-

SVEIKINO IŠ FLORIDOS
Inž. Bronius Ga

linis atsiuntė 
srityje jis buvo pradininkas, tik vėliau kinimą iš Juno 
L.B. ir ALTas tokias programas pradėjo 
ruošti) ir suorganizavo 38 aukšto lygio 
kultūrinius renginius.

Nuo pat pradžios "Laisvės Varpas" 
siekė, kad tai būtų grynai visuomeninė 
ir kultūrinė lietuvių radijo programa, 
išlaikoma ne skelbimais, bet klausytojų 
įnašais. Dėl nepakankamo klausytojų į- 
sljunglmo "Laisvės Varpas" visą laiką 
yra priverstas savo išlaikymą ramstyti 
komerciniais skelbimais. Tačiau vis 
tiek jis iš kitų lietuviškų radijo va
landėlių išsiskiria savo ypatingu dė
mesiu visiems mūsų visuomeniniams ir 
kultūriniams reikalams, o taip pat 
nuolatiniu programų lygio kėlimu. Tai 
liudija ir ALTos jam neseniai paskir
ta premija.

Tad visi kviečiami "Laisvės Varpui" 
„ suteikti jam reikalingos paramos, pra

dedant atsilankymu į jo sukakties kon
certą.

Visi kviečiami ir laukiami.

svel- 
Beach,

NAUJAUSIA BOSTONIŠKĖ KNYGA

Lietuvių Enciklopedijos leidykla,Lietuvių Enciklopedijos leidykla, ve
dama J. Kapočiaus, ką tik išleido įžy
maus istoriko, diplomato, Lietuvos ne
priklausomybės akto signataro Petro Kli
mo didelę, 416 psl. kietais viršeliais 
knygą vardu "Iš mano atsiminimų". Joje 
sukaupta pasiutiškai daug retos, ver
tingos, įdomios medžiagos iš nepriklau
somos Lietuvos valstybės kūrimosi, reiš
kimosi laikų.

Veikalo kaina 12 dol. Ją galima gau
ti ir "Keleivyje". Persiuntimas paštu 
kainuoja 80 centų, o Massachusetts gy
ventojai dar prašomi pridėti 60 centų 
pardavimo (sales) mokesčio.

PROF. S. SUŽIEDĖLIS APIE
VILNIAUS UNIVERSITETĄ

Balandžio 28 d., šeštadienį, 7«3O 
vai. vak. Tautinės s-gos namuose (484 
E. 4th St., So. Bostone) Kultūros klubo 
susirinkime prof. Simas Sužiedėlis skai
tys paskaitą tema "Vilniaus universiteto 
istoriniai bruožai".

Visi kviečiami atsilankyti.

REMKIME SPAUDA!

APLANKĖ PR. ČEPĖNĄ
Balandžio 7 d. iš 

Bostono į Worcesterį 
istoriko Prano Čepė
no jo 80 metų sukak
ties proga pasvei
kinti buvo nuvykę 
Marija ir Juozas Ka- 
počiai, Ona ir Juo
zas Gimtai, Elena 
ir Stasys Santvarai, 
Stasė ir Jurgis Gim
butai , Aleksandra ir 
Antanas Gustaičiai 
ir Jackus Sonda.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIĘTUVIŠKA UŽKANDINE

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Kovo 24 d. 
trealy Darius 
tis susituokė
ta Rudinskaite. Jau
nojo tėvai ilgai gy
veno So. Bostone, o 
dabar įsitaisė Sci- 
tuate, Ma.

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENJAIS
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, kaselis, dešros, konūstai ir kiti patiekalai)
Kiekvieną ketvirtadienį nuo 4:00 iki 6:30 vai. vak. yra 

linksmoji valanda 
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina. 

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

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

t

Fla.
ATVYKSTA BALYS

į "Laisvės Varpo" 
sukaktuvinį koncertą 
balandžio 22 d. iš 
Philadelphijos at
vyksta JAV L.B. val
dybos vykd. vicepirm. 
Balys Raugas.

RAUGAS

STEPAS ZOBARSKAS 

SUBATVAKARY

Balandžio 21 d. Kultūri
niame subatvakary (tauti
ninkų namu salėje So. 
Bostonel rašytojas ir lei
dėjas Stepas Zobarskas 
kalbės apie lietuvių lite
ratūra anglu kalba.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Kaip žinia, Stepas Zo
barskas yra “Manyland 
Books” leidybos savinin
kas; si leidykla išleido 
daugybę lietuviu, literatū
ros - tiek grožinės, tiek 
kitu.rūsiu - vertimų anglu 
kalbon.

Visi kviečiami į ši ido- 
mų subatvakarL atsilankyti.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Masi. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
v* ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iŠ kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me 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 svečiui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Akilankę jsįti- 
k imate. VodėjM A. Echyrinaki

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

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM I. J 30 PM- 
t.'onduy thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon , Tuos . Wed. & Fri 
fhurs. 8 30 AM to 7.30 PM 
baturday 8:30 AM to 12 Noon

Soųtl) Boston, 
Savings Bank' 

"ALUMS THE LEADER
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