
KARD. KAROLIS WOJTYLA

M. BOBELIS 
ATSISVEIKINA

Amerikos Lietuvią Tary
bos pirm. dr. Kazys Bobelis 
spalio 12 d. valdybos posė
dy pareiškė, kad jis pirmi- 
linko pareigose pasiliks tik 
iki ALTos suvažiavimo, ku
ris šaukiamas spalio 21 d., 
ir toliau į valdybą nekandi
datuos.

REIKALINGA KNYGA

POPIEŽIUM 
IŠRINKO LENKĄ

Paskutiniuoju metu Romos Kataliku, Bažnyčią iš tinka 
staigmena po staigmenos. Pirmų pirmiausia, greitas ir ne
sitikėtas kard. Albino Luciani išrinkimas pop. Pauliaus 
Vl-tojo įpėdiniu; paskui — nelauktas naujojo popiežiaus 
Jono Pauliaus I-jo posūkis į paprastumą, kunigaikštiškumo 
pakeitimas ganytojiškumu; netrukus - staigi jo mirtis, vos 
spėjusius iš rinkiminės konklavos išsiskirstyti kardinolus 
vėl subūrusi sunkiam tinkamo įpėdinio suradime uždaviniui 
spręsti; ir štai- vėl greitas jų sprendimas 264-tuoju Kris
taus vietininku išrinkti... Krokuvos arkivyskupą, lenką 
kardinolą Karolį Vojtylą!

Šiuo pačiu netikėčiausiu sprendimu ne tik tapo sulaužy
ta 455 metų tradicija rinkti į šv. Tėvus tik italus, bet po
piežiškoji galia patikėta asmeniui tokios tautos, kuri nie
kad savo popiežiaus dar nėra turėjusi. Be to, paskutiniuo
ju metu net ir prileidus galimybę, kad gali būti išrinktas 
ne italų tautos žmogus, visuomet buvo minimi ne lenką, o 
Pietą Amerikos, Olandijos ar net Afrikos kardinolai.

Paskutiniuju neitolų popiežium tarnavo Hadrijanas VI- 
tasis, išrinktas 1522 ir mirąs 1523. Toi būta olando iš Ut
rechto, vieno šviesiąją Bažnyčios gaivu.

Kard. Karolis Wojtyla išrinktas net dviejom konklavos 
dienom nepraėjus. Jis vardu pasirinko Joną Paulių li-ji. 
Stebėtojų jis tuoj buvo pakrikštytas ne besisypsancio, o 
“švelnaus” veido ganytoju. Faktas, kad naujasis popie
žius iš komunistų valdomos Šalies, - dar vienas netikėtu
mas, — duoda medžiagos ilgiausiems komentarams ir įdo
miausiems spėliojimams, į kuriuos žvilgterėsime kitą kar- 
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O kad popiežiaus garbė patikėta dar palyginti jaunam, 
58 m. kandidatui, lyg tai byloja, kad kardinolų siekta nau
jajai Bažnyčios galvai užtikrinti netrumpą valdymą.

“Lietuva bolševikų oku
pacijoje” — šitokiu pavadi
nimu knyga jau surinkta 
spaustuvėje. Joje bus tar
dytą, kalintą, kankintų Lie
tuvos žmonių atsiminimai ir 
liudijimai bei sąrašas apie 
2000 Lietuvoje nužudytų as
menų. Knyga bus gausiai į- 
liustruota. Leidžia Jūrų šau
lių kuopa “Klaipėda”. Kny
gą redagavo kun. Juozas 
Prunskis.

Tranpai
* Vakaru Vokietijoje, netoli 
Stuttgorto, rastas keltų tau
telės vado 2,500 metų senu
mo kapas. Tai yra didelis 
archeologinis radinys.

* Prez. Carteris uždraudė 
įvežti prekes iš Ugandos 
valstybės, kur viešpatauja 
pagarsėjęs Žmogžudys prez. 
Idi Aminas.

* Anglijoje oficialiu vizitu 
lankėsi Kinijos užsienio rei
kalų ministras Huang Hua. 
Jis taip pat lankėsi Pary
žiuje ir Romoje.

* Pabėgęs buvęs aukštas 
Jungtinių Tautų pareigūnas 
Ševčenka prisipažįsta drau
gavęs su Jtidy Chavez, bet 
paneigia jos tvirtinimus, 
kad jis jai atsilyginęs ne iŠ 
savo, o iš ČIA lėšų. Šev
čenka nurodė, kad pagal su
tartį jis dar gavęs didelę 
sumą atsiskyrimo pajamų iš 
buvusio darbdavio — Jungti
niu Tautų,

* JAV Atstovų rūmai pasiū
lė Nobelio taikos premiją 
paskirti Helsinkio susitari
mams sekti komitetų nariams. 
Rezoliucijoje nurodoma, kad 
iš 59 narių jau 21 sėdi kalė
jime.
* Spalio 15 d. Brazilijos pre
zidentu išrinktas gen. Jooo 
Baptisto Figueiredo. Per 
paskutiniuosius 14 metu tai 
5-sis generolas prezidento 
kėdėje, ši.karta naujo tik 
tiek, kad Figueiredo buvo 
slaptosios policijos virši
ninkas.
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Prasideda Izraelio-Egi 
taikos derybos
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Spalio 12 d. Washingtone prasidėjo Egipto—Izraelio tai
kos konferencija, kurią atidarė prez. Carteris. Pasveikinęs 
Egipto ir Izraelio delegacijas, jis vėl pabrėžė Camp David 
susitarimų istorine reikšmę.

Izraelio delegacijai vadovauja ministrai - užsienio rei
kalų Mošė Dayanas ir krašto apsaugos - Weicmanos. Egip
to vardu derybas veda užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas Butros Ghal ir krašto apsaugos ministras Kamai Ali. 
JAV-ių atstovas derybose — Valstybės sekretorius Cyrus 
Vance.
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Spėjama, kad taikos sutartis bus pasirašyta Egipto sos
tinėj Kaire, kur dalyvauti jau pakviestas ir JAV preziden
tas Carteris.

Tuo tarpu Egipto prez. Sadatas pareiškė, kad iki šiol 
jis rūpinęsis visų arabų reikalais, ieškojęs taikos kelio 
visų arabu naudai, ir už tai esąs plūstamas. Dabar jis te
sieksiąs taikos Egiptui, o kiti tegu patys deriasi dėl savo 
reikalu. Ta pačia proga jis pakaltino Siriją dėl nereikalin
go kraujo liejimo Libane. Tai esančios žudynės tik tam, 
kad žudyti. Gana to, sako Sadatas.

Valstybės departamentas 
apie Petkų

ALTos Cicero skyriaus sekretorius St. Paulauskas ry
šium su V. Petkaus nuteisimu parašė raštą Valstybės de
partamentui. I jį atsakė Valstybes pasekretorius W.D.
Blair, pažymėdamas, kad Petkaus likimu Valstybes depar
tamentas yra susirūpinęs.

Anot Blafro, JAV su rūpesčiu stebi Sovietų Sąjungos 
veiksmus prieš tuos, kurie siekia ten įgyvendinti žmogaus 
teises. Helsinkio susitarimai įpareigoja Sovietą Sąjunga, 
gerbti žmogaus teises, ir JAV drauge su kitomis susitari
mą pasirašiusiomis valstybėmis kelia balsą,kad Sovietų 
Sąjunga prie jo derintųsi. Valstybės departamentas Sovie
tų Sąjungai aiškiai davęs suprasti, kad areštai, teismai, 
žmonių varginimai neišvengiamai paveiks sovietų-omeri- 
kiečių santykių atmosferą, — rašo Valst. pasekretorius 
Blair.

Žinoma, lieka neatsakytas klausimas, kiek Šie žodžiai 
yra mūsų nuraminimui ir kiek JAV-ių vyriausybe is tikrąją 
deda konstruktyvių pastangų Viktoro Petkaus padėčiai pa
lengvinti.

Kongresas baigė darbus
Proeito sekmadienio rytą 95-Šis kongresas, priėmęs ke

lis svarbius įstatymus, baigė savo darbo. Paskutinysis po-> 
sėdis truko 34 valandas. Atstovai išskubėjo namo, kad 
galėtų dar aktyviau įsijungti į rinkiminį vajų, nes lapkričio 
7 d. bus renkami visi Atstovų rūmų nariai ir trečdalis se
natorių.

Tarp paskutiniuoju metu priimtųjų įstatymų paminėtinas 
mokesčių projektas. Bendroji federalinių mokesčių suma 
bus sumažinta 18.7 bilijonų dolerių. Tai didelė krūva pi
nigų, bet pajamų mokesčiu naštos palengvėjimą tepoįus 
turtingieji, nes įstatymas surašytas atsižvelgiant labiau j 
pasiturinčiųjų kišenes.

Kai prezidentas įstatymų projektą, pasirašys, parašysime 
plačiau.

• Praeitą penktadienį plėšikai netoli Attleboro, Mass., 95 
ir 123 greitkelių sankryžoje užpuolė' pašto sunkvežimį. 
Spėjama, kad pagrobtų pinigų ir brangenybių suma gali 
siekti 500,000 dol. Jtoriomo, kad prie apiplėšimo prisidėjo 
kuris nors posto tornoutojas. Vedami apklausinėjimai.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rtuai okupantai, tolin ii Lietuvon!

POPIERIUJE TAIP, GYVENIME KITAIP

Sovietų S-goje visokiais trimitais dūduojama apie sąži- 
nės ir religijos laisvę. Ne kitaip daro ir lietuvių komunis
tiniai dūdoriai. O kaip yra tikrovėje?

Ne kas kitas, bet pats Genrikas Zimanas “Pergalės" 
š.m. nr. 7 rašo:

“Juk gali boti kad įstatymai geri, bet nauda iš jų men
ka, nes jie nevykdomi".

Tai čia ir yra Šuo pakastas — Sovietijoje surašomos pa
čios gražiausios konstitucijos, įstatymai ir t.t. dėl pasau
lio akių, o vykdyti jų nė nemanoma. Kad taip yra, rodo nors 
ir Šie keli maži pavyzdžiai, paskelbti LKB Kronikos nr.
33.

Salų apylinkės sekretorė Danutė Cesonienė Kamajų pa
rapijoj krikštijo dukrų ir už tai 1977 m. pabaigoje buvo at
leista iŠ pareigų. Ji gavo darbą vaikų daržely, bet ir iŠ ten 
ją atleido.

RAGINA TALKINTI 

SPAUDAI

JAV LB valdybos vice
pirm. Rimos Česonis, kuris 
vadovauja vykdomam spau
dos vajui, aplinkraščiu krei
pėsi į LB apygardų ir apy
linkių valdybas, ragindamas 
įsijungti į spaudos vajų, pa
skiriant viena nori specia
liai Šitam reikalui tvarkyti. 
Krašto valdyba už naujų pre
numeratorių suteiks 20 pro
centų nuolaidų, kurių galės 
gauti apylinkės valdybos ar 
platinimo darbų vykdantys 
paskiri asmenys. Nuolaidai 
gauti prenumerata turi būti 
siunčiama per Krašto valdy
bą: Rimas Česonis, 809 

Meeting House Rd., Cinna- 
mindon, N.J. 08077

Be to, apygardos ir apy
linkės raginamos paskirti jų 
Žinias spausdinančiam laik
raščiui aukų.

Tų pačių Salų tarybinio ūkio brigadininke Jane Butkevi
čienė, partiete, savo močiutę palaidojo su religinėmis a- 
peigomis. Partinio susirinkimo nutarimu ji buvo atleista iš 
darbo.

Vyskupas R. Krikščiūnas atleido iš pareigų Zarasų kle
boną dekanų G. Šukį ir į jo vietą paskyrė Spitrėnų parapi
jos klebonų kun. Vytautų Tvarijonę, tačiau Religinių reika
lų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas užprotestavo ir pasiūlė 
Pabiržės klebonų kun. S. Pelesyna.

Ka šie faktai turi bendra su sąžinės, religijos laisve?
O juk jie — kasdieniniai reiškiniai.

JAV LB

KULTŪROS TARYBA
ar
Šiuo metu ją sudaro šie 

asmenys: pirm. Aleksandras 
Rodžius; vicepirm. Cezaris 
Surdokas ir Antanas Vaičiu
laitis; sekr, Roma Žilionie- 
nė; iŽd. Elena Okienė ir na
riai: Elenutė Bradūnaitė ir 
Rūta Penkiūnienė,

NESKUBĖKIME PASMERKTI IŠ VLIKO VEIKLOS

Vilniuje leidžiamas “Gimtasis Kraštas" rugpiūčio 3 d. 
išspausdino Vlado Bražiūno pasikalbėjimą su Vokietijos 
lietuvių jaunimo ekskursijos dalyviais. Jų tarpe buvo la
bai “saldus" Raimondo Viktos pasisakymas, baigtas žo
džiais: “ačiū ‘Tėviškės' draugijai. Ačiū už viską”.

Tas pats Raimondas Vikta, 17 m. jaunuolis, Vasario 16 
gimn. mokinys (jo tėvai gyvena Chicagoje), “Draugo” 
spalio 3 d. laidoj atspausdintame laiške aiškina, kad kas 
yra parašyta ‘Gimtajame krašte’ mano vardu, yra gryna ne
tiesa, melas... ‘Tėviškės* draugijos atstovas mus kelis 
kartus vaišino valgiais ir degtine. Prieš išvykstant, užkal
bintas tik pasakiau: Už viskų ačiū. Tai vienintelė teisybė 
iš viso pasikalbėjimo su ‘Gimtuoju Kraštu*... ‘Gimtajam 
Kraštui* negalima tikėti. Esu sąmoningas lietuvis ir labai 
gerai žinau, kad Lietuva yra pavergta, rusinama i' nuo ko
munistų kenčia".

VLIKo pirmininkas dr. 
Kęstutis J. Valiūnas spalio 
11 d. išvyko į Europą. Ten 
aplankys Italiją, Ispaniją, 
Prancūziją, Šveicariją ir 
Vokietija. Grįžti žada lap
kričio 2 d.

VLIKo metinis seimas 
šaukiamas gruodžio mėn. 
pradžioje.

VLIKo reikalų vedėja nuo 
rugsėjo 15 d. paskirta Mari
ja Noreikienė.

O buvo ir Čia net tokių, kurie, paskaitų “Gimtąjį Kraš
tą", viešai paskelbė, kad minėtos ekskursijos dalyviai 
grįžo jau išplautais smegenimis.

KAIP JIE INFORMUOJA

Jau kelinti metai, kai muz. Aloyzas Jurgutis rūpinasi at
sikviesti is Lietuvos savo žmonų ir 15 metų dukterį, bet 
nesiseka. Rugsėjo 11d. Jurgutienė buvo pakviesta į KGB 
ir ten jai pasakyta, kad ji negalės niekada išvykti pas sa
vo vyrų. Jai taip pat buvo paaiškinta, kad jos dukteriai ne
bus leista toliau tęsti muzikos studijų Čiurlionio meno mo
kykloje ir ji negalės būti priimta į muzikos technikumą dėl 
jos tėvo nusikaltimo sovietinei santvarkai. (Kaip žinoma, 
muz. Aloyzas Jurgutis pabėgo iš Sovietų S-gos ir šiuo me
tu gyvena Chicagoje.)

Helsinky ir Brežnevas pasirašė dokumentų, kuris sako, 
kad jį priėmusios valstybės padės susijungti dėl įvairių 
priežasčių išskirtoms šeimoms.

i

"NENUGALIMOJI’ 

SOVIETU ARMIJV*
■». i

Sovietą Raudonoji armija popOįiariose daine^se “nenu
galimoji" buvo ir II-jo pasaulinio'ha^/radžioįe. Tose dai
nose “nenugalimas" buvo ir jos vadas marša lis Voros i lo
vas. Bet jau pirmuose susidūrimuose su Hitleup “šarvuo
tąja" ji kone visiškai sugniužo, Šimtai tūkstai^Įįą kąoų pa
teko į vokiečių nelaisvę, senųjų “nenugalimų’’’lsarŠffl(j«a- 
vordės iŠ karo veiksmų komunikatų ir tik su milz^jška JAV 
pagalba ji vėliau tvirčioSį atsistojo ant kojų.

Dabar ji ir vėl “nenugalimoji". Žinoma, nereikia apsi
rikti ir jos galybę per daug savo samprotavimuose sumažin
ti Jos kone pusantro milijono skaičius, jos moderniškas 
apginklavimas ir judrumas verčia ir vakaruose NATO są
jungininkus, ir rytų regione Kiniją nuolatos budėti ir sekti 
Šios raudonosios giltinės pajėgumo augimą. Bet Vakarų 
žvalgybos skrupulingai apčiupinėja ir jos silpnąsias vie
tas..

VASYLIŪNU KONCERTAS

NEW YORKE

Šeštadieni, spalio 28 d.,
5:30 vai. pavakary, New 
Yorko Carnegie rečitalių 
salėje įvyks smuikininko 
Izidoriaus Vasyliūno ir pia
nisto Vyfen io M. Vasyl iūno 
koncertas. Progromoje so
natos: Brahmso G-Dur opus 
78, Gaidelio e-moll 1951 m. 
ir Griego G-Dur opus 13. 
Koncertą rengia žinomas 
New Yorko koncertų rengė
jas Norman Seaman. Bilietų 
kainos $4.-. New Yorko ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami savo atsilankymu 
paremti šį koncertą.

Pagal tuos pranešimus, nors sovietų kariuomenėje įves
ta labai griežti disciplinos nuostatai ir kietos bausmės, 
bet taip pat labai gausėja ir tai griežtajai tvarkai kareivių 
nusikaltimai. Armijoje ypač paplitęs girtavimas, nes karei
vis, dvasiškai temaitinamas tik politine propaganda, geria 
iš nuobodulio ir nusiminimo. Be to, sovietų kareivis, te- 
gaudamas tik apie 12 rublių mėnesinės algos, kuri nepakel
ta net per 15 metų, ir tegali tik nusipirkti pigios vodkos.
Na, o kareiviui atostogų duodama tik 10 dieną per metus.

Sovietu kariški daliniai, kurie stovi Rytu Europos sate
litiniuose kraštuose, yra visiškai izoliuoti nuo vietinių gy
ventojų, kad nematytu tų šalių aukštesnio gyvenimo lygio 
ir neimtų jį gretinti su savo ir savo seimą prasta ekonomi
ne padėtimi. Be to, kariška vadovybe gerai žino, kad vie
tiniai satelitinių kraštų gyventojai tu. juos nuo “Vakaru ka
pitalizmo" saugojančių sovietą kariu, ypačrusų, labai ne
kenčia, tad gali kilti įvairių incidentą, susitikus su civili
niais žmonėmis.

Vakarų žiniomis, sovietą armijos naujokai ypač nepaten
kinti maistu, kurį, kaip ir caro laikais, daugiausia sudaro 
kopūstai, grikių ar panaši koše ir juoda duona. Del tokio 
vienodo maisto yra daug susirgimų skilvio ir kitomis “nu- 
simaitinimo" ligomis.

Sovietų karinių pajėgų dezertyrai yra labai skaudžia] 
baudžiami. Pavyzdžiui, prieš trejetą metą bandžiusi į Šve
diją pabėgti torpedinio laivo “Strogovoj" įgula visa tuoj 
pat buvo sušaudyta. Bet vis dėlto sovietinių dezertyrų skai
čius yra gana didelis. Skaičiuojama, kad is Rytų Europoje 
stovinčios armijos kasmet pabėga apie vienas procentas 
karių. Lengviau pabėgti ir pasislėpti Sibiro plotuose. NATO 
atitinkamos įstaigos turi žinių, kad praeitais metais iš so
vietų tenykščių dalinių pabėgo visas batalionas, — apie 900 
karininkų ir kareivip, — kurie su ginklais dingo centrinio 
Sibiro miškuose. Manoma, kad Sibiro plotuose slapstosi 
tūkstančiai dezertyrų.

Nemažai sovietų karių iš desperacijos ir nusižudo. Va
karą žvalgyba informuoja, kad tik Rytu Vokietijoje šiais 
metais jau nusižudė daugiau nei 40 rusų karių. Ir tie nusi
žudymai jau įgauna tikrą epideminį pobūdį .

Aplamai, kaip žurnalistas Bernardas Kaplanas iš Prancū
zijos šaltinių skelbia, Sovietą Sąjungos kariškoji vadovybė 
didžiausią dėmėsi.kreipia į kariuomenės apginklavimą ir 
ginklų sumoderninimą, bet mažiausiai rūpinasi paskiro ka
reivio morale ir jos ugdymu. Kaip caru,Rusijoje, taip ir da
bar kareivis laikomas lengvai paaukotina vertybe.

Sovietų “nenugalimosios" armijos tikroji galybė paaiš
kėtų tik karo metu, ypač konflikte su Vakaru pasaulių, ku
rio laisvės idėjos ir materialinė gerovė gali greičiau susil
pninti ginklo vartotoją, negu jis suspės tuo ginklu užsimo
ti.

MAŽA GARBĖ SVETIMOMIS 
KALBOMIS KALBĖTI, DIDI

GĖDA - SAVOSIOS GERAI 
NEMOKĖTI.

J. Jablonskis

i r****************************«*****************************« >
WORC£STERIO 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
veeeeMveMeevMVMeeeeeeeeeeevMueeeeeMeeeMeeiMeeeeeeeev i



40/3

KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d. 

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

Atskiras numeris - 25 centai

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

Tel. 617 -268 -3071

I.ithuanian Heekly (būt for two vveeks in Augusi) 

published since Eebruary 9, 1905 

Second class postage paid at Boston, Massachusetts

AR LIETUVOJE YRA JAU MIRĘS 
IR PATRIOTIZMAS?

Nesistebime, kad įokup. Lietuvos “gaminius” čia yra 
įprasta žiūrėti su geroka doze nepasitikėjimo. Žinoma,gin
taro papuošalai, spalvingosjuostos, džiovinti baravykai, 
rūkyta dešra, skilandis ir “Šermukšninė” nesukelia jokių 
abejonių dėl tų dalykų kokybės. Tos prekės net ir labai 
stotiems tautiečiams yra “košer”. Bet grožinė literatūra, 
muzika ir dailė - jau skirtingo matavimo vertybės. Dėl to 
kartais prisibijoma, kad tuose kviečiuose gali būti ir kūka
lių, ir stambaus žvyro, ir net apetitą gadinančių pelių spi
rų. Tad atsargesnis patriotas dažnai net ir visas tas verty
bes plačiu delnu iŠ karto nubraukia po stalu.

Be to, yra manančių, kad jau ir tenykščių lietuvių, patrio
tizmu neverta pasitikėti, kad visi tenai tesą jau tik “Di
džiosios Tėvynės” šlovintojai, o tikroji Lietuvos meilė 
dar klestinti ir bujojanti vien išeivijoje. Juk, sprendžiant 
iŠ musų tautinių Švenčių ir minėjimų skaičiaus, atsinešti
nių organizacijų tradicijų ir net uniformų, atrodytų, kad gy
vesnės lietuviškos dvasios kitur ne tik nėra, bet ir būti ne
gali. Na, o klausant šventomis progomis pasakytų prakalbų, 
gali būti įtaigota mintis, kad tokios karštos savo senosios 
tėvynės meiles daugiau jau ir kaitinti nereikia. Tą įspūdį 
galėtų dar sustiprinti ir mūsų periodinė spauda, kovojanti 
dėl patriotinės pirmenybės, dabojanti paskirų tautiečių 
“tautinę ištikimybę”, smerkianti juos dėl nuslydimų nuo 
“politinės linijos”, o kartais net su prakeikimu atsigrįž- 
tanti ir į visą okup. Lietuvą.

Aišku, negali žadinti visuotinio savo tautiečiais pasige
rėjimo ir pasididžiavimo nei okupanto ir jo imperijos šlovei 
skirtas poezijos žodis, nei muzikos himnais išbūgnijami jo 
laimėjimai, nei iškilę virš mūsų žmonių galvų okupanto ge
nerolų paminklai. Bet vis dėlto — amžinoji mūsų 
mažosios tėvynės meilės ugnis ne
blėstančiai švyti tik pačioje Lie
tuvoje. Ir jos žarijų neužgesina nei gausus okupanto 
propagandos vanduo, nei administracinė prievarta ir nei me
dalių masalas. Tai liudija ne tik tikinčiųjų atkakli kova dėl 
religinės laisvės, disidentų - dėl žmogaus teisių ir neį
veikiama pogrindinė spauda, bet net ir plačiausiai gyvento
ju masei kasdien aidinti pramoginė muzika, kurios turinys - 
Lietuva.

Tegul ji ir nėra, muzikų ausimis, aukštos meninės ver
tės, bet jus tik paklausykite, ką suokia “Vilniaus bokš
tai”, “Kaunas”, “Pavasario sutartinė”, “Anoj pusėj Ne
munėlio”, “Rugienom nubėgs”, “Dobiluos”, “Atverk pa
dangę gryną”, “Prie seno bokšto”, “Nemunėlis” ir dau
gybė kitų balsų? Vienaip ar kitaip tai vis - apie žydriąją 
Lietuvos padange, baltus jos debesėlius, banguojančius 
javų laukus, darželių žiedus ir ryto rasą, girios paukščių 
čiulbėjimą, tyvuliuojantį Nemuną ir, žinoma, tame tėvynės 
peizaže - apie meilę ir ilgesį.

Ar tai ne lietuviškasis patriotizmas?

O ar ne tie patys lengvi tėvynės meilės žodžiai, atskri
dę per Atlantą, skamba ir čia mūsų išeivijos jaunimo kon
certuose, stovyklose, skautų laužuose ir privačiuose pobū
viuose? Ir ar nepanašiai jie paveikia net ir nuo angį 
bos jau kiek prikurtusias jaunimo ausis?

Na, o kokia gausybė ir koks įvairumas patriotinių mot; 
įpinta visoje okup. Lietuvos dailiojoje literatūroje, net 
partijos lažininkų posmuose! Juk kai kuriuos kūrinius gc 
lėtume ištisai deklamuoti net ir Vasario Šešioliktosios f 
gramose, ir jie būtų čia tikrai palydėti ilgais aplodismer 
tais. Tad ne visi rašytojai, tenai kuriantieji griežtos o 
zūros sąlygose, tėra tiktai parsidavėliai, maskolbemioi

partijos Talmudo internacionaliniai propagandistai, be jo
kios gyvos ir nuoširdžios meilės savo tėvynei Lietuvai, 
kaip kai kurie čionykščių griežtųjų teisėjų linkę smerkia
mai nutarti. Prieš “patriotinės mirties sprendimą” perskai
tykite, pavyzdžiui, bent talentingojo poeto ir dramaturgo 
Justino Marcinkevičiaus istorinę trilogiją “Mindaugas”, 
“Mažvydas” ir “Katedra” ir stabtelėkite kad ir prie tokio 
paties autoriaus žodžio knygos aplanke:

“Visu šiuo darbu norėjau parodyti, per kokį vargą ir 
skausmą dygo mūsų šaknys, kaip sunkiai gimė pirmosios 
mūsų nacionalinio gyvenimo formos, siekiau priminti skai
tytojui ir žiūrovui tų formų kūrėjų žygdarbį, įprasminti jų 
idėją istorijoje ir dabartyje, nusilenkti jiems”.

Argi tai yra irgi “antipatriotinės intencijos"?

OLIMPINIS PROJEKTAS
Sis straipsnis paremtas pranešimu Pasaulio 

Liet. Jaunimo Sąjungai, atspausdintu jos V.
Nako redaguotame politiniame aplinkraštyje 
“KOVA” Nr. 2 (1978.1 X .19).

Kaip žinia, 1980 m. vasaros olimpijada numatyta Mask
voje. Šio didžiulio jvykio ekskliuzyvines transliavimo te
levizija teises yra už 80 mil. dol. kainą išsiderėjusi ame
rikiečių NBC bendrovė (ta pati, sukūrusi ir rodžiusi “Ho- 
locaust” filmą). IŠ turimų duomenų sprendžiama, kad pagal 
sutartį sovietai pasilieka teisę Žymia dalimi kontroliuoti ir 
cenzūruoti transliacijų turinį. Neabejotina, kad tuo Krem
lius visomis keturiomis stengsis iš sportinių žaidynių pa
daryti savo propagandos spektaklį.

Šioji padėtis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos poli
tinei komisijai jau kuris laikas rodėsi dėmesiu vertu iššū
kiu. Pradedant PLJS darbuotojų posėdžiais 1977 m. gale 
Toronte, ji ėmėsi išdirbti akcijos projektą, kurio metme
nys buvo patvirtinti Pasaulio Liet. Jaunimo S-gos, JAV 
Liet. Jaunimo S-gos ir Kanados Liet. Jaunimo S-gos poli
tinėje konferencijoje š.m. birželio 17—18 dd. Chicagoje.
Kalbamojo projekto esmė — įsiūlyti NBC bendrovei tam 
tikrus patarnavimus, už kuriuos ji įsipareigotų 
atsižvelgti į mūsų statomus reikalavimus.

Rei k a ta v i m a i būtų šie:

1. NBC bendrovė imsis priemonių kaip galima daugiau 
apsisaugoti nuo pasivertimo sovietinės propagandos rupo
ru,

2. Nerusų tautybės žaidėjai niekad nebus vadinami ru
sais, o visad teisingai identifikuojami jų tautybės pagrin
du (atseit, lietuviai bus vadi narni lietuviais, ukrainiečiai 
ukrainiečiais, estai estais, gruzinai gruzinais ir t.t.),

3. Tuo atveju, kada reikia apie sovietines komandas ar 
žaidėjus kalbėti kolektyviškai, jie bus vadina
mi sovietiniais žaidėjais ir sovietinėmis komandomis, o ne 
rusų žaidėjais ar rusų komandomis. Mums “sovietų” ter
minas irgi nepriimtinas, bet kadangi esama pasirinkimo tik 
tarp “rusų” ir “sovietų”, mes renkamės mažesnę 
blogybę.

4. NBC tinklas tiksliai ir pilnai atreportuos kiekvieną 
olimpinių žaidynių metu Sovietų S-goje vykstantį disiden
tinį ar opozicinį pasireiškimą, jei tokių būtų.

5. Bent vieną sykį į dieną NBC primins žiūrovams kad 
kai kurios Vakaru valstybės nepripažįsta prievartinės Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos į Sovietu S-gą.

Tųjų reikalavimų, kurių NBC negalėtų patenkinti oficia
laus pačių žaidynių transliavimo metu, būtų spaudžiama 
patenkinti specialiomis programomis ša- 
I i a pagrindinio Žaidynių transliavimo.

LIETUVIAI VISUR 

VERŽIASI Į MOKSLI

Australijoje leidžiama 
“Mūsų pastogė” rašo, kad 
praeitą pavasarį vien Ade
laidės ir Flinders universi
tetus bei Pietų Australijos 
technologijos institutą bai
gė 13 lietuvių, iš jų keli ma
gistro laipsniu. Iki Šiol vien 
Adelaidėje aukštąjį mokslą 
baigusių lietuvių jau yra net 
102, jų tarpe ir magistrų bei 
daktarų.

Savaime suprantama, kad 
aukštąją mokyklą baigusių 
lietuvių yra ir kitose Aus
tralijos valstijose.

A. JUŠKA -

SUKAKTUVININKAS

Spalio 11 d. Aleksui Juš
kai (Alex Uiski) sukanka 70 
metų. Jis gimė 1908 m. spa
lio 11 d. Gardnery, Mass. ir 
ten praleido didžiąją savo 
gyvenimo dalį. 1931 m. jis 
vedė Bronę SamaviČiūtę. Jie 
dabar jau apie 5 m. gyvena 
St. Petersburge ir yra labai 
aktyvūs lietuvių kolonijos 
nariai.

Juška, gyvendamas Gard
nery, buvo labai aktyviai į- 
sijungęs į lietuvišką veik
lą: priklausė Gardnerio lie
tuvių chorui, šv. Petro pa- 
šalpinei draugijai, Lietuvių 
vasarvietės bendrovei (pas
tarųjų dviejų draugijų - il
gametis pirmininkas) ir t.t.

Juškos daugiau kaip 40 
metų skaito “Keleivį”. Lin
kiu jam dar daug laimingų 
metų.

Žinąs.

MIRĖ LENKU

SOCIALISTU VADAS

Spalio 1 d. Londone mirė 
vienas žymiųjų lenkų politi
nių veikėjų, buv. Lenkijos 
seimo atstovas ir socialistų 
partijos (PPS) pirmininkes 
Adam Ciolkosz, kartu su Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos atstovu prof. Steponu 
Kairiu ir kitais įsteigęs Vid. 
ir Rytų Europos socialistų 
sąjungą.

Velionis buvo gabus pub
licistas, yra parašęs 2 tomą 
Lenkijos darbo sąjūdžio is
toriją, kurioje yra užuominą

ir apie lietuvių veikla 19- 
jame amžiuje.

šių reikalavimų įgyvendinimo būtų siekiama įvairiomis 
priemonėmis, ju tarpe masine laiškų rašymo akci

ja, bandymu draugu bei pritarėjų ieškotis pačių NBC dar
biuoju tarpe, mūsų reikalui potencialiai simpatizuojančių

•aštininkų ir politikų paramos mobilizavimu, įsijungimu 
į pačią NBC bendrovę Šerų (akcijų) įsigijimu ir prisistaty
mu Šėrininkų susirinkimuose, kontaktais pas NBC bendro
vės konkurentes, negavusias transliavimo kontrakto su 
Maskva, ir t.t.

O tarp argumentų, vartotinų NBC įtikinti, butų ir 
tas, kad mes esame televizijos transliacijų vartoto-

(nukelto į 5 psl.)
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Pasikalbėjimas 
Naikio 
su Tėvu

— Sveikas, tėve! Šiandien 
atrodai gerai nusiteikęs, 
nes, girdžiu, po nosimi niū
niuoji net ir kažkokią seno
višką piemenų dainelę.

«r
- Zinai, Maiki, aš dabar 

jau vis tankiau sapnuoju, 
kad ve! gyvenu Žemaitijoje 
ir kad man sugrįžo senovės 
čėsai. Nu, o ir pabudęs no
riu, kad jie vėl ateitų.

- Tėve, visi seni žmonės 
ilgisi praeities ir savo jau
nystės, nes jiems vis atro
do, kad seniau ir laikai bu
vo daug geresni, ir jie patys 
laimingesni. Bet dažnai vi
sa tai tėra tiktai gaivinanti 
iliuzija. Iš tikrųjų šiandien 
žmogus gyvena ir daug kul
tūringiau, ir geresnėse ma
terialinėse sąlygose, ir net 
ilgesnį amžių. Tad kodėl rei
kėtų ilgėtis daug tamsesnės 
ir vargingesnės senovės?

- Vedlug to, Maiki, kad 
toji tavo Šiandieninė gval- 
tūra rozais jau taip spau
džia man kuprą, lyg nešio
čiau per visą dieną pilną 
maišą akmenų! 0 senovėje 
ir man o galva buvo daug 
lengvesnė.

- 01 rait, gal ir tuštesnė, 
ale tada buvo sulioduota į 
ją tiktai tie dalykai, kas 
ščėslyvam žmogui reikalin
ga. 0 dabar per ausis ir a- 
kis ji prikimšta tiek visokio 
svetimo brudo, kaip ta šiuk
šlių bačka ant stryto.

- Nemanau, kad tavo gal
va jau būtų taip ligi maumo- 
nėlio perpildyta. Be to, rei
kėtų tik džiaugtis, kad joje 
dabar yra daugiau Šviesių 
minčių, daugiau naudingų 
žinių, o ir smegenys geriau 
jas virškina.

- No, vaike! Atpenč! Seno
vėje aš žinojau, kad karvė 
po veršio duoda daugiau pie
no, kad be perstojo karki
nanti ir kudakuojanti višta 
nori perėti, kad juodais pa

dais katė geriau gaudo pe
les, kad volungė suokia prieš 
lietu ir reikia raidavei sku
bėti kr^tn? į kupetas šieną, 
kad, pirkdamas iš čigono ar
klį, žiūrėk į jo dantis, o ne į 
jo pauodegį, - ir dec oi! To 
man užteko. Be to, aš dar 
buvau ant lazdos brūkšniais 
išsipiovąs kalendorių, iš ku
rio galėjau tau pasakyti, ka
da bus Šventas Jonas, kada 
šventa Ona ir Jurginės, ka
da švento Roko atlaidai, ka
da pirmą kartą pakirkinau Su
siedo Motiejaus Akelaičio 
slūžanką Aneliukę, — ir ko 
daugiau reikia?

— Tai labai menkos žinios, 
kurios tavo galvą nedaug ir 
prašvietė. Dėl to ir Ameriko
je ilgus dešimtmečius tiktai 
vargai, dirbdamas sunkiau
sius ir prasčiausius darbus, 
vos pensijos amžiuje tesu
laukęs kiek šviesesnių die
nų..

- Ale, Maiki, aš tada bu
vau užganėdintas ir savo tė
vo stuboj net ant plikų prie- 
zėdos plytų galėjau per nak
tį išmiegoti kaip užmuštas.
0 dabar ir ant springsų ma
traco rozais ligi pat ryto rai
tausi kaip Žaltys, užsliuo- 
gęs ant ežio nugaros. Ir dar 
prieš pirmą gaidystę turiu 
paimti po šliuką maenos gy
vatinės, kad pridusyčiau 
galvoje knibždančius rūpes
čius...

— Kokie rūpesčiai gali ta
ve net per naktį kankinti? 
Gauni pensiją, esi dar svei
kas ir negulėjęs ligoninėje..

- Pala, pala! Nu, ar tu ne
žinai, kad aš dabar patsai 
slebizavoju gazietas, klau
sausi reidiįo, žiūriu televy- 
ženą, o net ir pas Zacirką 
įsipainioju į cimpozijumą? 
Vedlug to dabar jau man rū
pi šimtai visai naujų kves- 
čenų. Ir kaip ten pasibaigs 
žydų ir arabų failas?.. Kada 
bus ruskio ir čaino vaina ir 
katroj pusėj stovės mūsų 
Sčėslyvos smerties susoi-

dė?.. Katras mūsų prieksė- 
das yra drūtesnis ir katrą 
rinksime išvalnintos Žemai
tijos karaliumi?... Kodėl A- 
merikos prezidentai yra to
kie geri potograpai, kad visi 
mūsų varganizacijų šaltyšiai 
važiuoja potograpuotis tik į 
Vašinktoną?.. Kodėl ruskis 
tik Lietuvoje duoda karvių 
melžėjoms medalikus, o ne
atsiunčia nė vieno mūsiš
kiams valnystės faituoto- 
jams, kurie už tokią šlovę 
pamelžtų net ir BreŽniausko 
ožį? Tai sakyk, ar gali žmo
gus būti ščėslyvas?

- Suprantu, tėve, kad tu 
esi tikrai nelaimingas, jeigu 
tokie kvaili klausimai ne
leidžia užmigti...

CHICAGOS ŽINIOS

* Amerikos Lietuvių Tary
bos 38-sis suvažiavimas 
šaukiamas spalio 21 d.
9 vai. ryto Lietuviu tauti
ninkų namuose, 6422 So. Ke- 
dzie Avė. Vakare ten pat 
banketas, kuriame bus pa
gerbtas dr. Kazys Bobelis.

* Spalio 20 d. 7:30 vai. vak.
Jaunimo centre visuomenė 
bus supažindinta su ką tik 
Amerikos Lietuvių Bibliote
kos išleista knyga “Lie
tuvių šeimos tradicijos“, pa
rašyta kun. Stasio Ylos. Lei
dinį apibūdino Dalia Kuče*- 
nienė ir PLB vakdybos pir
mininkas Vytautas Kaman
tus. Dalyvavo ir autorius.

* Spalio 22 d. Saulių namuo
se rengiama popietė, kurios 
pelnas skiriamas “Kario“ 
žurnalui paremti.

* Lietuvių Fondas savo ban
ketą ruošia spalio 29 d. ne 
Jaunimo centre, bet miesto 
centre. Dalyvio mokestis - 
100 dol.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

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

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Riga, Helsinkis)

Is BOSTONO ir NEW YORKO kcina $1045.00 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų su 

papildomu mokesčiu New Yorke.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA BALANDŽIO 11 D. 

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR

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

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

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiftnienė
Prices are based on double occupancy and are subjcct to changcs 

and/or Government approval.
Norint iem atsikviesti gimine* iš Lietuvon sulvaritom kvietimo dokumentu*

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—Jau M matų tarnauja lietuvių visuomenei ir limotA* 
ja oaugiaa taip SEPTYNIS MlLJUNUS doleriu 
nariams

SLA—oidUaeata Beturiu trateraallnt orgaatoadja — 
duoda gyvybių agdvaad< Ir Ilgąją gafargą. kori yra 
pili, BM.SU8IVIKNUIMAS uetetke gefec. o teikto 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irto au pūna asHaarn datart| 
kapitalą. tdd |o agdraada Uksu ir saugi. TtrkrlwM 

batuvis čia gauti įvairių klasių lutkaKugtouslas 
apdraadas nuo >100.60 iki >10.000.06.

SLA—jauaiaiul duoda garų TrapoasąJo Apdraudų — tok. 
dormcut lasaraaca, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigių TESU 
apdraudų: <rf >1,000.00 apdraodos tik 66.00 mokas, 
čio metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudas visokia 

amžiaus asmenims, rekomenduojama IstuvHkų 
Uokų ir draugijų Bariau*. Ui 61,000.00 akeidonte- 
Wa apdraudos mokestis 02.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. KreipUtie 
• kuopų veikėjus, ir tie plačiau pasiiMne apie 
Susivienijimo darbus.

Gųgsito* spausdintas mfonpaeijaa, jeigu 
parašysite:
Uthoaaiaa Aliuose sf Amertaa
007 Waet 30th Street, Na* York. N.Y. 16661

* Rugsėjo 7 d. Cicero mies
te buvo užpulta rašytoja Ka- 
rolė Požeraitė. Užpuolikai 
ne tik atėmė pinigus, bet ir 
sunkiai sužeidė.

* Marąuette parko kolonijoj 
juoduko buvo užpulta senu
te, išėjusi iš Palangos val
gyklos. Laimė, kad kitas 
juodis užpuoliką nuvijo.

* Spalio 10 d. mirė dail. Po
vilas Kaupas, 70 m. am
žiaus.

* Soalio 15 d. dail. Mikui 
Sileikiui sukako 85 metai. 
Tai sukakčiai paminėti spa 
iio 14 d. Čiurlionio galeri
joje (4038_Archer Avė.) ati
daryta M. Sileikio darbų pa* 
rodo. Jis yra nutapęs apie 
1000 paveikslų.

Širdies smūgis ištiko Vo
kietijos LB valdybos narį 
jaunimo reikalams Arminą 
Lipšj •



OLIMPINIS PROJEKTAS...

atkelta iš 3 psl.

j a i (consumers), todėl turime teisę į tikslią bei 
teisingą informaciją.(Atseit, lietuvio sportininko va
dinimas rusu jau būtų tos mūsų televizijos žiūrovų teisės 
į tikslią informacijų pažeidimas.)

Tačiau svarbiausias argumentas, naudotinas 
NBC atžvilgiu, būtų pasiruošimas televizi
jai tarnauti informacijos šaltiniu.

Taigi, už reikalaujamų atsižvelgimo į viršminėtus mūsų 
reikalavimus projekto vykdytojai siūlys NBC bendrovei 
informacinius patarnavimus, j kuriuos
įeina: 1936 m. Berlyno olimpijados, paverstos Hitlerio pro
pagandos spektakliu, naudinga analizė su konkrečiomis 
sugestijomis kaip išvengti pasikartojimo 1980 m. Maskvo
je; visu sovietinią n e r u s ų žaidėjų sąrašas su tiksliu 
jų tautybės pažymėjimu, trumpais biografiniais duomeni
mis ir jų.vardų bei pavardžių gero ištarimo nuro
dymais. Siame sąryšyje projekto vykdytojai prisistatytų 
kaip kompetetinga sovietinių tautų atletikos specialistų 
grupė, trokštanti savo informacinės ir tyrinėjimą tarnybos 
vaisiais kolegiškai dalintis su NBC televizijos tinklu.

Projektui vykdyti numatyta tentatyvinė organizacinė 
struktūra su centriniu koordinacijos organu, spe
cifinėmis darbo komisijomis ir daugeliu vieti
nių būrelių. Darbo komisijos būtų sekančios: 1. ty
ri n ė j i m ų , kuri paruoštų visą reikalingą informacinę 
medžiagą; 2. spausdinimo, kuri tyrinėjimų komisi
jos paruoštą medžiagą atitinkama forma ir pavidalu multi
plikuotų bei išsiuntinėtų televizijai, laikraščiams. Žurna
lams ir pavieniams asmenims; 3- aktyvistų, kuri rū
pintųsi surasti žmonių atskirose vietovėse, sudarytų ir in
struktuotų vietinius būrelius; 4. strategijos, kuri 
nustatinėtų ir modifikuotų akcijos kryptį, pobūdį, priemo
nes ir taikinius kiekvienoje veiklos fazėje; 5- tarptau
tinių ryšių, kuri vystytų kontaktą su kitų tautinių 
grupiu ir kitų kraštų panašia veikla; ir 6. finansų.
O v i e t i n i a i būreliai būtų atsakingi už para
mos mūsų reikalavimams telkimą atskirose vietovėse per 
jų lokalinę spaudą ir televizijos stotis.

Projekto vykdytojas — ad hoc organizacinis pa
vidalas, veikiantis Pasaulio Liet. Jaunimo S-gos globoje. 
Nei jo oficialus pavadinimas, nei jo ryšiai su S-ga dar nė
ra galutinai nustatyti. Tačiau iniciatyvinis branduolys jau 
yra susiformavęs, o šiuo metu ieškomi žmonės ir dedamos 
pastangos reikalingai organizacinei struktūrai sukurti.

Nors projekto svoris gula ant JAV ir Kanados, prie jo 
įgyvendinimo gali reikšmingai prisidėti ir kiti kraštai. No
rintieji platesnių informacijų, ar į jo vykdymą įsijungti, 
prašomi kreiptis į PLJS politinės komisijos narius Astą 
Banionytę (515 Madison S.E., Grand Rapids, Ml. 49503 
USA) ar Mykolą Drunga (c/o Keleivis).

Tenka priminti (tur būt nedidelę, bet vis tik šiokią tokią) 
galimybę, jog aplinkybės susiklostys taip, kad olimpiniai
žaidimai turės būti perkelti į kitą vietovę už Sovietų S-gos 
ribų, ar, jei jie pasiliktų Maskvoje, kad kai kurios šalys 
(pvz., JAV ir Izraelis) nuspręs juos boikotuoti. Bet ir tais 
abiem atvejais mūsų projektas nenustoja reikšmės, nes kol 
olimpinės žaidynės bus filmuojamos ir kol juose dalyvaus 
sovietų pavergtų kraštų žaidėjai, tol yra gyvas reikalas 
kovoti už tikslų ir teisingą pasaulio informavimą čia mini
ma prasme.

MYKOLAS DRUNGA,
PLJS politinės 
komisijos narys

REMKIME LENKIJOS LIETUVIUS
Jau prasidėjo nauji 1978-1979 mokslo metai. Padaugėjo 

rūpesčių tėvams ir globėjams. Tai liečia ir Vokietijos lie
tuvių “LABDAROS” draugiją, kurios įstatai įpareigoja, be 
kitų Šalpos darbų, “ypač teikti paramą besimokančiam lie
tuvių jaunimui”.

Šių metų pirmame pusmetyje, draugijos narių ir rėmėjų 
dosnumo dėka, valdyba galėjo išleisti besimokančio jauni
mo paramai apie penkis tūkstančius markių. Per Šį antrąjį 
pusmetį tenko^parūpinti -pie keturis tūkstančius markių.

Tenka priminti Suvalkų trikampio lietuvių moksleivijos 
padėtį. Prie Punsko licėjaus (gimnazijos) įsteigtos moki
niams bendrabutis, tai iŠ platesnės apylinkės lietuviai ga
lės atsiųsti į licėjų savo vaikus. Sis licėjus — vienintelė 
Lenkijoje abitūros teises suteikianti mokykla su lietuvią 
kalbos persvara. Istorijos bėgyje vyraujanti Suvalkų trikam
pyje lietuvių kalbos teritorija siaurėja ir tuo reiškiniu te
nykščiai lietuviai labai susirūpinę. Tai turėtų jaudinti mus 
visus.
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Stogastulpiai Druskininkuos 
M.K. Čiurlionio atminimui.

oj skulptūrini ansambli suku 
J. Ignotas, A. Nedzelskis ir

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

Spalio 28 d. Balfo Brock
ton o skyriaus pobūvis.

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

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

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

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

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

Lapkr. 11 d. jaunimo an

samblio “Sūkurys” renginys 
Brocktone.

Lapkr. 11 d. Aušros Var
tų pa r. salėj Worcestery 
Hamiltono “Aukuro" vai
dinimas, rengiamas dr. 
Vinco Kudirkos Šoulių 
kuopos.

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

Lapkr. 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimas So. Bostone.

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

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopediją pabaigtuvės.

Suvalkų trikampis apgyventas mažažemių ūkininkų, indi
vidualiai besitvarkančių savo smėlėtuose ūkeliuose, ir jiem 
nėra lengva mokslinti savo vaikus, bet visgi Punsko licė
jus kasmet išleidžia 22-27 abiturientus.

Tai veržliai moksleivijai reikalinga mūsų parama tiek pi
nigais, tiek ir vartotu rūbų siuntinuais.

Galime pasidžiaugti, kad nors šelpiamųjų skaičius nuo
lat auga, bet mielųjų draugijos nariąir rėmėjų dėka iki šiol 
valdybai pasisekę bent reikalingiausius atvejus paremti.

Dėkodama už tai, valdyba tiki, kad Tamstos ir toliau 
draugijos veiklą remsite ir tuo būdu padėsite mūsų atžaly
nui.

Draugijos pirmininko adresas: Jonas Glemža, Conven- 
train 33, 7260 Calw-Hirsau, West Germany.

“LABDAROS” D-JOS VALDYBA

Kovo 26 d. Minką radijo 
koncertas

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įtaiga

393 West Broadivay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-S764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penk tsdleniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė :
——e e«
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LIETUVIU FONDO vadovybė pagrindinio kapitalo, kasmet 
gaunųs virš 100,000dol. paja
mų, jau padalino liet. reikalam

virš 0.5 mil. dol. Sėdi iš k: St. 
Baras, M. Remienė, G. Balukas, 
A. Razma. Stovi: P. Želvys, J.

Kucėnas, K. Barzdukas, A. 
Juodvalkis, K.A. Girvilas. Nė
ra S. Kuprio, M. Vyganto.

rūpinasi kaip galima greičiau 
surinkti antrų milijonų. L.F., 
kuriame dabar yra arti 1.5 mil.

LIETUVIU FONDAS 

LAIMĖJO

Sandaros 24-tai kuopai 
Brocktone iŠ savo kasos na
riams padalinus po 300 dol. 
kiekvienam, Petras Višči
nis ir žmona Myra, kurie bu
vo priešingi pinigų padali
nimui, gautus Čekius aasiun- 
tė Lietuvių Fondui.

Tam padalinimui buvo 
daugiau priešingų, bet tuo 
tarpu nežinoma, kaip jie 
gautus čekius sunaudojo — 
pasilaikė savo reikalams ar 
persiuntė kuriai nors lietu
vių visuomeninei ar kultūri
nei organizacijai Tektų 
džiaugtis, jei Viščinių pa
vyzdžiu pasektų ir kiti.

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.

p I

♦ B The Apothecary ♦
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
J Parduodame tiktai raistas, iipildome gydytojų re ♦

♦ eeptus ir tarime visus gatavus vaistas. 4
♦ A 
4 Jei reik vaistų — eikit | UetovMk* vaistinę. +

Sav. Emanuel L. Roeengard. B. S., Beg. Pharm. 4
4 384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦ IMefoaaa AN M0» 4
4 Noe * vaL ryto ftl 8 vai. v« išskyros iveaUdienins Ir sete. J

TEL. AN 8-1114

Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKIUTB) 

OPTOM KTRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 RRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tautieti,

Kte-tpZamė-i j Ja* piažydami *kiAti Pac&. Stepono KaiAio 
it KipAO Sietinio pamirktą *tatymui piniginį aukų.

Paminktai bu* pa*tatyti Ttų. metą Audėnų Lietuvių Tautinėje 
Kapinėje, Chicago į e, iA atidalyti peA MemoAiat Vay 7979 metai*.

PAofi.Steponui KaiAiui paminktą *upAojektavo 0Ack.AtbeAtaA> 
KeAeti* iA inž. SAoniu* Ma*ioka*, o KipAui Bcetiniui paAink- 
ta* gitio* atmintie* aAeh. Jono Kovo pAojekta*. Paminktų i*~ 
dė*tymų attiko aAck. SAonė Luk*taitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvo* tai*vė* auŽAai, St.KaiAy* 
iA K.Sietini* *tojo ų tai*vė* kovų iA Vat*tybė* kūAybo* daA- 
bų. 0 uŽėju* Lietuvo* netaimėm* okupaciją metu, juodu diAbo 
Aeziztencijoje iA VLIKe.

KAeipiame* ų vi*u* tautiečiu* pAi*idėti *avo auka pAie Jiem* 
pamink tą pa*tatymo. Iki *iot *uAinkta tik pu*ė Aeikatingų tė- 
ig, todet Ju*ų pagatba aukomi* yAa tabai Aeikatinga.

JUOZAS SKORUBSKAS PR.JONAS VALAITIS
Vajau* Komiteto piAmininka* Vykdomojo komiteto piAmininka*

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

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

Foto: V. Noreikos

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

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

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M, Veltas 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nekurti ingę 
atsitikimų.
• Parūpna visę rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaiminga atsitiAisnę.
• HOMEOWNERS’ POLICY galt išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

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

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 
SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!
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Vietines
žinios

LAIŠKAI KELEIVIUIVISAIP PASISEKĘS 

RENGINYS

Tai is Hamiltono (Kana
doj) pakviesto mergaičių 
choro “Aidas** spalio 7 d. 
koncertas. į jį susirinko pil
na So. Bostono lietuvių pi
liečių d-jos salė. Bostone 
labai seniai matėme tokj 
gausų renginį. Ir kas dar 
svarbiau, kad jame buvo ats
tovaujamos visos kartos - 
buvo senimo, viduriniosios 
kartos ir kaip niekada daug 
jaunimo. Kaip būtų malonu, 
jei šitokiu skaičiumi ir su
dėtimi būtų lankomi visi mū
sų kultūriniai renginiai.

Susirinkusieji nebuvo ap
vilti. Jiems 32 mergaičių 
choras, muz. Jono Govedo 
pianinu palydimas, gražiai 
padainavo 14 dainą. Plota 
smarkiai ir ilgai. Tas reiš
kė, kad klausytojai buvo la
bai patenkinti.

tr
Žinoma, dar daugiau būtų 

buvę džiaugsmo, jei nebūtų 
staiga susirgęs solistas Ri
mas Strimaitis, kuris buvo 
numatęs padainuoti solo ir 
keturias dainas kartu su 
choru.

Programa pabaigus. Bos
tono tautinių šokių sambū
rio jaunuoliai visoms choro 
dalyvėms ir vadovui įteikė 
po rožę, apsukresnieji už 
tai gaudami bučkį.

Visi koncerto dalyviai bu
vo pavaišinti šokių sambū
rio tėvų komiteto narių ir jų 
talkininkių pagamintais ir 
padovanotais gardumynais.

Didelis atsilankiusių skai
čius liudija, kad bostonie
čiai buvo išsiilgę jaunatviš
kos lietuviškos dainos ir 
kad vakaro rengėjas — tau
tinių šokių sambūris — turi 
nemažai rėmėjų.

Šia proga verta pažymėti, 
kad šiandien pasikviesti iš 
taip toli ir tokį gausų an
samblį nėra juokai. Tai ne
maža finansinė rizika: iš
laidos dideles, o ar bus tiek 
pajamų, kad jų užtektų iš
laidoms sumokėti? Bostono 
tautinių šokių sambūris, pa
kviesdamas “Aidą”, drįso 
rizikuoti, $į kortų jis neap
siriko - jo vadovei nereikės 
iš savo kišenės nuostoliu 
dengti, dar liks šis tas sam
būrio kasoje tolimesnėms jo
išvykoms, pvz., į tautinių 
šokių šventę Chicagoje.

Ačiū ui tikrai malonų, kul
tūringų renginį.

J. V-GAS

Gerb. “Keleivi”,

Mums labai patinka Jūsų 
laikraščio dabartinis forma
tas. Senesniems žmonėms 
lengviau skaityti. Nors Jūsų 
laikraštis nedidelis, bet mes 
jame randam daugiau įvairių 
Žinių negu kasdieniniuose 
didesniuose. Jūsų žinios 
daugiau kondensuotos, kas 
mums irgi labai patinka.

Atrodo jau laikas prenu
meratos mokestį pasiųsti, 
tad Čia pridedu $35.00 čekį. 
iš kurio $10.00 skiriu meti
nei prenumeratai, o $25.00 
auka laikraščiui, mūsų 50 
metų vestuvinės sukakties 
proga.

Linkime “Keleiviui” dar 
ilgus metus gyvuoti ir mus 
lankyti.

Su gilia pagarba,

Stasys ir Leokadija 
Pačkauskai

Union Pier, Mich.

Gerbiamieji,

Siunčiu 30 dol.: 10 dol. 
prenumeratos ir 20 dol. au
ką. Laimės ir geros sveika
tos visam Keleivio štabui.

Agnės Buivyd

Bronx, N.Y.

Po 2 dol.: L. Shakis, 
Brockton, Ma., A. Pleškai- 
tis, Nework, N.J.; A. Tama
šauskas, Elmhurst, N.Y.;
G. Retkevich, Noshua, N.H.;
J. Masauskas, Netland, Ont^
K. Peckis, Baltimore, Md.;

Po 1 dol.: D. Venc bus- 
kaitė, Wolcott, Ct., V. Lu
kas, Newark, N.J.; K. Nau- 
dužas, Sutton, Ont.; Ch. 
Kronkaitis, New Haven, Ct.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

ADMINISTRACIJA

IEŠKOMI

Liuda Juodviršienė, Vinco 
duktė, ieško savo brolio An
tano Burago ir seserų Mar
celės ir Leokadijos Bura- 
gaičių, kilusių iš Barzdų 
kaimo, Šakių apskrities, ne
priklausomybės laikais iš
vykusių į Chicaga.

e
Jie patys arba apie juos kq 
žinantieji prašomi H-eyti 
šiuo adresu: Juzė Jonaitis, 
R.R. 2, Stayner, Ont. LOM 
ISO Canada.

Eluod Square 
Hardivare Co.

Baytaiakas M. J. ALBANA
«« KAST BitOAt>WAT 
FOUTU SCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 

BaiJamLi Mron Daiai 
r-opieroo SiaBoma 

StUdas Laa
Vte-UDa reikw«my» --------

KaEkmany* plombarlaaia 
Visokia ca’.'ttas 4a<ktal

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

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10- 1:00 vai.

1460 banga i s WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU. Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

PARĖMĖ KELEIVI
C

Po 100 dol.: Lietuvių Fon
das ir 6-toji Tautinė Skautų 
Stovykla;

20 dol.: Ona Kovatchevvsly, 
N.Y.; -

15 dol.: J. Kasmauskas, 
Ormand Beach, Fla.

Po 10 dol.: Skaučių Sese
rija ir J. Stepanovich, Lo
meli, Ma.;

Po 5 dol.: E. Kleinas, 
ftuincy, Ma.; J. Shaknaitis, 
^aterbury, Ct.; S. Wools, 
Chicago, III.; D. Baškys, 
Dorchester, Ma.; M. Pap
lauskienė, Randolph, Ma.,
S. Saliamonienė, Hartford,
Ct.; M. Ambutavičienė, So. 
Boston, Ma.; T. Bogušis, Sa 
Boston, Ma. ir J. Baškaus- 
kas, Brockton, Ma.;

4 dol.: J. Šeštokas, Aus- 
tralija;

Po 3 dol.: E. Barauskienė, 
J. Sastavickas, Brockton, 
Ma., K. Sagaitis, Verdun, P. 
3ue., D. Vaičiūnas, Cleve- 
land, 0. ir J. Vaičaitis, St. 
Petersburg, Fla.

iM************^********************************************

1978 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

BALTIC
TOURS
as

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

ls Bostono į Torontu — $113.00

Iš Bostono į Havajus — nuo $450.00 

Į kainą įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdus Mitkus 
Baltic Taura 
8 White Oak Road 
Nevrton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Atstovai:
Worcestery: 144 Millbary St.

1—SW-8-2868
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Vietinės žinios
ioooooc sooaooeeonoamae

ATSIMINKIME SPALIO 28 D. ETNOGRAFINIO IŠVYKOS

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai prašomi šią dieną 
atsiminti ir jos vakare 7vai. 
atvykti į So. Bostono lietu
vių piliečių d-jos III-jo - 
aukšto salę. Ten tuo laiku 
prasidės Bostono lituanis
tinės mokyklos Tėvų Komi
teto rengiamas pobūvis.

Be gausiu vaišių, bus me
nine programa, kurios metu 
atsilankiusieji galės pasi
gerėti lietuvio dramaturgo 
Algirdo Landsbergio sukur
tu veikalu “Sudiev, ma
no karaliau!” Vai
dinimą režisuoja pasižymė
jusi scenos menininkė Be
atričė Vasarį. O 
vaidina iškilieji Bostono 
Dramos Sambūrio aktoriai — 
Birutė V a i č j u r gy
te - S I e i i e n ė ir K a- 
t y s Ba runas.

Praleiskime tą vakarą itin 
jaukioje lietuviškoje aplin
koje ir kartu paremkime vie
nintelį Bostono lietuvišką 
mokslo židinį - lituanisti
nę mokyklą .

Pobūviui stalus (po 10 as
menų prie kiekvieno) prašo
ma užsisakyti būtinai i š 
anksto pas Tėvų Komi
teto nares Reda Veitienę 
(tel. 268-6030) arba pas 
Giedrę Budreckienę (tel. 471 
9029)

Rengėjai

KAMERINĖS MUZIKOS

KONCERTAS BOSTONE

Metinis smuikininko Izi
doriaus ir pianisto Vytenio 
M. Vasyliunu koncertas Bos
tone įvyks sekmadieni, dpa- 
lio 20 d., 3 vai. po pietų 
Jordan Hali mažoje salėje. 
Bilietų kainos tik $2.50. 
Programoje Brahmso, Grie- 
go ir Gaidelio kūriniai - so
natos. Tai jau labai reta 
proga pasigerėti kamerinės 
muzikos programa, ypač sa
vo kompozitoriaus, kurio mu
zikos juk niekur kitur neiš
girsi. Bostoniškiai kultūri
ninkai laukiami ir kviečiami 
gausiai atsilankyti.

Bostono etnografinis an
samblis, kuriam vadovauja 
Gitą Kupčinskienė, spalio 
14 d. Nev Yorke vaidino 
“Lietuviškas vestuves”, o 
spalio 21 d. Worcestery dai
nuos Eduardo Meilaus, jr., 
radijo renginy.

ST. SANTVARO 

PASIRODYMAI

Poetas Stasys Santvaras 
spalio 1 d. savo kūrybą 
skaitė skautų 60 m. sukak
ties minėjime Toronte. Be 
jo, meninėje programoje da
lyvavo ir pianistas Antanas 
Smetona.

Spalio 3 d. St. Santvaro 
poezijos vakaras buvo Ha
miltone (netoli Toronto),

Grįždamas iš Kanados na
mo, St. Santvaras buvo su
stojęs Rochestery, N.Y, Čia 
jaunimas surengė vakarą, 
kuriame rašytojas paskaitė 
savo eilėraščių-

VYKSTA | SEIMUS

Bostono ALTos skyriaus 
ižd. Aleksandras Čaplikas 
dalyvaus ALTos seime spa
lio 21 d. Chicagoje. Ta pro
ga jis įteiks Bostono lietu
vių 1,700 dol. auką.

BALFo seime, kuris į- 
vyks spaiio 28-29 dd. Chi

cagoje, iš Bostono dalyvaus 
Andrius Keturakis ir Anta
nas Andriulionis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie mane lankė li
goninėje ir už prisiųstus 
laiškus, gėles, dovanas, o 
ypatingai maldas. Ypatinga 
padėka Juozui ir ZofijaiSta-
šaičiams už visokeriopą pa- 
galbų man ir už rūpestingą 
priežiūrą mano sergančio 
vyro, kai aš pati buvau li
goninėj ar jau namuose. Gi
li padėka mūsų nepailstan- 
tiems prietelia ms daktarui 
Ernesto ir Liudai Wąingor- 
tin, Alei ir Povilui Žičkams 
Stasei Šmitienei, Joseph ir 
Vitai Hodges ir Antanui ir 
Anicetai Januškoms už rū
pestingumą ir pagalbą. Ačiū 
mūsų geriems kaimynams Ši
mėnams ir Venckams už pa
lankų atsiliepimą į kiekvie
ną pagalbos prašymą. Visus 
prisimename aš ir mono vy
ras Antanas savo maldose.

BRONĖ MONKEVIČIENĖ

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Thomas Parke suaugusių 
porai išnuomojamas 6 kam
barių butas su apšildymu. 

Skambinti 268—5540.
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Insurance Agency, Ine.
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

s

t DKAUoiMO AGRNTCRA 
Atlieka įvairių rūšių

* draudimus
Į Kreiptis senu adresu:
| BRONIS KONTR1M 

S38 Broadvay
» Se. Boston, Mass. 02127 
J TeL AN 8-1761
e P##**#######*#*******#*#***#*##**

RADIJO PROGRAMA

MASTER ELECTRICIAN

Industrial .— Residential 
— Coramereial — 

New and OW VVork 
Free Ėst i matės

Cžffl

Charles A. Galinauskas 
265-4090

ADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali Įm
eti teisininko Prano Šulo 
aruošta, teisėjo Alnbonse 
’ržiūrėta, ’'Suduvos‘‘ iš’a is- 
. knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

šu testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes- 
mento foima $J..r>0. Ji yra 
lunama ir Keleivio aJmi- 
straeijoje.

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stot ies WNSR 1350 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.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivi* »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio nūn
ai (vairius siuntinius į Lietu, 

ų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pbiigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. A. Schyrinskl

e

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠIU ("ENERGY EFFICIENT") 

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, kų 
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
teklių. o reikia ir koncentruoto k’ekvieno 
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 i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank. • ŠZirjyS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 Wa»i Broadvay 
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon.. Tues . Wed. & Fri 
fhurs. - 8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon
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