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PIRMOJI LIETUVE TOKIOSE 
AUKŠTOSE PAREIGOSE

Baltieji Rūmai pranešė, jog dr. Elona Mari jošiūtė—Vaiš- 
nienė paskirta į Prezidento komisiją svetimoms kalboms 
ir tarptautinėms studijoms. Komisijos tikslas — pravesti 
tyrinėjimus ir paruosti rekomendaciją, kaip pakelti ameri
kiečių domėjimąsi bei pajėgumą svetimų kalbu mokymosi 
ir tarptautinių studijų srityse. Komisija tiesioginiai atsa
kinga pačiam prezidentui, o jos veikla finansuojama iš JAV 
Švietimo įstaigos fondų.

Dr. E. VaiŠnienė prancūzų literatūros daktaro laipsnį 
yra gavusi Yale universitete, studijas gilinusi Sorbonos 
universitete ir Kanadoje. Ji bendradarbiauja amerikiečių 
spaudoje (net keturis metus vedė nuosavą kolumną “New 
Haven Register” laikrašty), tarnauja įvairiose New Have- 
no miesto ir Connecticut valstijos komisijose, pernai dirbo 
Yale universitete komunikacijos srityje, o Šiuo metu vado
vauja Conn. valstijos energijos panaudojimo skyriui.

Kaip žinome, dr. Vaišnienė itin gyvai reiškiasi ir lietu
viškoje veikloje kaip jaunimo vadovė, pedagogė, Lietuvių 
Bendruomenės, ateitininkų ir kt. organizacijų darbuotoja.

Tai bene pirmas atvejis, kada lietuvių tautos žmogus 
pakviestas JAV prezidento komisijos nariu. Be dr. Vaiš- 
nienės, toje 21 asmens komisijoje dar dalyvauja ambasa
dorius E.O. Reischauer, Georgetown univ. prezidentas, 
Amerikos Balso ir Laisves Radijo viršininkas ir kiti žymus 
mokslininkai, visuomenininkai ir politikai.

traliavai taika atpakaliai
Sovietu S-gos diktatorius Brežnevas, kalbėdamas Sirijos 

prezidentui Assadui surengtame pokyly, pasakė, kad taikos 
Viduriniuosiuos Rytuos nebus tol, kol Izraelis nepasitrauks 
iš okupuotų arabų žemių ir palestiniečiams nebus atiduota 
jų žemė; kad atskirų susitarimų ir nuolaidų agresoriams ke
lias nepriartina prie taikos; kad tikros taikos iŠ viso čia 
negali būti be Ženevos konferencijos, kur dalyvautų visos 
suinteresuotos salys, jų tarpe ir SovietųS-ga.

Brežnevas pažadėjo Siriją dar labiau remti. Ir Šiandien 
Sirijos didžiausias ginklų tiekėjas yra Sovietų S-ga.

Vardai spaados laisvas į kalajiaią
The New York Times bendradarbis Farberis ištyrė 13 pa

slaptingų mirimų Riverdell ligoninėje ir savo išvadas pa
skelbė, duodamas pagrindą apkaltinti dr. Jascalevichių. 
Teismas reikalauja, kad Farberis išduotų savo duomenų 
šaltinį. Farberis atsisakė motyvuodamas, kad jei žurnalis
tai pradės atskleidineti savo privačius informacijos šalti
nius, tie šaltiniai užaks ir žurnalistai nebegalės iškelti 
daugelio negerovių ir užkulisinių nusikaltimų.

Byla nuėjo iki Aukščiausiojo teismo, kuris nusprendė 
Farberio nenaudai: jis turės eiti į kalėjimą, o jį samdės 
laikraštis mokėti kasdien po 5,000 dol. baudos.

Trampai
• Šių metų Nobelio literatū

ros premija paskirta žydų ra
šytojui Isaacui Bashevis 
Singeriui. 74 m. rašytojas, 
gimęs Lenkijoje, į JAV at
vyko 1935 m. ir gyvena New 
Yorke.

• Vakarų Vokietija paskelbė 
dovanojanti 2.2 bilijonu dol. 
skolos 30-čiai neturtingų 
valstybių.

• Prez. Carteris vetavo Ats
tovų rūmų priimta viešųjų 
darbų įstatymą, nes, esą, jis 
paspartintų infliaciją, o ats
tovų rūmai nesurinko dviejų 
trečdalio balsų prezidento 
vetui nugalėti.

• Pakeitus muitus, nuo lap
kričio 1 d. leidžiama grįž
tant iŠ užsienio į JAV be 
muito įsivežti prekių 300dol. 
vertės (buvo 100 dol.).

Spaados vargai
Su dideliais sunkumais

Ž
rumiasi lietuvių spausdin
ti žodis, bet didelių rūpes
čių neišvengia ir kitų tautų 
net didieji laikraščiai. Štai 
jau du mėnesius dėl tarnau- 
Ojų streiko neišeina New 
forko du milžinai - New 

York Times ir Daily News. 
Buvo sustojęs ir The New 
York Post, bet praeitą sa
vaitę jis vėl pasirodė.

O nuo lapkričio 30 d. Ža
la sustoti 1785 m. įsteigtas 
Hie London Times, turįs 
pusantro milijono skaitytojų, 
jei nepavyks susitarti su u- 
ni jomis.

MEANV MIE$ ATLYGINIMU 
KONTROLE

Darbo unijų s-gos prez. Meany, kalbe'damas elektrikų u- 
nijos konferencijoje, griežtai pasisakė prieš tai, kad dėl 
infliacijos didėjimo kalti samdinių atlyginimai. Pasak Meo- 
ney, per paskutiniuosius 6 metus maisto kainos pakilo 73% 
energijos — 95%, gydymosi - 65%, o darbininkų atlyginimai 
tik 55%.

O kaip atrodo įmonių pelnai? Jie per minėtąjį laikotarpį 
net padvigubėjo. Gi darbininkai: už savo uždarbį dėl inflia
cijos šiandien negali isigyti ko jam reikia nė tiek, kiek ga
lėjo 1972 m.

Tegu, sako Meany, pirma visoki biznieriai ir turtuoliai 
duoda pavyzdį, sulaikydami savo pelnų augimą, tada bus 
galima reikalauti, kad ir darbininkai sutiktų su mažesniais 
algų pakėlimais.

Norėjo pagrobti povaadaalaį
Buvęs psichiatrinės ligoninės slaugytojas, dabar bedar

bis James Cosgrove, 26 m., buvęs draudimo d-jos tar
nautojas Edward Mendenhall, 24 m. ir kilimų valytojas Cuc. 
tis Schmidt, 22 m., susitarė užpulti New Londono, Connec
ticut, bazės uoste stovintį povandeninį laivą Trepang, iš
žudyti įgulą (per 100 vyrų), išplaukti į vandenyną ir ten jį 
parduoti, FBI žiniomis, už 200 mil. Kam jie mane jį par
duoti, gal paaiškės tardymo metu.

Kadangi sąmokslininkai nieko apie povandeninio laivo 
valdymą neišmanė, tai jiems reikėjo surinkti bent 12 narių 
Įgulą. Ją sudarydami ir įkliuvo — sužinojo policija, kuri 
visus tris minėtus pramuštgalvius ir suėmė.

lafliaciaas kaiaos až aiallg
Prieš šešis menesius JAV politinio prieglobsčio pasi

prašęs aukštas Jungtinių Tautų pareigūnas Arkadijus Šev
čenka vėl atsidūrė dėmesio centre, kai panelė Judy Cha- 
vez laikraštininkams išsitarė apie jųdviejų santykius.
Anot Chavez, Ševčenka jai mokėjęs net po 5,000 dol. per 
mėnesį už jos malonią kompaniją, jai nupirkęs sportinį au
tomobiliuką už 9,000 dol., su ja važinėjęsis po prašmat
nius kurortus.

Įdomiausia, kad, anot Chavez, pinigus jos “algai” ap
mokėti Ševčenka gavęs tiesiai iš ČIA. Pastaroji patvirtino 
Ševčenką finansiškai rėmusi, bet atsisakė kalbėti apie tai, 
kam jis tą paramą sunaudojo.

Bendruomenininkai tariasi. Iš kairės: PLB sekr. D. Kojelytė, JAV LB Švietimo Tarybos 
pirm. Br. Juodelis, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. A. Močiulaitytė-Zerr, 
PLB ižd. M. Vilkaitis, PLB Kontrolės komisijos pirm. V. Kutkus, PLB Gorbes teismo 
pirm. dr. J. Sungaila Nuotrouka: Jono Kuprio
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Okupuotoje Lietuvoje LIŪDNA TEMA

fanai okupantai, ialin U Lietmati

ENKAVEDISTAI VALDO KUNIGŲ SEMINARIJĄ

Religinių reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas parei
kalavo už nelegalios literatūros platinimą pašalinti iš ku
nigų seminarijos du klierikus — Vilkaviškio vyskupijai pri
klausanti P. Blazuką ir Vilniaus arkivyskupijos klieriką P. 
Pūką. Seminarijos vadovybė sutiko ir klierikus pašalino.

Vilkaviškio vyskupijos 22 kunigai įteikė pareiškimą Lie
tuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams ir seminarijos 
rektoriui dr. V. Butkui, kuriame rašo, kad seminarijos rei
kalus turi teisę tvarkyti tiktai vyskupai ir seminarijos va
dovybė, o ne religinių reikalų tarybos įgaliotinis; kad visa 
reikalinga religinė literatūra (katekizmai, dauguma malda
knygių ir kt.) yra be Tumėno leidimo, atseit, jo požiūriu 
"nelegali”, bet kad už tokios literatūros platinimą kaip 
syk klierikai neturėtų būti šalinami.

Kunigai prašo pasirūpinti, kad tie klierikai butu grąžinti 
į seminariją.

Kadangi P. Blazukas kilęs iŠ Prienų parapijos, tai 616 
Prienų parapijiečių raštu kreipėsi [seminarijos rektorių, 
prašydami rūpintis, kad jų klierikas būtų grąžintas į semi
nariją.

Taip skelbia slaptai leidžiama LKB Kronika savo 33 nr.

“GINTARO” VIEŠBUČIO “PATOGUMAI”

“Nepriklausoma Lietuva” spausdina Alfonso Nako 1977 
m. kelionės į Lietuvą [spūdžius. Mes čia duosime porą iš
traukėlių, pavaizduojančių, kokie “patogumai” laukia tu
ristams skirtame “Gintaro” viešbutyje Vilniuj.

Senieji Amerikos lietuviai 
ateiviai Brocktone yra pasta
tę Lietuvių Bakūžę, kaip pa
minklą Dariui ir Girėnui. To
je bakūžėje anksčiau buvo 
rengiamos lietuvių tautodai
lės ir originalios kūrybos pa
rodos. Tarp kitų jose su savo 
darbais yra dalyvavę dail. 
Anastazija Tamošaitienė, 
dail. Antanas Tamošaitis, 
dail. Kazimieras Zoromskis 
ir kiti. Paskutiniu metu toji 
bakūžė stovi nenaudojama, 
užkalta.

Praėjusią vasarą vandalai 
įsilaužė į bakūžę ir ją labai 
sužalojo, sunaikindami dail. 
A. Tamošaičio pagamintus 
lietuviškus baldus ir kitką,. 
Tai milžiniškas nuostolis, 
kuri vargiai pavyks atstaty
ti. Bet liūdniausia, kad tuo 
net niekas nesirūpina. Pasi
tenkinta tik naujų bakūžės 
langų ir durų, apkalimų len
tomis. Nors jau praėjo keli 
mėnesiai nuo įvykdyto van
dalizmo, bet ligi šiol nesu
šauktas netgi posėdis Brock
tono Lietuvių Tarybos, ku
rios žinioje yra bakūžė. Tai 
daugiau, negu apsileidimas. 
Senieji ateiviai nepagailėjo 
nei darbo, nei pinigo, nei 
laiko bakūžei pastatyti, o 
dabartiniai jos šeimininkai 
nesirūpina jos apsauga.

“Man pati didžiausia velniava — tualeto kambary. Ten 
kampe įtaisytos purkštuvinės prausyklos (shovver). Jokio 
įdubimo švirkšlės teritorijoj. Jokių vandenį sulaikančių 
sienelių ir nutekėjimo skylės. Net jokių plastikinių užtva
rų. Atidarai purkšlę, maudaisi, o vanduo tyška po visą kam
barėlį. Išsimaudžius, visos grindys - vienas ežeras...
Koks gi architektas praustuvus projektavo? Iš kurio gi pa
saulio jis?”

“Antra nenormalybė”, rašo A. Nakas, “jau ‘politinė’.
Tai telefonui ir stalinei lempai naudojamas vienas jungik
lis. Nutraukei srovę telefonui, nė lempa nebeveikia. Ir at
virkščiai”. ‘Visas svietas', tai yra, visi turistai žino, kad 
čia su lempa ir telefonu sujungtas mikrofonas. Be abejo, 
mikrofonų yra ir daugiau. Ar bent galima įtaisyti kur tik no
ri. Užtat “Gintaro” telefonai pasibaisėtini. Sauki už poros 
kilometrų savo giminaitį, o girdi balsą kaip iš Pietų Afri
kos ar Pekino. Užliptum ant viešbučio stogo, tai savo nor
maliu balsu geriau prisišauktum. Man telefonu reikėjo ge
rokai naudotis, bet vengiau kiek galėdamas. Atdiliepia ta- 
vo norimas pašnekovas ir jauti, kad juo įsijungė dar ne 
vienas, o kokie penki, gal kokia žvalgybos centrinė čia pat 
“Gintaro” rūsy, gal kur nors saugumo būstinėje įjungtas 
magnetofonas, gal dar klauso kokie du ar trys mažesni šni
peliai.”

MAIRONIO TĖVIŠKĖJ

V. Gulmanas “Literatūros ir meno” savaitrašty rašo:

“Liūdną vaizdą matėme Pasandvaryje, mūsų didžiojo po
eto Maironio tėviškėje. To laiko pastatų nėra likę, tik Šu
linys. Jų vietoje - memorialinis akmuo su užrašu... Viskas 
apaugę žolėm, memorialinė lenta apversta žemėmis. Kodėl 
aplink memorialinį akmenį nepasodinti gėlių, nepadaryti 
suolelių ar kaip nors panašiai sutvarkyti šią vietą?”

Savaitraščio redakcija kreipėsi į vykdomąjį komitetą, ku
ris paaiškinęs, kad iki šiol priežiūra rūpinosi Pikčiūnų mo
kykla, kad dabar aplinka sutvarkyta ir rajono kultūros sky
rius esąs įpareigotas skirti daugiau dėmesio kultūros pa
minklų priežiūrai.

Lenino, Sniečkaus ir kitą komunistų vadų tėviškės ir pa
minklai stropiai prižiūrimi.

MAŽA GARBĖ SVETIMOMIS 
KALBOMIS KALBĖTI, DIDI

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

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis sr yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

GĖDA - SAVOSIOS GERAI 
NEMOKĖTI.

J. Jablonskis

Atrodo, kad tokia padėtis 
susidarė todėl, kad jau ke
linti metai Brocktono Lietu
vių Taryba neperrenka val
dybos, kuri pasitenkina tik 
Vasario 16-sios minėjimo 
surengimu. Pavyzdžiui, ligi 
šiol dar nepateikta Vasario 
16-sios minėjimo apyskaita, 
neisrinkta šiems metams 
valdyba. Tai liūdnas reiški
nys. 0 Brocktono Lietuvių 
Taryba sudaro eile organi
zacijų, kurių tarpe yra LB 
vietos apylinkė, Saulių vie
tos kuopa, Sandaros ir Kazi
miero klubai, BALFo vietos 
skyrius, Katalikių Moterų 
kuopa, abieju Susivienijimų 
kuopos, Lietuvos Vyčiųkuo- 
pa. Ar šios organizacijos 
nepagalvoja, kad joms ten
ka atsakomybė už Brockto
no Lietuvių Tarybos veikla 
ir... apsileidimą?

J.K.

Keletas pastflfipi apie akt. J. Dlklaį
k

Naujųjų laiką lietuvivtautinis teatras, caro vcldžios nu
varytas į daržines, o irlen slopinamas, po truputį pradėjo 
atsigauti ir kurti savo veidą tik XX amžiaus pirmųjų dešimt
mečių laikotarpy. Tada teatrinėj scenoj pasirodė ir pirmie
ji lietuviai aktoriai profesionalai ~ Juozas Vaičkus, Al. 
Vitkauskas, Kastantas Glinskis, Ant. Sutkus ir kiti. Visi 
jie yra palikę ryškius pėdaskus mūsų teatro istorijoj, ta
čiau tik J. Vaičkui, turėjusiam vaidybos studiją Peterbur
ge, teko liet. profesinio dramos teatro Tėvo garbė, nes jo 
mokiniai sudarė branduolį tos aktorių trupės, iš kurios il
gainiui išaugo Valst. dramos teatras Kaune.

Aktorius Jonas D i k i n i s buvo J. Vaičkaus mokinys, 
lankė jo vaidybos studiją Peterburge, dalyvavo tos studi
jos vaidinimuose, kurį laiką dirbo savo mokytojo sukurtame 
Skrajojančiame teatre, talentingai kūrė jam skirtas vaidme
nis. Tik kažkodėl jis neįsijungė j Nepr. Lietuvos kuriamą 
dramos teatrą, o išvyko i JAV, kur mūsų išeivija taip pat 
buvo pasiilgusi augštesnio lygio dramos vaidinimų.

JAV-se J. Dikinis jau greitai pradėjo dirbti Ant. Vana
gaičio suorganizuotame Dzimdzi-drimdzi teatre. Toji pro
fesionalų aktorių trupė, pasivadinusi komišku dzimdzi— 
drimdzininkų vardu, su vaidinimais apkeliavo turbūt visas 
Amerikos lietuvių kolonijas, žiūrovus juokindama ir virk
dydama, gaivindama ir stiprindama jų tautinę dvasią. Akt. 
Jono Dikinio darbai ir nuopelnai toje trupėje, deja, dar nė
ra atkasti ir išryškinti. Žinome, kad Dzimdzi-drimdzi buvo 
vodevilinio pobūdžio teatras, apčiuopęs ano meto lietuvių 
išeivių dvasinius poreikius, pro juokus ir pažadinto tėvy
nės ilgesio ašaras kėlęs įaugštį ir patį teatro meną. Tame 
teatre J. Dikinis ne tik vaidino, bet su Ant. Vanagaičiu, o 
daugiausia su akt. Viktoru Dineika rašė vaidinimų scena
rijus, dirbo ir teatro administracinį darbą. Dzimdzi—drim- 
dzi dar vis tebelaukia studijos, kuri galėtą būti gaivūs pus
lapiai liet. teatro istorijoj.

Dzimdzi— drimdzininkam pavargus, o gal ir pajutus, kad 
ją misija baigta, akt. J. Dikinis grįžo į Nepr. Lietuvą. Čia 
jis nesiveržė į Teatrą, o ėmė daifyfis kitų darbų — keletą 
metų buvo Raseinių nofaros, o ilgainiui ir Kauno notaras. 
Taigi J. Dikinis buvo ne tik aktorius, bet ir jautrus lietu
vis patriotas, gyvas visuomenės žmogus, ypač aktyviai 
reiškęsis Tautininkų s-gos veikloj. Veikiausia dėl to, kai

RADIJO PROGRAMA

(nukelta į 5 psl.)

AKT. J. DIKINIS VIENOJ ROLĖJ
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PRIEŠ PASKUTINI 
“KULTŪRINI ĮVYKI”

Baigėsi rugsėjis — Lietuvių Bendruomenės paskelbtas 
pirmasis spaudos vajaus mftnuo. Nežinome, kiek per tų lai
kų kiti lietuviški laikraščiai susirinko naujai prenumeratų, 
kiek susilaukė savo skaitytojų ir bičiulių materialinės ar 
bent moralinės paramos, bet, tur būt, nė vienas jų per daug 
nepraturtėjo.

Na, o “Keleivis”? Tas lietuvių išeivijos periodinės 
spaudos veteranas, kuris jau 73 metus keliauja per ši kon
tinentų, iki šiol niekad per garsiai nesiskundęs nuovargiu, 
savo skaitytojų nepalankumu ir su atkišta panosėn kepure 
įkyriai nemaldavęs “almužnos”! Kaip jam sekasi?

Deja, pagaliau priartėjo ir jam, nors ir jauno kraujo trans- 
fuzijos gaivinamam, sunkios senatvės dienos. Jo buvę gau
sūs ir prieraišūs senosios kartos skaitytojai dar labiau pa
seno, kai kurie jau nebejžiūri ir didžiųjų antraštinių rai
džių, o daugelis ir amžinai atsisveikino su šio pasaulio rū
pesčiais ir interesais. Tiesa, anų jaunieji palikuonys kar
tais dar parašo redakcijai laiškelį. Mandagų, angliškai ar 
pusiau lietuviškai: “Dear Editor, Mano fatheriui mirus, pra
šau su savo gazieta mūsų namo nebaderiuoti, ba nesupran
tu, kas tame peiperyje iŠguldoma. Respectfully yours...”
Ir tokiu “sveikinimų” gali atskristi per savaitę net ke
li. Geroji viltis dar galėtų būti vadinamieji naujieji atei
viai ir jų bent vidurinioji karta, bet tokių j trijų mirusiųjų 
prenumeratorių vietų teatsiranda tik vienas. Ypač, kad daug 
naudingiau laikraštį pasiskaityti pasiskolinus iš kaimyno, 
negu jį užsiprenumeruoti...

Tad štai, spaudos platinimo vajui įsibėgėjus, jūsų “Ke
leivis”, kuris yra paslaugus visoms lietuviškoms Organiza
cijoms ir nė vieno skirtingai mųstančio or kalbančio neap
šaukia nei išdaviku, nei neišmanėliu ir nei “miŠiugina”, - 
dabar jau i»ėdi ant pliko pakelės akmens, pasidėjęs šalia 
savo lazdų ir apytuščių tarbą, kurioje beliko tik paskutinė 
sauja 70 metų santaupų.

Žinoma, tuo vaizdu gal nieko nesugraudinsime ir nenu- 
ggsdinsime. Bet ypač bostoniečiams norime priminti, kad 
ši kultūringa lietuvių kolonija artėja ir prie didelio “kultū
rinio įvykio” — tyliųjų “Keleivio” laidotuvių...

Nežinome, ar tos laidotuvės visiems išspaus nuoširdaus 
gailesčio ašarą. Lietuvos okupantas gal net ir labai džiaug
sis, kad pagaliau vienas “atplaišų”, “vaduotojų”, “bur
žuazinių nacionalistų”, “reakcinių menševikų” ir “kapita
listinio imperializmo tarnų” balsas nutilo. Bet Amerikos 
lietuvių istorijoje liks įrašytas dar vienas ne tiktai gedu
lingas, bet ir gėdingas faktas, kad lietuvių praturtėjusi i- 
šeivija, nors ir labai garsiai rėkauja ir skeryčiojasi, bai
dydama nuo savęs ir Lietuvos piktgsias dvasias, iš tikrųjų 
pati marina savo kultūros įstaigas ir naikina laisvės kovos 
priemones.

Neabejojame, kad Bostonas “Keleivio” mirtį pajustų, 
kaip ir savo veiklaus tautiečio amžinąjį sudie. Kolonijoje 
liktų tiktai padidėjusi slegianti tyla ir tuštuma. Ar to tik
rai norime? Jei ne, tai reikėtų jau dabar čionykščiai visuo
menei ir jos organizacijoms rimtai susirūpinti “Keleivio” 
gyvybės pratęsimu, kol dar nenutrūko jo alsavimas ir gro- 
boriaus neužspaustos jo akys.

Dovydo stovyklos 
stebuklas ar miražas?

Kcs icžcdc 
4> bslgarvs?

Neabejotina, kad sensacingiausias praeito mėnesio po
litinis įvykis yra Camp David (Dovydo stovyj los) Egipto ir 
Izraelio susitarimas, įvykęs JAV prezidentui aktyviai tar
pininkaujant ir net abu derybininkus atitinkamai paspau
džiant ir dar šiek tiek “paperkant”. Egipto prezidentas Sa- 
datas, Izraelio ministeris pirmininkas Beginąs ir JAV pre
zidentas Carteris, nuo rugsėjo 5 iki 17 d. izoliavęsi nuo 
visų informacijos įstaigų ausų ir akių, po ilgų ginčų ir svy- 
ravymų paskutinį momentą vis dėlto sutiko pasirašytomis 
sąlygomis pradėti Egipto ir Izraelio taikos derybas. Izrae
lis už valstybės pripažinimą ir busimus diplomatinius ry
šius pasižadėjo Egiptui grąžinti užkariautą Sinajaus pu- 
siausalį, suteikti vakariniame Jordano upės krane gyvenan
tiems arabams autonomiją ar kitokio apsisprendimo galimy
bę ir dar kai kurių kitų nuolaidų. Taigi atiduos buvusiam 
priešui tai, ko pats prieš karus neturėjo, o Egiptas gaus 
dalį to, ką turėjo, bet su Izraeliu kariaudamas prarado...

Kadangi Izraeli ir arabus susodinti prie taikos stalo se
niau nepavyko net ir labai gudriam Kissingeriui, tai Camp 
David derybų pasisekimas nepaprastai padidino prez. Car- 
terio prestižą. Tiesą sakant, jis čia tikrai parodė didelį 
diplomatinį apsukrumą. Tarp kitko, norėdamas palenkti į 
nuolaidas neperkalbamai užsispyrusį Beginą, JAV prezi
dentas su žmona Rosalyna dalyvavo net subatos išvakarių 
šventėje, dėvėdamas “jarmulką”, klausydamasis “Fiddler 
on the Roof” muzikos ir ragaudamas “šabasuvką”...

V
Sis Egipto ir Izraelio susitarimas Amerikos politinių 

sluoksnių ir spaudos buvo sutiktas su didžiuliu entuziaz
mu, tarsi jau būtų pasaulyje įgyvendinta amžinoji taika. 
Deja, neribotas džiaugsmas gali kartais ir diplomatams su
kelti tik apgaulingas haliucinacijas, tad įdomu, ką tokia 
proga kalba optimistai ir pesimistai.

Kaip jau minėta, prez. Carteris iš Camp David motelio 
grįžo virtęs beveik tautos herojumi. Derybų partnerių, kon
greso abiejų partijų atstovų ir draugingų diplomatų jis bu
vo gausiai apdovanotas ir karstais aplodismentais, ir iš
radingais komplimentais.

Pavyzdžiui, respublikonų senatorius Clifford Case, svei
kindamas prezidentą, tarp kitko tarė: “Pone Prezidente, 
tiesiog nuostabu, kiek daug draugų jūs atradote šiomis pa
skutinėmis dienomis!”

Senato daugumos vado Robert Byrd žodžiu: “Visa tai 
prezidentą nepaprastai pakėlė.”

Senato mažumos vadas Howard Baker pareiškė: “Jis pa
demonstravo didelę valios jėgą ir drąsą.”

O buvęs prezidentinis kandidatas šen. George McGovern 
kalbėdamas apie prez. Carterį, pažymėjo, kad šis pasise
kimas “sunaikins apie jį susidariusį smulkaus tarnautojo 
įspūdį”. Ir dar pridėjo: “Šis įvykis yra dramatiškiausias 
momentas per visus tuos metus, kuriuos aš išbuvau Wa- 
shingtone. AŠ galvoju, kad šiąnakt istorija pasisuko kitu 
kampu ir Vidurinieji Rytai jau niekad nebebus tie patys.”

Panašiai teigiamai apie pavykusius pasitarimus atsilie
pė ir Vakarų sąjungininkai. Britanijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovo nuomone, “Camp David susitarimas yra 
visais atžvilgiais didžiulis laimėjimas ir prezidentą Carte
rį iškelia kaip pirmos eilės valstybininką”, o Vak. Vokie
tijos kanclerio Helmuto Schmidto pastaba — “Tai ryžtin
gas progresas taikos kryptimi”.

Bet prez. Sadatas, nors ir labai gyrė Carterj, vis tiek lyg 
netyčia prasitarė: “Kai reikalai klostosi prastai, jūs susi
laukiate per daug kaltinimų, o kai sekasi gerai - gaunate 
per daug pagyrimų”.

Visai kitaip šia proga prašneko Egipto ir Izraelio susi
tarimui griežtai priešingas arabų valstybių blokas. Sirijos 
prezidentas Assadas pasipiktinęs pareiškė spaudai: “Sa
datas atsuko nugarą arabų istorijai ir atidavė žydams Jeru
zalę. Ir kas galėjo įsivaizduoti, kad vienų dieną Sadatas 
vadins mus savo priešais, o Beginą savo draugu!..”

Su karščiausia neapykanta Izraeliui, Sadatui ir Ameri
kai, suvedusiai buvusius priešus į taikos pasitarimus, re
agavo Palestinos išlaisvinimo organizacijos vadas Yasse- 
ris Arafatas. Grasindamas sustiprinti partizaninę veiklą 
prieš Izraelį ir net smogti Amerikos alyvos kompanijoms 
Viduriniuosiuose Rytuose, jis sušuko: “Camp David susi
tarimas yra nešvarus biznis, ir Carteris turės ui jį skau-

(nukelta į 6 psl.)

Šiomis dienomis lobai pa
slaptingomis sąlygomis mi
rė du bulgarai — Vladimiras 
Semionovas ir Georgijus 
Markovas, abu radijo tarnau
tojai.

G. Markovas — plačiai ži
nomas rašytojas, komunis
tinio režimo priešininkas, 
laiku suspėjęs apleisti Bul
gariją, bet ir emigracijoje 
nepaliovęs kelti balsą prieš 
jo tėvynei užkartą komunis
tinę santvarką. Jo astrus 
Žodžiai, siunčiami į Bulga
riją iš “Laisvosios Euro
pos” radijo, kėlė didelį ko
munistų pasipiktinimą.

Gražią popiete Markovas 
ėjo i savo darbovietę, kai 
džentelmenas lyg netyčia jį 
stumtelėjo ir lietsargio galu 
idūrė jam i koją. Skausmą 
pajuto tik nuėjęs į darbovie
tę, bet pajėgė baigti dienos 
darbą. Kitą dieną pakilo 
temperatūra, buvo nuvežtas 
į ligoninę, ten paaiškėjo, 
kad jam buvo įleista nuodą, 
nuo kurią jis ir mirė.

Panašiai buvo įdurta ir 
Paryžiaus radijo bendradar
biui bulgarui Vladimirui Kos- 
tovui, Markovo draugui, bet 
jis išliko gyvas.

0 Semionovas rastas ne
gyvas savo kambary.

Visi tie įvykiai dar tyri
nėjami, bet maža bėra abe
jonių, kad tai bulgarą slap
tosios policijos, gal su so
vietų pagalba, įvykdytos 
žmogžudystės.

ABfcFOKATE 
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Pasikalbėjimas 
naikiu 
su Tėvu

- šiandien, Maiki, esu la
bai smūtnas... Vedlug to iš
gėriau netgi tris stopkes gy
vatinės, kad palengvinčiau 
dūšią, ale juodos mislys vis- 
tiek ją taip kanda, kaip va- ■ 
sąrą bimbalai karve.

- Tai dėl ko jau taip nuliū
dai, kad net toji tavo gyvati
nė negelbsti?

- Neščėslyva diena, Mai
ki! Nuo pat pradžios. Dar 
naktį apie dvylikę labai smūt- 
nai staugė kaimyno Šuva, lyg 
apznaimindamas svieto pa
baigą, ir ilgai negalėjau už
migti. Paskui sapnavau, am
žiną atsilsį, Kazlauską El- 
ziukę, kuri atėjo su balta 
šliūbine drese manęs vestis
į peklą už tai, kad ją Plun
gėje Žadėjau ženytis, o pa
likau senoje kontrėje ir už
miršau. Paskui...

- Gana, tėve, tokiu nieką 
pasakojimo! Aš tau jau se
niai patariau nekreipti dėme
sio į jokius sapnus ir sapni
ninkus, nesibaidyti nei juo
dos katės ir nei Šuns staugi
mo, o stengtis gyventi svei
ku protu ir logišku mąstymu.

- Vot, Maiki, tas blogiškas 
mislymas mane ir gali dar 
prieš čėsą pribaigti. Taigi
as šiandien rytą, pagal tavo 
daktarišką knygų išvirozy- 
mus, ir išėjau į Saubostono 
pamarį pasivaikščioti, kad 
vėjas visus baisius sapnus 
iš galvos išpūstą. Nu, o pas
kui atsisėdau ant suolo, pa
bėriau ant žemės saują tru
pinių, veiziu, kaip žvirbliai 
ir karveliai juos prie mano 
kojų lesa ir sau pilvasapuo- 
ju. Znočijas, lyg būtų, kaip 
Šventame rašte parašyta, ši
tie sparnuoti Dievo sutvėri
mai nė sėja, nė pjauna, nė į 
kluonus krauna, o tavo ra
gaišiu žyvinasi ir gyvena.
Ale, mistinu, tau pačiam, 
aurniau, niekas už dyką ne* 
kugelio torielkos nepakiša 
ir nė gyvatinės puspantės 
atsigerti nepastato. Tu turi

net ir šnapsą išspausti iš 
savo paties prakaito. Vot, 
znočijas, ir aš: kasiau mai- 
nose po žeme anglis, kone 
suviriau cukraus fabrike 
syrupe, prie kriaučių badžiau- 
si pirštus adatom, siūdamas 
kažkokiem Bruklyno paleis
tuviams kelnes, restaurane 
mazgojau kitų išėstas dišes, 
uz dviem doreliais papiginta 
burda dieną ir naktį nešiojau 
nuo koją nupuolusia gaspadi- 
nę j toiletą - ir ką už visą 
slūžbą visokiom Šio svieto 
načalstvom turiu? Tiktai gra- 
borius vis tankiau pasako:
Hau ju du dū du? Atrodo, lyg 
būčiau nekrikštytas ar savo 
vardą ir pavardę jankių pik
nike pametęs!.. Jau net tik
ras žemaitis, su kuriuo sy
kiu basi paskui kiaulių uo
degas lakstėme, tau dabar 
nepasakys ir Čierką pakel
damas: “Nu, sveks, Anup
rai!” 0 visi tiktai: “Sy, Mai
klo tėvas atŠleivoja!”, “Ką 
ten Maikio tėvas meluoja?” 
Znočijas, sulaukęs beveik 
Matūzėlio amžiaus, as jau ne 
Žemaitis ir ne lietuvninkas, 
tik Maikio tėvas... Gadem! 
Pfui!

- Tėve, ko tu dabar jau 
taip užsirūstinai? Argi tau 
jau yra gėda būti mano tėvu? 
Juk aš nieko nenusikaltau: 
nei vogiau, nei merginėjau, 
nei prasigėriau, nei nutou- 
tau, o ir tavęs senatvėje dar 
neužmiršau ir neįgrūdau į 
prieglaudą. Na, o jeigu aš 
daugiau ui tave išsimoksli
nau, tai tau turėtą būti tik 
garbė, kad esi naujos ir švie
sesnės generacijos tėvas.

- Nu, ačiū, Maiki, kad tu 
dar neikišai manęs į niur- 
singhomą ar tiesiai į kreizią 
namus, kaip kiti savo tėvams 
atsizoplotina, ale, vot, Mai
ki, kokia ta tavo nauja gene- 
reišena. Kaip tau sakiau, 
taigi sėdėjau pamaryje ant 
suolo, lesinau žvirblius ir 
mislinau apie šio svieto mar- 
nastis, pavozydamas ir savo 
sumeniją. Ir, tur būt, kiek

užsnūdau. 0 kai pabudau, — 
gadem, nenoriu užkeikti po 
maternamu, - nugi arklinis 
gončius šuva, pakėlęs koją, 
man šlapina streit ant nutį-

KELEIVYJE GAUNAMOS
NAUJOS KNYGOS

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919—1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl., 
kaino JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

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

ATSIMĮNIMULSKIRSNELIAI, 
Juozo Šmotelio atsiminimai, 
247 psl., kaina 5 dol.

LIEPKALNIO SODYBA, ro
manas iŠ Lietuvos ūkininką 
gyvenimo, parašė Vytautas 
Alantas, 440 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.

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

NARSA GYVENTI, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudo, 310 
psl., kaina 6 dol.

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainą prideda 
5 % mokesčių.

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — Residential 
— Commercial —

New and Old Work

Free Estimates 
Ca1l

Charles A. Galinauskas 
265-4090

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

Paskutinė šią metų ekskursija išvyksta:

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

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Riga, Helsinkis)

Is BOSTONO ir NEW YORKO kaina $1045.00 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų su 

papildomu mokesčiu New Yorke.

KELIONĖS l LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116 

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

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžidnienė
Prices are based on double occupancy and are subject to changcs 
and/or Government approval.
Norint iem atsikviesti giminen iš Lietuvon sutvarbom kvietimo dokumentus

susi o skverno, apstoję vai
kėzai nesavu balsu juokiasi, 
o mano švarko kišenės jau 
pripiltos piesku ir to paties 
Margio brudo... Taip, znoči

Pavyzdys kitiems

Buv. Lietuvos policijos tarnautojų klubas “Krivūlė” su
rinko žinias apie Lietuvos policijos tarnautojų likimą. Jo 
žiniomis, 1940-41 metais okupantas j koncentracijos sto
vyklas išvežė 165 policijos tarnautojus ir 239 šeimos na
rius. Daug jų ten ir žuvo.

Sovietų ir vokiečių okupacijų metu nužudyta ir po 1944 
m. liepos mėn. sovietų į Sibiro išvežta 62 policijos tarnau
tojai. Partizanų eilėse dalyvavo 47.

Galima prileisti, kad nukentėjusiųjų policijos tarnau
tojų skaičius yra dar didesnis, nes pilno ir tikslaus sąra
šo sudarymas išeivi jos sąlygomis po tiek metų yra itin ne
lengvas uždavinys.

Ir kitos profesinės organizacijos galėtų pasekti girtiną 
“Krivūlės“ pavyzdžių, imtis rinkti panašias žinias apie 
savuosius.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

NAUJU, LABAI NaSiuVENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

SU

BOSTONE

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

jas, augantis naujas generei- 
šenas pašlovino savo tėvų... 
Pfu! Gut bai, Maiki, ba šian
dien nenoriu daugiau nė šne
kėti!..

I♦♦♦♦tI
♦♦♦♦♦
t

- 436-1204
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PRIEŠPRIEŠOS AKT. J. DIKINIUI...
(atkelto iš 2 psl.)

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

JURGIS DIRSt

Lietuvišką knygą problema
Daug ir vertingų lietuviškų knygų.išspausdinama išeivi

joje. Tačiau jų tiražai gana maži. Skaitytojai iŠ lėto mažė
ja. Jeigu anksčiau geresnės knygos būdavo išleidžiama po
ra ar daugiau tokstančių, tai dabar jų tiražai skaičiuojami 
šimtais, o dar mažiau knygų išperkama. Jaunesnioji karta 
nelinkusi lietuviškų knygų pirktis ir jas skaityti. Todėl 
Čia leidžiamų knygų problema opi, nuodugniai svarstytina 
ir ieškotini nauji būdai išeivijos lietuviškoms knygoms 
platinti.

Šiais laikais rusu okupuotoje Lietuvoje leidžiama daug 
lietuviškų knygų ir jų tiražai siekia kartais net dešimtis 
tūkstančių egzempliorių. Visi leidiniai kruopščiai cenzū
ruojami, privalo įžangoje ar turinyje pagarbinti Leninų ir 
neprasilenkti su Maskvoje puoselėjama komunistų partijos 
generaline linija. Ten knygose negalima palankiai rąšyti 
apie nepriklausomų Lietuvę, jos kultOrinj, ūkinį bei politi
nį tvarkymųsi, negalima teigiamai kalbėti apie tų laikų vi
suomenės, valdžios ir mokslo žmones. Jeigu ir leidžiama 
apie kuriuos nors netolimos praeities asmenis pasisakyti, 
tai pirmiausia reikalaujama juos paversti komunistų ben
dradarbiais, bet jokiu būdu ne priešininkais, nors iš tikrų
jų tokiais jie butų buvę ir savais darbais tat aiškiai {rodė. 
Negalima kritiškai rašyti apie dabartinę rusų politikų Lie
tuvoje ir smerkti lietuvių rusi nimo pastangas. Negalima 
liesti Žmonių bei tautų laisvės ir teises savarankiškai sa
vose nepriklausomose valstybėse tvarkytis. Žodžiu, lietu
viška knyga Tėvynėje rusų kontroliuojama ir labai slopina
ma. Jeigu ir pasirodo kuri nors moksliškai vertingesnė kny
ga, tai būtinai turi atiduoti duoklę rusams ir dėstyti jiems 
ne priešingus, bet palankius dalykus. Už be cenzūros, 
slapta išleistus leidinius gresia kalėjimu, koncentracijos 
stovyklų, “psichiatrinių ligoninių“ sunkiausios bausmės.

Daugybė Lietuvoje išleistų ir rusų pastangomis sužalo
tų lietuviškų knygų privatiškai ar per čia specialiai įsteig
tus knygynus platinama išeivijoje. Čia atsiųstos knygos 
gana brangios. Jeigu Lietuvoje už jos mokomo kapeikomis, 
tai čia reikia mokėti doleriais ar kita svetimo valiuta.
Rusai lietuviškomis knygomis skleidžia savo komunistinę 
propagandų ir ieško pasekėjų. Pardavinėdami knygas, jie 
telkiasi labai reikalingų užsienio valiutų. Pavyzdžiui, 1976 
m. “Vagos” išleisto “Lietuvos tapybos” albumo kaina 20 
rublių 85 kp., o Amerikoje pardavinėjama po 50 ir daugiau 
dolerių. Per gimines ir artimuosiu; rusai užverčia išeivius 
savosios propagandos leidiniais.

Vyksta žiauri neteisybė: rusai neįsileidžia Lietuvon i- 
šeivijoje išleistų lietuviškų net ir mokslo knygų, o čion 
grūda daugybę nuosavų ir dažnai menkos vertės leidinių.
Ar neatėjo laikas šiai negerovei pasipriešinti? Kas daryti?

Reikia tik prisiminti garbingus vysk. M. Valančiaus pra
dėtus ir daugybės knygnešių vykdytus lietuviškos knygos 
lotynų raidėmis gabenimo iš Rytprūsių į Lietuvų metus.
Šiuo atveju geriausia knygnešių išmėginta didžiausios ri
zikos slapta revoliucinė lietuviškų knygų gabenimo Lietu
von ir ten platinimo priemonė. Pasekime jais! Būkime Šių 
dienų laisvės raštų gabenimo ir platinimo pionieriais!

Praeities knygnešių niekas formaliai neorųanizavo. Jų 
veiklos planų iš anksto neskelbė. Sunkiausias problemas 
jie patys išspręsdavo ir tais laikais buvusioms aplinky
bėms prisitaikydavo. Sekime jų pavyzdžiais! Kiekvienas 
sųmoningas ir doras lietuvis teatlieka savo pareigų! Šau
nusis mūsų jaunimas teeina pirmose naujųjų knygnešių 
gretose!

Išeivijoje išleista gera lietuviška knyga labai brangina
ma dabartinėje Lietuvoje. Dėl jos artimieji varžosi ir kar
tais sumoka didelius pinigus arba rizikuoja KGB persekio
jimais. Tenkinkime ju laisvosios knygos alkį! Eikime knyg
nešių keliais!

Atradę išeivijoje išleistai knygai kelią į Lietuvų, bent 
iš dalies išspręsime jos sunkiųjų gyvastingumo problemą. 
Aprūpinę savuosius čia išleistais leidiniais, patenkinsime 
jų laisvos bei nesužalotos kultūros troškulį!

Sovietų Rusija okupavo Lietuvų, jis buvo areštuotas ir iš
tremtas į Sibirą. Ten “žmoniŠkiausia” valdžia 17 metų jį 
laikė nužmogintoj kalinio ir gulagininko būklėj (vienų kar
tų buvo paleistas, bet netrukus ir vėl įmestas į karcerį;
Čia, nepakeldamas paniekos, žiaurumų ir teroro, bandė nu
sižudyti). Sibiriniai Dikinio išgyvenimai — tai lyg rūsti ir 
baisi iškarpa iš Solženicino Gulago Archipelago. Tik po 
Stalino mirties jo byla buvo peržiūrėta, jam buvo leista 
grįžti į Lietuvų. Gavęs darbo A. Panemunės džiovininkų 
sanatorijos bibliotekoj, tuo i)arbu džiaugėsi, ten dirbdamas 
jis ir savo gyvenimo audringų bei permainingų kelionę bai
gė. Beje, velionis priklausė Lietuvos Teatro d-jai, bet ne
teko pastebėti, kad toji organizacija savo narį būtų nors 
kukliu nekrologu pagerbusi.

Akt. Jonas Dikinis buvo optimistinės dvasios Žmogus - 
jis tikėjo savo tautos giedresnę ateitį, nenuleido rankų 
žemyn ir dėl asmeninio likimo. Jaunatvėj sirgęs džiova, 
protarpiais tos ligos pasikartojimų varginamas, jis ištvėrė 
Sibiro tremtį ir dar po to gyveno keliolika metų. Ta jo dva
sinė stiprybė atsispindi štai kad ir tokioj laiško ištraukoj: 
“Kai užbaigsiu gydymusi ir stipriau stosiu ant kojų, ban
dysiu dar kurį laikų padirbėti bibliotekoje, kur tarp įdomių 
ir vertingų leidinių lengviau nuslopinti nelemtų senatviškų 
vienišumą. Bet... jaučiu, kad susilpnėjusi sveikatų ir pa
sunkėjusios darbo sąlygos vers galvoti apie pensijų, o po 
to bandyti keltis pas šeimų. Juk kam čia bus reikalingas 
senas kelmas invalidas?..”

Deja, akt. J. Dikinio optimistinė svajonė susijungti su 
šeima sudužo! 1978 m. birželio 15 d. į karstų jį paguldė ne 
džiova ir ne kiti negalavimai, o “moderni” liga - vėžys.

Kaip regim, J. Dikinis buvo mūsų laiko nelemtų įvykių 
auka - jį nutrėmė į Sibirą, o visa jo šeima — žmona, dukra 
ir trys sūnūs (jų tarpe talentingasis aktorius Algimantas 
Dikinis) ir šiuo metu dar tebegyvena Amerikoj.

Kelios pastraipėlės, skirtos J. Dikiniui, tegu būna pa
garba mirusiam, o drauge ir nuoširdi užuojauta velionio Šei
mai.
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M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

S k aiškink ite

268-4662

II

Spalio 14 d. P. Baltuonio 
skulptūros parodos atidary
mas So. Bostono Liet. Pi
liečiu d-jos Skautų būkle.

Spalio 15 d. Laisvės Var
po rudens koncertas.

Spalio 22 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių d-jos §u- 
rum burum.

Spalio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
loje Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ren
ginys

Spalio 28 d. Balfo Brock- 
tono skyriaus pobūvis.

Spalio 29 d. Jordan Hali 
mažojoj salėj I. ir dr. Vyt. 
Vasyliūnų, koncertas.

Spalio 28-29 dd. Bostono 
universitete Baltijos tautų 
festivalis.

Lapkr. 5 d. So. Bostono 
Lietuvių piliečių d-jos sa
lėje Sandaros moterų klubo 
rudeninis banketas.

Lapkr. 4—5 dd. dail. Ado
mo Galdiko paroda Tautinės 
S-gos namuose.

Lapkr. 11d. jaunimo an
samblio “Sūkurys" renginys 
Brocktone.

Lapkr. 11 d. Aušros Var
tų par. salėj Vorcestery 
Hamiltono "Aukuro” vai
dinimas, rengiamas dr. 
Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos.

Lapkr. 12 d. Baltų d—jos 
rengiamas Donos Stankaity
tės koncertas-

Lapkr. 19 d. Lietuvos ko- 
riuomenės atkūrimo sukak-, 
ties minėjimas So. Bostone.

Lapkr. 19 d. 3 vai po
piet sol. Violetos Balčiū
nienės koncertas

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

Plood Sąuare
Hardware Co.

Bsv^iakas M. J. ALA.MA
«» KAST BKOADWA? 
t«UT" 9CS7ON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

BsroanLi Mcorv Dalai 
r-ooMN* SUbmbb 

Stiklai Langams 
Visokia rcikmenya namas 

Baflunany* plaubariaaaa 
Vtaokla «•!•«<• felktal

•03"

i
♦ B The Apothecary
i LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
ę Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų i
♦ eeptua ir tarime visas gatavas vaistas.

Jei reik vaistų — eikit i UetavMkų valsttaę.
Bav. Emaouel L. Boeengard, B. S., Beg. Phana.

384 W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
AN

♦♦♦♦♦♦
Nae I vaL ryto M 8 vat », iventadienias Ir

♦ < ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

.♦t

:: TRANS - ATLANTIC i

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvray 
; So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617 ) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penk t adteniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Aldona Adomonienė į
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DOVYDO STOVYKLOS... , , ,

atkelta iš 3 psl.

diiai sumokėti! Sadatas yra išdavikas, kuris pardavė Jeru
zalę žydams už saują Sinajaus smriio, ir jis privalo būti 
sunaikintas!'*

Suprantama, kad sovietų reakcija į Camp David “laimė
jimus" yra taip pat neigiama. Brežnevas pareiškė, kad tie 
susitarimai tėra tiktai taikos iliuzija. Jie tik žymiai padi
dina Vid. Rytuose įtampų ir karo pavojų. O sovietų spauda 
dar pridėjo, kad “Dovydo stovykloje Carteris atstovavo 
tiktai Izraelio interesams, nes ir Amerikos vėliavoje Įrašy
tos žydiškos Dovydo Žvaigždės".

Na, o žurnalo “Time" kaliforniškio skaitytojo nuomone, 
visas Šis "trijų didžiųjų" taikos planas — “panašus į 
karvės melžimą be kibiro: jūs galite gauti šiek tiek švie
žio pieno, bet nerasite, kas jj gertų..."

Kol kas Sodato—Begino-Carterio susitarimui priešingu 
arabų valstybių veikla, jai teikiama sovietų parama, o ypač 
sustiprėję vidaus karo veiksmai Lebanone, į kuriuos gali 
įsitraukti ir Izraelis, Žadina skeptiškų mintį, kad didelė
mis pastangomis suplanuotos Egipto ir Izraelio pastovios 
taikos perspektyvos gali tikrai išsisklaidyti, kaip žavus 
dykumos miražas.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekvieną ketvirtadienį nuc 5 iki 8 vai- vakare 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
į 368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

QI A SUSIVIENIJIMAS 
OLA LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA—jau M matų tarnauja lietuvių visuomenei Ir iėmofet- 

jo aauglaa za.p SEPTYNIS MiUONUS dolerių 
oariama.

SLA—didliaaata lietuvių (raternaUaė arguaiaeetja — 
duoda gyvybta apdnadų Ir Hgeje patalpų, kuri yn 
pigL neu.SUSIVIHfUlMAf' ueMbe pelnu, o taiklu 
patarnavimus aavttarptnėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta aa pūna mSaam dahrt| 
kapitalų, tdd |o apdrauta tfltra Ir aaugL KfefcvteRM 

batuvla ėia gauti (vairių klasių relknkagiauulM 
apdraudaa auo IIOC.OO Iki I1C.0M.M.

SLA—jaunimui duoda garų TaupamųJų Apdraudę — Ba. 
tavmcut luauraura, kad jaunootia gautų pinigna 
aukltoje mokėk) atudtjoms ir gyvenimo pradHat

SLA—duoda VAIRAMS ir jaonooliama labai pigių TEKM 
apdraudų: ta I1.M0.M apdmadne tik OEM mokaa- 
«o metama.

SLA—AKCIDENTALt ATDRAUDA naudingu vleokta 
amžiaua aamenlma rekomenduojama MetaiHkų 
klubų Ir draugijų neriama. US 11,000.00 akddanta- 
Me apdraudaa mokestis |2.00 } metua

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. KrdpMtta 
• kuopų ve<kėjua, Ir jie plačiau paaliMaa apie 
8aetvieelffaM darban

Gugate spausdintas mfot-ųiaeljaa, jeigu 
psuaiytte:
Lfthaanlaa AMause ta Aamrteu
M7 Rata Mtb Aruta, Nrr YmK N.Y. 10001

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

y

BALTIC
TOURS

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

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

$1039.00

3 naktys Varšuvoje, 2 naktys Maskvoje, 

6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys 
Leningrade

Iš Bostono į Frankfurtą — $335.00 

Is Bostono j Torontą — $113.00

Iš Bostono į Havajus — nuo $450.00 

Į kaina Įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Atstovai :
Worcesterv: 144 Millburv St.

1_SW-8-2868

STATEMENT OF OVVNERSHIP, MANAGEMEN i ANŲ CIRCOla. ioN
IReguired by 39 U.S.C. 36851

1. Title of Publication: Ke
leivis; 2. Date of Filing: Sept. 
29, 1978; 3. Freąuency of Is- 
sue: Weekly (būt for two week 
in August); A. No. of Issues 
Published Annua’ly: Fifty;
B. Annual Subscription Price: 
$10; 4. Location of Known 
Office of Publication: 636 
East Broodvay, So Boston, 
MA 02127; 5. Location of the 
Headąuarters or General Bu
siness Offices of the Publi- 
sher: 636 East Broadway, So 
Boston, MA 02127; 6. Publi- 
sher: Keleivis Publishing Co, 
636 E. Broadvvay, So. B eston, 
MA 02127; Editor: Jackus 
Sonda, 328 E St., So. Boston, 
MA 02127; Managing Editor: 
Mykolas Drunga, 261 Athens 
St., So Boston, MA 02127;

7. Owner(lf owned by a Cor
poration, its name and add- 
ress mušt be stated and also 
immediately thereunder the 
narnės and addresses of stock 
holders ovvning or holding 1 
percent or more of totai a- 
mount of stock. If not owned 
by a Corporation, the name 
and addresses of the indi vi- 
dual owners mušt be given. If 
owned by a partnership or 
other unincorporated firm, its 
name and address, as well as 
that of each individual mušt 
be given): Lithuonian Ameri
can Socialdemocratic Federo- 
tion, President: Mrs. Brone 
Spūdis, 88-33 Elderts Lane, 
(foodhaven, N.Y. 11421; Trus- 
tees: Milda Anesta, 8 Mayhew 
St., Dorchester, MA 02125,

Stasys Grieze-Jurgelevicius, 
30 Pleasant St., Dorchester, 
MA 02125, Petras Navazels- 
kis, 74 Webster St., Westwood 
MA 02090, Juozas Skorubs- 
kos, 1634 So. 59th Avė., Ci
cero, III. 60650, Brone Spū
dis, 88-33 Elderts Lane, 
Woodhaven, N.Y. 11421, Ma
ry Strazdas, 47 Lyon St., Dor
chester, MA 02122, Jurgis 
Valaitis, 71 Wildwood Dr., 
Greenwich, Conn. 06830, An- 
thony Waleiko, 385-A Great 
Rd., Bedford, MA 01730.

8. Known Bondholders, Mort- 
gagees, and other Security 
Holders Owning or Holding 1 
Percent or More of Totai A- 
mount of Bonds, Mortgages or 
Other Securities: None

». FOR COMPLETION BY NONPROFIT ORGANI2ATIONS AUTHORtZED TO MAIL AT SPĖČIAU RATES (Section 132.122. PSM)
Thu pu r po te funetion. and nonprofit statut o* this orųenization and the exempt statut for Fadaral i ne omu tax purpotet (Che*** one)

I 1 HA VE not Changed DURING i i have CHANGED DURING (Jf chanįtd. publithtr mutt lubmit explanation of change
LXJprECEOInc 12 MONTHS 1 1 PRECEDING 12 MONTMS with t h it t toteme n t.)

10. EXTENT AND NATURE OF CIRCULATION
AVERAGE NO. COPlES EACH 
ISSUE DURING PRECEDING

12 MONTHS

ACTUAL NO. COPlES OF SINGLE 
ISSUE PUBLISHED NEAREST TO 

FILING DATE

A. TOTAI NO. COPlES PRINTED (Net Prett Run) t85C I85C

B. RAID CIRCULATION
1. SALES TMROUGH DEAUERS AND CARRIERS. STREET 

VENDORS AND COUNTER SALES
3o

2. MAIL SUBSCRIPTIONS
------------1676-------------------------------------- ------- 1678-----------------------

C. Y/JTAL RAID CIRCULATION (Sum of 10B1 and 1OB2) I7c8 ±7v8

D. FREE DISTRISUTION BT MAIL. CARRICR OR OTHER MEANS 
SAMPLES. COMPLIMENTARY. AND OTHER FREE COPlES

76 76

E. TOTAL DISTRIBUTION (Sum of C and D) 1784 1.784
F. CORIES NOT OISTRIBUTED

1. OFFICE ŪSE. LEFT OVCR. UNACCOUNTED SPOILED
AFTER PRINTING

U 66

2. RETURNS FROM NEWS AGENTS ..
..c,sie

Kone

©• TOT AL (Sum of E, Fl and 2—thould equal net prett run thoįvn 
to A) I850

i
I85G

u. 1 certify that the statements nude by me 
above are eoneet and complete.

SIGNA
MANA

TURE ANO TITLE"OF EDITOR. Bb
GER.ORQWNER /

BLISHER. BUSINESS

TZ. FOR COMPLETION BY PUBLISHERS MAILING AT THE REGULAR RATfcS (Section 132.121. Pottal Service Manimi)

39 U. S C. 3626 provkjes in pertlnant pert 'No pa r to n who vvould Kava been entltlad to mali metter under formar section <359 of thlt title 
theli mali tuch metter et the ratet p^ovided under thlt tubeectlon unlett ha f liet annuelly wlth the Pottel Service e vvrltten requeet for parmlttion 
to meil matter at tuch retet.”

In accordence with the provlttont of thlt statute, i herebv reąuatt parmlttion to mali the publication namad In Itam 1 at the phetad pottaoe 
ratas pratently euthorlzad by 39 U. S. C. 3526

SIGNATURE ANOTITLE OF EDITOR. rf^BLlSHER. BUSINESS MANAGCR. OR OWNER

c., ------------
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NEEILINES SKULPTŪROS PARODA
Bostono skauti- Parodos atida- 

ninkų ramovė ruošia *-;pnB.a bus sesta- 
Kanadoje gyvenančio Į**.

madienį, spalio 
15 d., paroda bus 
atidaryta nuo 12 
vai. iki 5 vai. po 
pietų.

Visi kviečiami 
šią parodą aplan
kyti.

dailininko Prano 
Baltuonio medžio 
skulptūrų parodą. 
Paroda įvyks š.m. 
spalio 14 ir 15 
dienomis Lietuvių 
Piliečių d-jos IV- 
tame aukšte, skau
tų būkle, 368 W. 
Broądway, 80. Bos
tone.

ATLA5 PARCELS CO.
82 Harrūon Street.

Worcester, Mau. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš iVorcesterio 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. Tirime 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 j svečius 
ar nnoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinkite. Vedėja.! A. fchvrsRskl

NOSU DIDŽIAUSIOS 
OIGANIZACIJOS

ŽINIOS

So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-ja 
yra didžiausia mošų 
miesto lietuvių or
ganizacija. Ji kas 
antri metai pager
bia savo narius, 
išbuvusius d-joje 
25 metus. Šiemet 
tokių yra 69 ir 
jie bus pagerbti 
spalio 22 d. II 
aukšto salėje 1 
vai. popiet. 
Kiekvienas jų 

aus kvietimą 
tik sau, ne šei

mai/, bus pavai
šintas ir apdova
notas auksiniu ve
terano ženkleliu. 
Toks narys nebemo
kės nario mokes
čio. Jei kuris na
rys negaus kvieti
mo, o jis jaučiasi 
turįs teisę jau 
būti nariu vetera
nu, prašoma kreip
tis į pagerbimo 
pirm. Ant. Andriu- 
lionį, tel. 268- 
5503.

Tą pačią dieną 
2 vai. prasidės ir 
truks iki vėlumos 
draugijos Šurum 
burum visiems na
riams . Bilietėlius, 
už kuriuos bus duo
dama užkandžių ir 
gėrimų, reikia pa
siimti iki 6 vai. 
vak. Vėliau nebe
bus duodami.

Tą sekmadienį, 
spalio 22 d., už- 
pildykime visas 
tris draugijos na
mų sales. Visiems 
bus linksma.

Draugijos už
kandinė, pagarsė
jusi skania pica, 
veikia šeštadie
niais ir sekma

****#*♦*♦***♦***#*#*#****###•********#********************<
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 

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

Tel. 852-3665

Į > 
::

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda 11. V t i t 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali. išrūpinti bet kariame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti Namas.

dieniais nuo 12 
vai. iki 10 vai. 
vak. Pietums gami
nami balandėliai, 
kugelis, dešros su 
kopūstais, barš
čiai ir kt.

Trečiadieniais 
užkandinėje būna 
lošimai /Vhist 
Party/. Skiriama 
vertingų dovanų. 
Kodėl nepamėginti 
savo laimės?

Kiekvieną ket
virtadienį nuo 5 
iki 8 vai. vak. yra 
LINKSMOJI VALANDA, 
kurios metu gėrimai

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

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti 1 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston' 
Savings Bank

ALMYS THE UADEH'

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»l Broadway 
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500
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parduodami papigin
ta kaina.

Draugijos narių 
susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirta
dienį, 8 vai. vak., 
todėl ateinantis 
susirinkimas bus 
spalio 19 d.

Draugijos val
dybos narių nomi
nacijos bus lap
kričio 16 d* , o 
rinkimai — gruo
džio 10 d.

S.K.G.

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galhvan Blvd.
8 30 AM to 5 :30 PM 
Mon , Tues . Wed. & Fri 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM lo 12 Noon



Vietinės žinios PAREMKIME 
SAVO MOKYKLĄ

ANTANAS GUSTAITIS Foto K. Daugėlos

Parodykim, kad garbiaaie rašytojos!
Laisvės Varpas 

tudarė Bostono ir 
įpylinkės lietu
viams sąlygas su
sitikti ir praleis- 
;i vakarą su mūsų 
.škiliais poetais: 

Jemardu BrazdŽio- 
tiu, Antanu Gustai- 
•iu ir Stasiu San
tvarų. Tai bus šį 
ekmadienį, spalio 
5d., 3 vai. po 

;?ietų So. Bostono 
dėtuvių Piliečių

%

to salėje. Minėti 
poetai skaitys iš 
savo naujausios 
kūrybos, o vėliau 
susitiks su vaka
ro dalyviais prie 
vaišių stalo.

Reta mūsų ko
lonija tokį lite
ratūros vakarą į- 
stengia suorgani
zuoti. Paprastai 
pasitenkinama tik 
vieno rašytojo 
pasikvietimu. 0

Bostono litua
nistinės mokyklos 
Tėvų komitetas 
kviečia visus kuo 
gausiausiai daly
vauti metiniame 
baliuje, kuris į- 
vyks š.m. spalio 
28 d. 7 vai. vak., 
So. Bostono lietu
vių piliečių d-jos 
salėje III aukšte.

Praleiskite va
karą su savo drau
gais lietuviškoje 
nuotaikoje. Stalus 
iš anksto galima 
užsisakyti pas Re
dą Veitienę tel. 
268-6030 arba 698- 
2162 ir pas Giedrę 
Budreckienę, tel. 
471-9029.

Iki pasimatymo I 

TŽVŲ
KOMITETAS

Ir tai patys iš
kiliausi, pasižy
mėję savo brandu
mu.

Lietuvos oku
pantas skelbia, 
kad lietuvių išei
vija yra nudžiūvu
si šaka. Rengiamas 
literatūros vakaras 
tebūnie vienas dau
gelio įrodymų, kad 
esame ne nudžiūvu
si šaka, bet gyva 
ir kūrybinga tau
tos dalis.

Chicagoje jau 
tapo tradicija kas 
pavasarį organizuo
ti Poezijos dienas. 
Šiemet jau penktą 
kartą iš eilės vy
ko tokios Poezijos 
dienos. Jose viena 
diena buvo skirta 
Antanui Gustaičiui. 
Bostone ilgai nie
ko panašaus nebuvo. 
Jei rengiamas va
karas su poetais 
susilauks reikalin
go visuomenės dė
mesio, tai bus gra
ži pradžia veiklos 
nauja kryptimi.
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SIUNTINIAI j LIETUVĄ
COSMOS PARCELS
£XPREŠS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tel.: 798 - 2868 

Veėfe B. MM

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10- 1:00 vai.

1460 banga WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Artfaur St, Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7203
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Doil. Vyt. K. Jonynas: STASIO SANTVARO 
portretas. Foto nuotrauka inz. K. Daugėlos

PIRMENYBE
ŽMOGUI

Juozapas Caspe- 
ras, So. Bostone 
turįs laidojimo 
įstaigą, yra įdo
maus sąjūdžio pra
dininkas, Tas są-

ūdis — Pirmenybė 
mogui. J. Caspe-

ras jau daug kartų 
yra kalbėjęs per 
radiją, raginda
mas daugiau teikti 
pagarbos žmogui.

J. Casperas 
tarp kitko išsiun
tinėjo 600-tams 
kandidatų raštus, 
prašydamas po 
priesaika pasiža
dėti vykdyti tai, 
ką prieš rinkimus 
skelbė.

Įdomu bus su
žinoti, kas iš
kandidatų atsi
lieps.
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* UKAUmMO AGENPCRA J 
Atūeka jrainę rūSig i

į draudimas < i

I
* Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M ! 
j i»08 Broadway i;
» So. Boeton, Mass. 02127 
Į Tet AN 8-1761 j;

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano šulu 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. '‘Sūduvos“ iškiš
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes- 

i«mento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.




