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Iraną jau valdo Chomeini
Po dviejų dienu kruvinu kovu Irano gatvėse, praėjusį 

sekmadienį valdlig perėmė musulmonų dvasiškio Chomeini 
šalininkai. “Atostogų” pasitraukusio šacho pastatytas 
ministrų pirmininkas Papūra Bachtiaras sekmadienį atsi
statydino, o antradienį buvo areštuotas kartu su šešiais 
jį rėmusiais generolais. Tačiau kariuomenės vadovybės 
dauguma, įskaitant ir generalinio štabo viršininką, perėjo 
Chomeini pusėn.

Keletą dienų naujoji vyriausybė, kurios priešakin Cho
meini pastatė Mehdi Bazarganą, turėjo didelių bėdų su sa
vo ginkluotais šalininkais, kurie dar bastėsi gatvėmis, už- 
puldinėdami viešbučius, rūmus ir "kitas su amerikiečių ir 
buvusio šacho režimo interesais susietas įstaigas.

Tačiau naujoji revoliucinė vyriausybė griežtai įspėjo 
savo partizanus ir rėmėjus susilaikyti nuo bet kokių keršto 
veiksmų prieš Irane tebesančius svetimų valstybių pilie
čius. Tuo užtikrinimu, atrodo, patenkinta ir amerikiečių 
vyriausybė. Prez. Carteris pareiškė, kad naujoji Irano 
valdžia “labai padėjo, užtikrinant amerikiečių saugumo” 
ir kad JAV “esančios pasiruošusios dirbti kartu” su Ba- 
zargano administracija. Valstybės departamentas pradėjo 
žingsnius link diplomatinių santykių sunormalizavimo, o 
Sovietu S-ga jau pirmadieni pripažino naujųjų vyriausybę.

Tačiau alyvos tiekimas Vakarams dar vis sustabdytas, 
ir JAV-ėse jau kalbama apie krizę, jei esama padėtis dar 
tęsis toliau. Bet Chomeini pareigūnai prižadėjo atnaujinti 
alyvos produkcijų, kai tik naujoji revoliucinė islamiškoji 
vyriausybė Irane galutinai sukonsoliduos savo jėgų.

Kinija ruošiasi karui
Stebėtoja pranešimais, Kinija turi sutelkusi tarp 

150,000 ir 170,000 kariuomenės Vietnamo pasienyje, ir 
laukiama rimto karo.

Kaip žinia, Kinija yra pasmerkusi Vietnamą už agresijų 
prieš Kambodiją. Vicepremjeras Tengas vietnamiečius yra 
pavadinęs “Azijos kubiečiais”, kadangi ju karinėmis jėgo
mis Sovietų S-ga naudojasi savo imperialistiniams tikslams 
Pietryčių Azijoje pasiekti.

Jei Kinija užpultų Vietnamu, ilgo karo nesilaukiama, 
nes įvykius stebinčio šen. Henry Jacksono žodžiais, puo
limas būtų “trumpas, astrus ir brutalus”. Atseit, kiniečiai 
smogtų staigiai ir visa jėga, nesiterliodami Vietname taip, 
kaip kadaise amerikiečiai.

Tuo tarpu Sovietų S-ga į Pietų Kini jos jūrų, prieinančių 
prie Vietnamo, permetė aštuonis karinius laivus, o pati Ki
nija, pasiruosdama galimai atakai išT sovietų pusės, evaku- 
avo 300,000 gyventojų iš pasienio vietovių į krašto gilumų.

DAR VIENAS RŪPESTIS ITALAMS
Italijoje mobilizuojamos jėgos kovai prieš virusinę ligų, 

paskutiniu metų bėgyje pakirtusių net 65 kūdikių gyvybę. 
Visi išskyrus vienų gyveno Neapolyje ir jo apylinkėse. 
Spėjama, kad blogos gyvenimo ir higienos sąlygos yra vie
na pagrindinių šios epidemijos priežasčių, todėl kariuome
nė jau pasiruošusi dezinfekuoti ir apvalyti Neapolio var
guomenės kvartalus, kuriose mirę kūdikiai gyveno.

Bet daktarai šiam virusui, kuris paliečia kvėpavimo or
ganus, dar nežino vaistų. Tuo reikalu Italijon jau sušaukti 
virusinių ligų specialistai iŠ JAV, D. Britanijos, Prancū
zijos ir Jugoslavijos.

TRUMPAI
* Paskutinėmis žiniomis, 
iraniečiu ginkluoti partiza
nai užėmė JAV ambasadų 
Teherane su ten esančiu am
basadorium Sullivan ir 101 
kitu amerikiečiu. Tačiau 
tas žygis įvykęs be Chomei
ni valdžios pritarimo.

* Anglijoje tebesitęsia įvairūs streikai. Londone nesurink
tos sąšlavos jau siekia iki kelių, milijonas vaikų džiaugia
si nelauktomis “atostogomis” nuo mokyklos, o šimtai li
goninių teikia tik būtinai reikalingų(emergency) pagalbų.

* Afrikos didžiulėje Chado respublikoje prasidėjo civilinis 
karas tarp prezidento ir ministrų pirmininko šalininkų.

* Afganistane pagrobtas ir 
nužudytas JAV ambasado
rius Adolph Dubs. Pagrobi
mą įvykdė šiitų sektos mu
sulmonai.

* Pietų Amerikos vyskupai 
užbaigė savo konferencija^ 
Meksikoje, pasmerkdami 
tiek “materialistinLkapita
lizmą”, tiek “ateistinį 
marksizmų”, reikalaudami 
galo socialinei neteisybei 
ir valstybinei prievartai.

* Finansininkas Stanley 
Rifkinas apkaltintas sąmoks
lu iš vieno Kalifornijos ban
ko išvogti virs 60 milijonų 
doleriu.

* Prancūzijos premjeras 
Raymond Barre lankėsi Ka
nados Kvebeko provincijo
je, tačiau ypatingos paspir
ties jos nepriklausomybės 
aspiracijoms nesuteikė.

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Karo muziejaus sodely Kaune, 
pastatytas iš akmenų, kurie buvo atvežti iš laisvės kovų vietų. Sovietinis 
okupantas paminklų sunaikino.

Sekr. Vance sveikina dr. Bačkį 
Vasario 16-to$ios proga

JAV Valstybės sekretorius Cyrus Vance dr. Stasiui A. 
Bačkiui, Lietuvos pasiuntinybės vedėjui (charge d'affaires 
Washingtone) pasiuntė tokio turinio laiškų, datuotą 1979 m. 
vasario 8 d.:

“On the occasion of the sixty—first anniversary of the 
proclamation of Lithuanian independence, I am privileged 
to convey on behalf of the Government and people of the 
United Statės best vvishes and warm greetings to you and 
to the Lithuanian people.

The pride Americans of Lithuanian origin take in their 
heritage is a vivid illustration of the strong sense of na
tional consciousness shared by Lithuanians everywhere. 
Let me take this opportunity to salute the Lithuanian Peo
ple for their unsvverving dedicotion to love of country, in- 
dividual liberty and human rights.

Sincerely, 
Cyrus Vance

Kaip matyti, sekr. Vance sveikina lietuvius už jų “ne- 
krypstantį pasišventimą tėvynės, asmeninės laisvės ir 
žmogaus teisių meilei”, bet niekur neišreiškia linkėjimo, 
kad pati Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta susilauktų as
meninės laisvės ir žmogaus teisių įgyvendinimo.

Tačiau, kaip ir praeity, čia reikšmės turi ne tiek valst. 
sekretoriaus notos žodžiai (kurie kartais yra buvę labai 
daug žadantys - ir kas iš to?), o pats Šitas Žestas, musų 
pasiuntiniui kasmet be suklupimo daromas kiekvienos 
Vasario 16-tosios proga.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos)

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KOMITETAS
Lapkričio 22 d. Maskvoje [vykusioje spaudos konferen

cijoje užsienio korespondentams buvo pranešta apie Tikin
čioj^ teisėms ginti komiteto įsteigimą Lietuvoje. Elta pra
neša, kad toj konferencijoj dalyvavo trys iš penkių to ko
miteto steigėjų kunigai - Alfonsas Svarinskas, Juozas 
Zdebskis ir Sigitas Tamkevičius. Kiti du nariai yra kuni
gai Vincentas Velavičius ir Jonas Kauneckas. Komitetui 
talkininkauja stačiatikių kunigas Gleb Jakunin, vienas 
1976 m. įsteigto Krikščionių komiteto TSRS tikinčiųjų 
teisėms ginti steigėjų.

Nbujoji Lietuvos tikinčiųjų teisėms ginti grupė, kaip 
praneša UPI, įsteigta lapkričio 13 d. ir jau pasiuntė ne 
viena raštų valdžios įstaigoms. Ji taip pat kreipėsi ir į 
popiežių, prez. Carterį ir anglikonų bažnyčios vadovą Can- 
terburio arkivyskupų, ragindama siekti tarptautinio susita
rimo tikėjimo teisėms ginti.

PRIEVARTA GYDOMA
Eltos pranešimu, į Vakarus patekąs latvių laisvės kovo

tojas Gunars Rodė painformavo, kad Jūratė Galeckaitė 
prievarta gydoma psichiatrinėje ligoninėje. Dar būdamas 
darbo stovykloje, Rodė 1972 m. pasirašąs protestų dėl 
prievartinio jos “gydymo”.

Galeckaitė kilusi nuo Biržų. Ji buvo suimta 1972 m. 
kartu su 2 kitais jaunuoliais. Jos nusikaltimas KGB akyse 
buvo tas, kad viešoje vietoje demonstracijoje ji buvo apsi
siautusi lietuviška trispalve.

Rodė, Mordovijos darbo stovykloje susipažinęs ir su 
daugiau lietuviu, ragina išeiviją rūpintis J. Galeckaitės 
likimu.

PAMINKLAS KOMJAUNUOLIAMS
“Tiesa’’ rašo, kad sausio 26 d. Vilijampolėj (Kauno 

priemiesty) atidengtas paminklas “komjaunuoliams, žuvu- 
siems kovose uz Tarybų valdžių Lietuvoje”. Iškilmėse da
lyvavo daug šių dienų ponų.

12,000 KIAULIŲ KIAULIDĖ
Švenčionių rajone pastatytas “Vilijos” tarpūkinis kiau- 

Jių auginimo punktas, kuriame sutilps net 12,000 kiaulių. 
Si kiaulide priklausys dvylikai kolchozų.

SERGA ANTANAS ULPIS
Nestiprus širdies smūgis ištiko Lietuvos knygų rūmų di

rektorių Antanų UlpL
Nepriklausomoj Lietuvoj jis dirbo Kultūros bendrovėje, 

pirmosios okupacijos metu buvo Šiaulių miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas (burmistras).

PALECKIS GAVO ORDINĄ
Justui Paleckiui sausio 22 d. sukako 80 metų. Ta proga 

Maskvos valdovai jį apdovanojo Spalio revoliucijos ordinų.

BŪDINGA NUOTRAUKA
“Tiesa” sausio 30 d. laidoje išspausdino Lietuvos kom

jaunimo s-gos iškilmingo posėdžio, skirto tos s-gos 60-me- 
čiui, nuotraukų. Joje matyti gausus prezidiumas ir jo užpa
kaly du raudonarmiečiai, rankose laikantys paruoštų šauti 
ginklų.

JONAS VALAITIS SULAU
KĖ 91 METU AMŽIAUS 
Tai asmuo, kuris daug 

davė Lietuvai: kiek išmoks
lino jaunimo! Jo auklėtiniai 
ir dabar dirba naudingų tau
tai darbų Lietuvoje ir čia, 
išeivijoje.

Jonas Valaitis gimė 1888 
m. sausio 26 d. Naudžių 
(Margių) k., Paežerių vis., 
Vilkaviškio aps. Baigęs 
Marijampolės gimnazijų, iš
važiavo į Varšuvą studi
joms. |Š ten persikėlė į Pe
trapilio universitetų, kur 
baigė matematikos skyrių. 
Lietuvoje buvo Marijampo
lės realinės gimnazijos di
rektorius, mokytojavo Vy
tauto Didžiojo gimnazijoj 
Klaipėdoj, buvo Kauno Auš
ros berniukų gimnazijos di
rektorius, taip pat Suaugu
sių gimnazijos direktorius 
Kaune.

Užaugino sūnus dr. Jonų, 
inž. Jurgį ir dukrų Marytę- 
Aldoną. Jie visi aktyvūs 
visuomeninėje veikloje.

v

Šiuo metu J. Valaitis pra
leidžia savo gyvenimo sau
lėleidį St. Petersburg Beach 
Floridoje. Nors ir slegia di
delė metų našta, bet sukak
tuvininkas tebėra darbingas, 
nepaliauja ką nors versti iš 
svetimų kalbų.

Prisiminė J. Valaičio 
gimtadienį ir valgyklos, ku
rioj J. Valaitis valgo, admi
nistracija. Lietuvių Piliečių 
klubo pirmininkas K. Jurgė- 
la jį pasveikino klubo ir sa
vo vardu, palinkėjo sveika
tos ir dar ilgai gyventi. Vi
si pietų dalyviai plojimu 
pritarė tiems linkėjimams.

A. MAČIONIS

DĖKOJA IR LINKI

Antanas ir Ona 
S a u I a i č i a i iš Oak- 
ville, Conn.,: negalėdami 
parašyti kiekvienam atski
rai, bando šiuo būdu labai 
padėkoti brangiesiems savo 
giminėms, geriesiems savo 
draugams, mielosioms se
sėms skautininkėms bei 
broliams skautininkams j- 
vairiose vietose ir visiems 
nuoširdiems pažįstamiems, 
kurie bet kada ir praėjusių 
švenčių proga prisiminė, 
sveikino, linkėjo sveikatos 
ar kitaip parodė savo gerų 
širdį šiuo metu labiau na
muose prisilaikančiai šei
mai, ir dėkodami visiems 
linki laimingų 1979 metų.

Ką mums šiandien taria
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė savo žodyje Vasario 
16-tosios progadeda kirtį ant politinės kovos, šiuo metu 
verdančios Lietuvoje:
“Tačiau Vasario šešioliktoji yra ne liūdesio, o vilties 

diena. Tauta pavergtoje tėvynėje įvairiausiais būdais ko
voja už savo žmogiškųsi as ir valstybines teises: masinis 
pogrindžio Katalikų bažnyčios sąjūdis, neseniai susikūręs 
komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, Helsinkio pasižadėjimų 
vykdymui stebėti grupė, plati pogrindinė spauda ir kitokia 
savilaida. Tokie pasaulio dėmesį atkreipę reiškiniai yra 
tik ledkalnio viršūnė. Jie liudija ne bejėgę, rankas nulei
dusių tautę, o dvasiniai užgrūdintų, nebijančių rizikuoti 
bei aukotis. (...)

v

“Šios kovos dalininkais galime būti Įvairiais būdais. 
Vienas svarbus uždavinys yra padėti Lietuvos politkali
niams. Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, Nijole Sadūnai
tė ir šimtai kitų savo drąsiu pavyzdžiu ir kančia liudija 
tautos gyvastingumą ir į tautų nukreipta dvasinį bei fizinį 
terorų". (...)
“Pasaulio lietuviai! Lietuvos politkalinių išlaisvinimui 

kreipkime kiekvienos dienos rūpestį, skirkime išteklius 
ir jėgas. Šią Vasario šešioliktąja pasiryžkime jiems padė
ti. Reiškime jiems solidarumą laiškais. Kelkime jų būklę 
pasauliui. Skatinkime visus, lietuvius ir nelietuvius pro
testuoti prieš Lietuvos politkaliniams daromas skriaudas’’.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA:
“Nelikime skolingi savo tėvynei” - rašo Amerikos Lie

tuvių Taryba, savo atsišaukime kviesdama “visus JAV 
lietuvius gausiai dalyvauti Vasario 16 dienos - Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo — minėjimuose", “besąlygi
niai kovoti už Lietuvos nepriklausomybės greitesnį atsta
tymų”, “neužmiršti savo brolių ir sesių, nešančių okupuo
toje Lietuvoje sovietinio atėjūno svetimą jungą”, “būti 
vieningi savo gretose ir dosnūs savo širdyse” ir “padidin
ti šiais metais savo aukų”.

Be to, ALTos atsišaukime rašoma, kad “Amerikos Lie
tuvių Taryba per beveik keturiasdešimtį savo veiklos metų, 
JAV lietuvių gausiai remiama, ryžtingai kovojo už Lietu
vos laisvę. Ji rėmė ir ateityje rems tiek pavienių lietuvių, 
tiek jų politinių veiksnią ir organizacijų pastangas šio kil
naus tikslo siekiant. Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė 
laiko pareiga priminti visiems aukotojams, kad Vasario 16 
proga sutelktos aukos būtų skiriamos ALTai”.

MOTERŲ ŽMOGAUS TEISIU KOMITETAS
Lietuvių moterų klubų federacija 19.78 m. spalio 7-8 dd. 

suvažiavime Philadelphijoje įsteigė Žmogaus teisių komi
tetų, į kurį išrinko Philadelphijos klubo nares S. Jurskytę, 
R. Mironienę, V. Bendžiūtę, D. Muraškaitę, R. Raubertaitę, 
G. Kreivėnienę, dr. O. Volašinaitę-Levinienę ir federaci
jos centro valdybos narę D. Kezienę.

Komiteto pagrindiniai uždaviniai: įtraukti visus federaci
jos klubus į lietuvių sąžinės kalinių ir kovotojų už žmo
gaus teises globos ir pagalbos darbų, kaip, pvz., organi
zuojant platų laiškų rašymų, informuojant kongreso narius, 
visuomenę, spaudos ir televizijos komentatorius apie Lie
tuvos kova už žmogaus teises.

Sausio 21 d. komitetas buvo susirinkęs pirmojo posėdžio.

VVORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

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

WICN 90.5 FM
f

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

Tel. 352-3665

: TRANS - ATLANTIC ; 
TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
; So. Boston, Mass. 02127 •
■ Telefonas: (617) 268-8764 į

Darbo valandos:
; kasdien 9-5 ;

Penktadieniais 9-7 
šeštadieniais uždaryta

: Vedėja —
Aldona Adomonienė

LIETUVOS SPAUDA DABARTYJE Ik PRAEITYJE
Tokiu pavadinimu straipsnį išspausdino olandų žurnalas 

“Spectator” pernai spalio mėnesį. Jo autorius J. Budreika 
(slapyvardis) esąs “neseniai emigravęs Lietuvos žurnalis
tas, dabar gyvenąs Olandijoje”.

Straipsnyje gausu įdomių smulkmenų apie oficialiosios 
spaudos užkulisius. Žurnalų leidžia Niderlandų tarptauti
niu reikalųd-ja Haagoje kartu su Karališkuoju tarptautiniu 
santykiu institutu Briuselyje.

Kada man pasako, kad tas žmogus kalba kaip iš knygų, vi
suomet pabrėžiu, kad pirmenybę atiduodu knygoms, kurios 
kalba kaip žmonės.

MIGUEL DE UNAMUNO

1
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Mūsų visai nestebina dabartiniai okup. Lietuvos kultū
riniai ir medžiaginiai laimėjimai, nes jie pasiekti jau po 
kitų 35 metų. Be to, kai kurios naujos pramonės įmonės 
dirba tik Maskvos naudai, naujuose gyvenamuose butuose 
pirmiausia apgyvendinami kolonistai, o Lietuvos meninin
kų ir mokslininkų tarptautinė garbė yra viešai vagiamo 
Kremliaus.

Daug nuostabesni ir lietuvių tautos istorijai reikšmin
gesni yra tie pirmieji nepriklausomybės, drąsos ir idea
lizmo du dešimtmečiai, kuriuos čia su nuoširdžia pagarba 
kasmet ir minime, laukdami vėl laisvės pavasario grįžimo.

————ę— n ■■ ■■ i. .i — ...

Kas yra Irano mahometonų
mula Ajatula Ruhola Chomeini?

Ar skaitytos?

NEPRIKLA VSOMYBĖS
POVEIKYJE

Štai jau 61-sios Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
metinės. Deja, šiandien galima tiktai vaizduotis, kokia 
nepriklausoma Lietuva dabar gyvuotų, jeigu per visų tų 
laikų nebūtų jos nualinęs antrasis pasaulinis karas ir jos 
laisvės nebūtų užsmaugusios okupacijos. Bet ir tie pir
mieji 20 nepriklausomybės metų, net įskaitant jų politi
nio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo ydas, mintimis at- 
sigrjžus, dabar yra verti tiktai didžio pasigėrėjimo mūsų 
tautos dvasiniu gyvybingumu. Dėl to vien su ironiška šyp
sena dabar galima klausytis tų Lietuvos komunistų parti
jos krivaičių melo pasakų, kuriomis šlovinami 1918-19 
metų kapsukinės “vyriausybės” sovietiniame popieriuje 
nuveikti “stebuklingieji žygiai” neva lietuvių tautos la
bui, ir telieka tik nusispiauti [propagandistų iškištų lie
žuvį, kuriuo akiplėšiškai niekinamas visas nepriklauso
mybės laikotarpis.

Juk yra nenuneigiama istorinė tiesa, kad anoji Kapsuko 
“vyriausybė“ net ir su Raudonosios armijos parama jokio 
Lietuvos valstybingumo neatstatė, nepriklausomybės ne
grąžino, tevykdydama vien Maskvos planus, jokių lietuvių 
tautos vilčių neįkunijo, ir didelė laimė, kad ji tada buvo 
lietuvių savanorių išvyta.

Anuo metu Kapsukui ir Raudonajai armijai laimėjus, 
šiandien tikriausiai nebebūtų nė dabartinės “LTSR”, o 
gal tiktai kokia “Litovsko-Bielorusskaįa Respublika” 
su oficialiąja rusų kalba ir net “graždankine” rašyba.

Be tų 20 metų laisvo ir nepriklausomo gyvenimo lietu
vių tauta būtų sulaukusi tik dabartinio Gudijos lietuvių 
likimo ir gal iki šiol nebūtų likę nė kas pačiam Antanui 
Bimbai lietuvišku žodžiu [teiktų “garbės doktoratą”.

Tik nepriklausoma Lietuva savo teritorijoje atgaivino 
per carų valdymą aplenkėjusios ir aprusėjusios lietuvių 
miesčionijos tautinę sąmonę ir taip sustiprino lietuvių 
liaudies savos tėvynės meilę, kurios ir šiandieninis oku
pacinis režimas nepajėgia nuslopinti, net falsifikuodamas 
ir slėpdamas nuo jaunimo Lietuvos istori ją ir gausiausio
mis ordinų dovanomis piršdamas “Didžiąją Tėvynę Rusi- 
i<’-

Tik nepriklausoma Lietuva, sukūrusi pirmąjį, grynai lie
tuvišką švietimo tinklą ir meno [staigas, išaugino ir pir
mąją jaunos lietuviškos inteligentijos kartą, jaunuosius 
menininkus ir mokslo žmones, ant kurių palikimo išdygo 
ir dabartinė vadinamoji tarybinė šviesuomenė.

Juk turbūt ne Maskva, o tik laisva ir nepriklausoma 
Lietuva išmaitino ir išmokslino netgi savo pražūčiai ir 
okupacinio režimo ramsčius Justą Paleckį, AntanąVenc- 
lovą, Petrą.Cvirką, Teofilių Tilvytį ir daugybę kitų meni
ninkų ir mokslininkų net su “tarybiniu žvalgu” Juozu Mi- 
kuckiu ir “tarybinio žmogaus modeliu” NKVD generolu 
Aleksandru Guzevičium priešaky?

Na, o dar prisiminkime, kad tiktai po 20 pirmųjų nepri
klausomybės metų tie patys pagyrūniškieji bolševikai, 
okupuodami Lietuvą, rado joje ir tokią gausybę žemės ū- 
kio produktų ir kitų kasdieninio gyvenimo reikmenų, kiek 
jų dar ir šiandien nėra jokioje Sovietų S-gos respublikoje.

Neneigiame, kad ir nepriklausomoje Lietuvoje buvo po
litinės veiklos suvaržymų, kad buvo draudžiamos kai ku
rios organizacijos, tarp jų ir komunistų partija. Bet da
bar, išskyrus komunistus, visos kitos partijos ir organiza
cijos yra griežčiausiai draudžiamos ir baudžiamos, o tik 
suskaičiuokite maskvinio režimo [kalintus, tūkstančius 
ištremtų Sibiran, pridėdami ir Šimtus komunistų, Stalino 
sušaudytų, ir turėsite visai gedulingai nutilti.

v
Šio žilabarzdžio 78 metų amžiaus 32 milijonų Irano mu

sulmonų šiitų sektos dvasios vsdo atvaizdą_dabar beveik 
kasdien matome laikraščiuose ir televizijoje. Jo direktyvo
mis is Paryžiaus Irane buvo sukelta revoliucija, priverstas 
pasitraukti iš krašto “visagalis” šachas, sustabdyta naf
tos gamyba ir jos eksportas, ir gali būti sukelta skaudi e- 
nergijos krizė Izraelyje, Pietų Afrikoje, Vakarų Europoje 
ir Amerikoje. Bet koks tai žmogus yra tasai Ajatula Rucho- 
la Chomeini?

Amerikiečių spaudos žiniomis Chomeini yra musulmonų 
dvasiškio (mulos) sūnus, gimęs centriniame Irane. Jo tė
vas buvo nužudytas kelionėje [šventąsias vietas Irake, 
ir tą nusikaltimą esą atlikę Irano valdžios agentai. Religi
nius mokslus jis yra baigęs ortodoksinių šiitų šventajame 
mieste Qum ir atestuojamas kaip “r_i-------- 1---- ■; *—**
gas”. Chomeini išgarsėjo savo teologiniais raštais jau 
anksčiau nei prieš 30 metų, tarp kitų ypač savo knyga 
“Paslapčių atskleidimas”, nukreipta prieš dabartinio Ša
cho tėvą Rėzą Chan, kurioje kritikavo jo diktatūrą ir ragino 
neklausyti net parlamento aprobuotų [statymų.

( aktyvesnę politinę veiklą Šis mula įsijungė, būdomas 
jau apie 60 metų amžiaus. Tada jis griežtai pasipriešino 
šacho socialinėm ir ekonominėm reformom, ypač žemės a- 
tėmimui iš stambių žemvaldžių ir musulmonų dvasiškių ir 
jos dalijimui neturtingesniesiems. Jis kovojo ir prieš mo
terų teises, prieš krašto modernizavimą, kino teatrus, pa
silinksminimus, alkoholio vartojimų ir reikalavo Korano 
skelbiamos ortodoksinės moralės.

1964 m. šacho išvytas iš Irano, Chomeini apsigyveno I- 
rako šventame mieste An Najaf, kur yro Mahomedo gimi
naičio kapas. Ten jis agitavo savo studentus į politinę ak
ciją nuversti šachų, monarchiją pakeisti teokratine valdžia 
be parlamento, kuri vaduotųsi tiktai Korano principais ir 
išstumtų iš Irano Vakarų kultūrinę ir moralinę [taką. Jo [- 
kalbėtos magnetofono juostos buvo slaptai platinamos ir 
klausomos krašte, nors už tai buvo kietai baudžiama.

Praeitais metais Chomeini buvo iš Irako išvytas ir emi
gravo [ Prancūziją, bet ir tenai gyvendamas jis sugebėjo 
sukelti Irane milžiniškas riaušes ir opoziciją prieš šachą.

Paguod?, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parr.šė Bro
nys Raila. 428 psl., 
minkštais viršeliais 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio 
išgarsėjusių akimirkų II da. 
iis. Be k:‘ų dalykų, čia telpa 
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ii Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

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

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargia, K. 
šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gi
ntinas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Napoleonas, Baltija, Ame- 
rimtas musulmonų teolo- rika, parašė Vincas Trumpa, 

1 • ’ • ’ • • • i 251 psl[rišta, kaina $6.00,

Nors Irane neramumai kasdien vis labiau plečiasi ir an- 
tišachinės masės jau užiminėjo net kai kurių miestų admi
nistraciją, bet pats šio sukilimo vadas beveik nieko kon
kretaus negali pasakyti apie būsimų politinę programą, mo
narchinę santvarką pakeitus. Nors Chomeini pasisako prieš 
šacho despotizmų, bet net dalis dabartinės vyriausybės 
opozicijos jau prisibijo, kad Šio mulos kuriama “religinė 
respublika” gali būti dar kietesnė ortodoksinių dvasiškių 
diktatūra. Mat, Chomeini kartą pareiškė, kad per į[pasa
kysiąs pats Alachas, kaip reikia valstybę tvarkyti, o jis 
savo vyriausybei pranešiąs tą Alacho mintį ir žodį... Tai
gi dar labai neaišku, ką tas Alachas 78 metų tarpininkui 
gali pro sapną pakuždėti į ausį...

Tuo tarpu daug garsiau už Alachą į Irano sukilėlius 
nuolatos šaukia net kelios sovietų radijo stotys, raginda
mas greičiau versti šacho paliktą Bachtiaro vyriausybę, 
vyti laukan “imperialistus amerikiečius”, neduoti “Vaka
rų kapitalistams” naftos ir net griebtis ginklo. O jau yra 
žinoma, kad komunistų suorganizuoti, apmokyti ir apgink
luoti partizanų daliniai pasiryžę tuojau pat kruvinai pasi
priešinti, jeigu tik bandytų paimti valdžių šachui ištikima 
kariuomenė.

(Šį straipsnį rašant, Chomeini šalininkai dar nebuvo perėmę val
džios. šiandien, kaip žinome, Bachtiaras jau nuverstas, kariuo
menė ištikima Chomeiniui, tačiau naujoji valdžia, atrodo, nesu
geba sudrausti kai kurių komunistuojančių savo rėmėjų partiza
nų.)

kaina
$5.00,

Railos

ŽEMAIČIU DIDYSIS, istorio- 
biografiniai pasakojimai apie 
vyskupą Motiejų Valančių, 
paraše dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 12 dol.
IŠEIVĖS KELIU, apysaka, 
parašė Marija AukŠtaite, 
207 psl., kaina 5.50 dol.

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

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

Vieno* aistros istorija, 
romanas, iparašė Migelis t 
Unamuno, 158 psl., kaina 
$4.00.
Lietuvis savo tautoje, vals* 

lybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

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

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00 

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 psl 
kaina $3.00.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

~) 95 Rosemary Street 
■ Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
*** —...f f
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- Tėve, dėl kokios atgai
los tu čia nešiojies šitą 
smėlio pripiltą sūrmaišelį? 
Nuo tokio svorio paskaus 
tau ranka ir dar reikės 
kreiptis į gydytoją.

- No, Maiki! Šitas sūr
maišelis yra ryl gero štofo, 
ir jį gavau iš savo gaspa- 
dinės, ale jis pripiltas ne 
pieskų, o drabnų pinigų.

- Negali būti, kad tu bū
tum sutaupęs šitokį maišą . 
dolerių!

v

- Čia, Maiki, ne doreliai, 
o visa propertis po vieną 
centą. Nuo užpereitų metų 
Chrismas kiekvienų rozą 
mečiau į šitą maišą visus 
penius, kurie tik atlikdavo 
nuo gyvatinės, tabokos ir 
kitu biznių. Ir viską ant 
Lietuvos valnasties.
- Tėve, aš net būčiau 

nepatikėjęs, kad tu esi tok
sai geras patriotas.
- AŠ, Maiki, visada buvau 

petrijotas, ba esu švento 
Petro vardu ir dirmavotas, 
ale tie mūsų žemaitiški po- 
litisenai ir kiti big Šatai 
tai visi yra judijotai, ved- 
lug to jie ir man dabar su
maišė galvą ir pridirbo tro- 
belio.

— Na, o kuo jie tau galėjo 
taip labai pakenkti, kad ši
taip pesimistiškai nukalbi?
- Vot, aš tau pasakysiu, 

kad jau trys dienos nešio
juos po skvernu pasispau
dęs Š i tą drabnų j ų pripiltą 
petrijotinį maišą ir vis dar 
nežinau, kuriai mūsų varga- 
nizacijai per Februariaus 
Sikstynt jį reikėtų apiera- 
voti ir paliecavoti. Zacirka 
man sako, kad šitą apierą 
pavidna atiduoti tiktai Ame
rikonų Žemaičių Tarybai, 
ba ana jau seniausiai valni- 
na nuo ruskio mūsų krajų, 
tankiausiai važinėja j Va- 
šinktoną pasišnekėti su 
prezidentu, o su jo slūgom 
prisieina išgerti ir gyvati
nės ant Lietuvos sveikatos. 
Tas viskas kaštuoja plenti 

pinigų, nu, o savo hauzo 
dėl Plungės isvalninimo 
neparduosi. Ale kai šitą 
šnektą pasakiau Bambickui 
ir paklausiau jo rodos, tai 
tas mane stačią išdurnino. 
Girdi, šitiems synjor city- 
zenam nieko neduok, ba jie, 
važiuodami į Vašinktoną 
Lietuvos valninti, gali trei- 
ne užmigti, tada tavo apie- 
ravotąmašną su pinigais 
pavogs kondukteriaį, ir 
krajaus valnasčiai neliks 
nė tuščio sūrmaišelio. Ati
duok, girdi, visą šitą terbą 
Bendrijos prieksėdom ir 
Šoltysiam, ba tenai visi 
jauni ir smart dypukai, ku
rie gali net pas preziden
tienę įlisti per kaminą... 
Synjor cityzenams miegant, 
jie, sako, jau ir su Čainais 
susišnekėjo sykiu vajavoti 
prieš ruskį. ;

- Na, ir kaip tu apsispren- 
dei?

- AŠ, Maikiz tai Bendrijai 
duoti bijau, ba mano gaspa- 
dinė, kurios giminė yra big 
Šatas Taryboje, išvytų ma
ne iŠ burdo, sužinojusi, kad 
savo majontką dalinu bago- 
tiems dypukams, nors jie 
gal ir verti mano šitos al- 
mūžnos.

— Jeigu jau tau čia tokia 
paini problema, tai savo 
centus paaukok tiesiai Vil
kui ir galėsi ramiai miegoti.

- Tu šitaip mislini?

— Aš tau taip ir patariu. 
Pagaliau kiekvienas lietu
vis turi laisvą valią pasi
rinkti ir paremti tokią orga
nizaciją, kuri jam arčiau
siai prie širdies. Toks prin
cipas turėtų būti skelbia
mas visuose laisvinimo va
juose.

- Tada aš, Maiki, šį savo 
petrijotinį biznį namie dar 
iš naujo pafigeriuosiu.

IMKITE
IR

SKAITYKITE
SLA

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

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

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

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA—jau ČO metų tarnauja lietuvių visuomenei ir iimokA- 
ja aaugtau uup SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
n ariama.

SLA—didžiaueta lietuvių tratarnalini organizacija — 
duoda gyvybės apdrandą ir Ilgoje pašaipą. kuri yni 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS MeleMro pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta su pone antiono doleri* 
kapitalą, tid |o apdranda tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti Jvalrių klasių relkakagiauaiaa 
apdraudas nuo flOC.OO Iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dosrment lnsurance, kad jaunuolis gautų pinigu* 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai 

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudoe tik $8.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DEN TALI ATDRAUDA naudingu visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama HotuvMk* 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
‘ kuopų vedėjus, ir Jie plačiau paaiilrlna apie 
Susivienijimo garbus.

Grįšite' spausdintas informacijas, jeigu 
parūdysite:
Lfthuanian ADtaace ef Amertca
BOT Weat 30tk Street, Nevr York. N.T. 1$M1

REMKITE KELEIVI!
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ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

VIENOS SAVAITĖS: Maskva'Vil iiv/Leningradas
Kovo 19 — $725 W
balandžio 11 ir 25 — $795.00
gegužės 2 ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
spalie ii) — $829.00

’ birželio 2©

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

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

4
4
4
4
4
4

1
liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenau, Koėlnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vimius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koeinas. Briuselis — $1399-00

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

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Šių grupių galima jungtis ii V1SŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE! VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS -- 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MEMBER

Trans-Atlanlic Trayel Service, Ine.
393 West Broadivay, P. O. Box 116

8jputh Boston, Ma 02127, Tel. (617; 268-8064
Ttans-Aflantic Tnrvei Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra. jau nuo 1960 metų S1KMINGAJ organizuoja visą eilę ekskursijų 
i LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prlces aru Lascrj on duutaie ocv’ipancy and are subject to 

chanmu and/or Govcrnrnent opproval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

4
4
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SOCIALISTAI GINA 
ŽMOGAUS TEISES

Vakarų Europos didžiųjų socialistų partijų lyderiai, 
Prancūzijos - F. Mitterand, Italijos - B. Craxi, Ispani
jos - F. Gonzales ir kiti, sausio^ d. pasirašė Socia
listų Internacionalo pareiškimą dėl Čekoslovakijos žmo
gaus teisių veikėjo Jaroslavo Sabatos nuteisimo kalėjimo 
bausme.

Pareiškime sakoma, kad J. Sabata buvo vienas iš pir
mųjų pasirašiusiųjų Carter[77 ir Žmogaus teisių grupės 
Čekoslovakijoje vienas iš trijų vadovų. 1978 m. spalio 1 d. 
jis vėl buvo suimtas, kai nuvyko į pasienį susitikti su 
Lenkijos žmogaus teisių veikėjais.

, Dėl jo suėmimo Socialistų Internacionalas gavo 52-ių 
Čekoslovakijos piliečių pasirašytą raštą. Tarp pasirašiu
siųjų yra Carterio signatarai ir daug socialistų.

Socialistų Internacionalas nori atkreipti pasaulio dėme
sį'1' I šįvėliausią žmogaus teisių veikėjų persekiojimo 
pavyzdį ir prašo visus suinteresuotus reikalauti, kad su
imtasis būtų paleistas. Soc. Internacionalo nuomone, toks 
teismo nuosprendįs pažeidžia Helsinkio 1975 m. susitari
mo dvasią ir yra Čekoslovakijos karinės okupacijos, Var
šuvos pakto kraštų įvykdytos 1968 m., tiesiogine pasekmė.

Soc. Interpacionalas patvirtina savo solidarumąsu tais 
veiksniais Čekoslovakijoje, kurie kovoja dėl demokratinės 
santvarkosjr socializmo, ir pakartotinai reikalauja ati
traukti is Čekoslovakijos svetimą kariuomeną.

UŽSIENIEČIAI JAV MOKYKLOSE

JAV aukštosiose mokyklose mokosi per 235,000 užsie
niečių. Ju tarpe yra iš Irano net 23,000, iš Taivvano - 12, 
000, Nigerijos - 11,800, Kanados - 11,000, Hong-Kongo - 
10,900.

ROMANAI JAUNIMO PREMIJA G. JUOZAPAVIČIŪTEI

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, 1 dalis. 405 psl., kaina 
minkštais virbeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Nemunas teka per Atlan 
tą, Vytauto Alanto 5 nove 
lės, 263 psl., kuiną minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psl., kaina $4.50.

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

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

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

>♦#«#**»*»<♦•#*•♦♦**»•#************ 
! TEL. AN 8-2124 

Dr, Amelia E, Rodd 
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRIST1 l 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara • 

445 BRCADWA1 
i SOITTH BOSTON. MASS.

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai yra įsteigę metinę 
1,000 dol. premiją lietuviu veikloje labiausiai pasižymėju
siam jaunuoliui. Komisija, kuriai pirmininkavo kun. P. 
Garšva, 1978 m. premiją paskyrė Toronte gyvenančiai Ga
bijai Juozapavičiūtei, Pasaulio lietuvių jaunimo s-gos pir
mininkei už jos labai plačią veikla jaunimo s-goje, bendra
darbiavimą spaudoje, uolų dalyvavimą šia vasarą Europoje 
įvyksiančio jaunimo kongreso ruošoje.

Gabija Juozapavičiūtė yra gerai pažįstama ir kai ku
riems “Keleivio” štabo nariams, kurie ją sveikina ir jos 
parinkimą premijai stipriai užgirio.

PAMINKLAS ROMUI KALANTAI

Saulių s-ga sumanė pastatyti paminklą Romui Kalantai 
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. Ten jam nu- 
ūirkta 12 sklypų. Projektą sukurs skulptorius Ramojus Mo- 
zoliauskas. Paminklą norima atidengti Šaulių s-gos suva
žiavimo metu gegužės 19-20 d.

v ,

Saulių s-gos valdyba prašo padėti jai minėtą sumanymą 
įvykdyti. Aukas prašo siųsti adresu: St. Anthony’s Savings 
and Loan Association, 1447 So. 49th Court, Cicero, III. 
60650. Pažymėti, kad aukos skiriamos: Romas Kalanta . 
Fund, Acct. No. 0—30190—3.

JAV LB TARYBOS RINKIMAI

Šie rinkimai bus gegužės mėnesį. Kandidatuoti gali kiek
vienos ne jaunesnis kaip 18 m. amžiaus LB apylinkėj re
gistruotas lietuvis ir tik savo gyvenamoje apygardoje.

Kandidatą pasiūlyti gali ne mažiau kaip 10 tos apygar
dos ribose registruotų lietuvių. Prie siūlomojo rašto pri
dedami kandidatų sutikimai.

Kandidatų siūlymai turi būti pasiųsti apygardos komisi
jai ne vėliau kaip kovo 1 d.

PROFESSIONAL HELP PROFESSIONAL HELP PROFESSIONAL HELP PROFESSIONAL HELP
~ i

PROFESSIONAL HELP
f

If you are good, you can afford to be seleetive. You want to work with a winner.
Take a look at Instrumentation Laboratory Ine. (IL) — an intemational leader in biomedical and analytical instruments. 
See if WE are the vvinner for YOU!

20 years of IL growth:
• IL's annual sales reached more than $66 million in our first 20 

years ... doubled In the lašt 5 years ... we're olose to $40 
million in the past half year, alone.

• We have grown to 1200 employees in Massaehusetts; over 
1900 internationally.

• Our new Andover, Mass. facillty wlll create nevv opportunities 
rn 1979.

Growth that’s not about to stop:
• $200 billion were sper.t In IL's largest market, the health-care 

field, in 1978 — a market less affected by recessions than 
most.

• We do not depend on government spending for research.
• Our ovvn strong R&O constantly creates new IL markets.
• lt all means employment stability and personai growth at IL.

Personai grovvth for you:
IL r»wards its people wlth excellent pay and trlnge beneflts 
PLŪS special encouragements for indlvlduais, including ..
• ln-house tralning to improve your skilia. Tuition reimburse- 

ment program for contlnuing formai education.
• Promotion from vvithln; job posting pollcy.
• Pride that what you do is helping to save people's lives.
• Affirmative action program provldes equal opportunity for 

everyone.

Do you qualify for one of these openings?
SENIOR MOLDMAKĮSRS

R&D MACHINISTS

You will be responsible for machining one-of-a-kind 
metai and plastic parts for our Research and Develop- 
ment Engineers. These parts are used in the original 
equipment model and are developed from sometimes very 
rough sketehes. Our successful candidates will have 
all,-around Machinist capabilities including compli- 
cated set-ups and normally will have a minimum of five 
years' Machinist experience. First shift opportunity.

We have an extensive injection molding operation which reąuires much 
in the way of original moldmaking plūs the repair of existing tnolds. 
Your experience should be strong vith a variety of metais used in 
moldmaking and you are most likely a top moldmaker in your present 
situation. First shift opportunity.

PRODUCTION MACHINISTS

THIN FILM TECHNICIANS

IL has a uniųue capability in thin film filter develop- 
ment and manufacture. In this interesting environment, 
you will be operating and maintaining vacuum deposition 
systems to produce optical interference filters and 
operating a recording spectrophotometer to characterize 
optical filters. You should have three to four years' 
experience in this field including experience in pro- 
dueing filters with half bandwidths between 0.9 and 
14.0 nm. You should also have experience produeing 
blocking type filters.

You w511 be making small (25 to 100 pcs.) productįon runs of small 
parts used in our medical instruments. You should have at least two 
years' expexience on all machine shop eąuipment (millers, lathes, 
grinders, etr.) and be capable of doing your own set-ups. Experience 
with plastics and metais would be helpful. We have opportunities 
on ' " 'all shifts.

Call John lies s 
861-0710 Ext. 1104

Together we will grow.

C!Instrumentation Laboratory
113 Hartvvell Avenue/Lexington. MA 02173



APIE "LABDARA"
Lietuvių, šalpos draugija "Labdara” Vokietijoje mus 

sveikina su Naujaisiais metais ir praneša apie savo stovį.
Praėjusiais metais šalpai pajamos pirmą kartą draugijos 

gyvenime prašoko 10,000 vokiečių markią, lygiai kaip ir 
išlaidos. Buvo paremta daugiau negu bet kada anksčiau 
Suvaiką trikampyje gyvenančią ir paramos reikalingą lietu- 
vią, taip pat ir keli Vokietijos lietuviai, jų tarpe studen- 
tai-diplomantai.

"Labdaros” draugija, ypač remdama Suvaiką trikampio 
lietuvių moksleiviją, gauna paramos iš„kitą kraštų lietuvių 
pinigais ir rūbų siuntomis. Paminėtini Šveicarijos, Angli
jos, JAV ir Kanados lietuviai bei ją organizacijos. Jau 
daug metą pastoviai remia a.a. kun. Petro Dagio suorgani
zuotas būrelis Woodhavene, N.Y., padeda Vydūno jaunimo 
fondas Chicagoje, palankiai atsiliepė Kanados Hamiltono 
lietuvių bankas "Talka” ir pavieniai kilnią širdžių rėmė* 
jai.

"Labdara” įžengė į vienuoliktuosius savo veiklos me
tus. Draugija labai taupiai tvarkosi, kad gaunamos pajamos 
eitų tik šalpai. Per visą dešimtmetį nebuvo išmokama jo
kių atlyginimų už darbą, nebuvo atsiimta net ir už telefono 
ir kelionių išlaidas. Vienas didesniųjų darbą - rūbų siun
tinių Suvalkų trikampio moksleivijai paruošimas (daugiau 
kaip 60 per metus!), atliekamas be jokio atlyginimo Vokie
tijos lietuvių moterų klubų ir pavienių geradarių.

"Labdaros" draugija labai nuoširdžiai dėkoja visiems 
savo nariams ir re’mėjams už teikiamą paramą, kviečia L 
narius ir [talkąvisus susirūpinusius mūsą išeivijos moks
leivija, kur ji bebūtą, ypač kviečia talkon mūsų jaunimą.

Taip mums rašo draugijos valdybos pirmininkas Jonas 
G I e m z a. Jis prideda ir savo adresą (J. Glemžo, Con- 
ventrain 33, 7260 Calw—Hirsau, West Germany) ir dr-jos 
banko konto (Labdara, e.V. Landesgirokasse Stuttgart, 
Nr. 1185168 BLZ 60050101), kad ir mūsą skaitytojai galė
tą į jo šauksmą atsiliepti ir šiai puikiai, pavyzdingai tvar
komai šalpos draugijai ištiesti pagalbos ranką.

Pažymėtina, kad pačiam J. Glemžai, žymiajam nepriklau
somos Lietuvos ekonomistui ir kooperacinio sąjūdžio dar
buotojui, šių metų vasario 1 d. suėjo jau 92 metai.

NASHUA, N.H.
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Pagal įsigyvenusią tradi

ciją, Vasario 16 minėjimą 
čia rengia BALFo skyrius 
nr. 129 jr šv. Kazimiero pa
rapija. Šiemet minėjimui 
parinkta paskutinis vasario 
sekmadienis, 25 d. Ryte mi
šias už Lietuvą atnašaus 
tėv. Bernardas Grauslys iš 
Kennebunkporto, Me. Pro
grama vyks parapijos salė
je, pradedant 2 vai. po pie
tų. Naują BALFo skyriaus 
narių Jono ir Dalios Siurilų 
tarpininkavimu, kviečiama 
Rochestery, N.Y., neseniai 
susidariusi dailiojo žodžio, 
dainos ir muzikos grupė, va
dovaujama Jono Adomaičio. 
Šios grupės sąstatą sudaro 
Ona Adomaitienė, Angelė 
Džiakonienė, mok. Izabelė 
Žmuidzinienė^ ir Vytautas 
Žmuidzinas. Salia to kvie
čiama ir Nashuoje visad 
populiari Onos Ivaškienės 
šokią grupė iš Bostono. Po 
programos - kavutė ir pyra
gas.

BALFo skyriaus valdybą 
dabar sudaro: pirm. Kazys 
Grauslys, vicepirm. Julija 
Emerson, sekr. Vytautas 
Sirvydas, ižd. Juozas Kubi-

SUSI RŪPINĘ MAŽĄJA LIETUVA
Chicagos lietuvių respublikonų lyga sausio 19 d. vaka

ronę skyrė Mažajai Lietuvai. Algis Regis /vadiniame žo
dyje pabrėžė, kad atėjo laikas reikalauti visuose laisvės 
žygiuose M. Lietuvos kaip neatskiriamos Lietuvos valsty
bės dalies. Kun. Ansas Trakis priminė, kad M. Lietuvos 
lietuviai jau 191 8m. lapkričio 30 d. Tilžėje reikalavo visą 
kraštą sujungti su Didi. Lietuva.V

V. Žemaitis pranešė, kad baigiama spausdinti dr. P. 
Kušnerio studija "Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis”, 
kurią išleido Sovietų mokslu akademija tuoj po karo... ir 
kuri tuoj buvo sunaikinta. Mat, joje moksliškai irodoma, 
kad buvusieji Rytprūsiai yra nuo seniausių laikų lietuvių 
žemė.

Tos knygos vienas egzempliorius pateko j Vakarus.

NESENIAI GAUTOS KNYGOS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS, dr. Martyno Anyso atsiminimai, 
426 psl., kieti viršeliai, kaina 10 dol.

KILOGRAMAS CUKRAUS, Kazimiero Barėno 15 novelių, 
269 psl., kieti viršeliai, kaina 8 dol.

EILĖRAŠČIAI (1965-1970), Henriko Radausko pomirtinė 
poezijos knyga, spaudai paruošė Jurgis Šlekaitis, įvadą 
parašė Alfonsas Nyka-Niliūnas, išleido Vytautas Saulius, 
kieti viršeliai, 97 psl., kaina 6 dol.

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

VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET-OCCU- 
PIED LITHUANIA, A Report for 1977, redagavo dr. Tomas 
Remeikis, 197 psl., išleido JAV LB, kaina minkštais vir
šeliais 4.25 dol., kietais - 7.25 dol.

Prie nurodytų kainų pridėti 65 centus pašto išlaidoms, o 
Massachusetts gyventojai dar prideda po 5 % pardavimo 
mokesčio (sales tax).

Kor.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

BALTIC 
TOURS

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

Geg. 3 - 11 d------------------------------------- $849.00
Geg. 10 18 d............................................. $849.00
Rūgs. 20 - 28 d.............. ........ -.................... $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d............ . ..........   $849.00

1979 M. KELIONES | LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Biri. 14 - 23 d. ------(užpildyta)--- -----  $899-00

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

Kovo 8 — 18 d. -----------------------------------
Bal. 19 - 29 d.......... ........................ ..........
Geg. 17 - 27 d....... ........ ........... .......... .........
Rūgs. 6 — 16 d............................. ..................
Spal. 11 — 21 d. ______________________

$779.00
$849.00
$849.00
$849.00 
$779.00

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

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

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

Liepos 12 — 26 d. ------------------------------  $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d. --------------- --------------  $1419.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
* ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 - 28 d_______________ __ _ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d......................... $1,249.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
* ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone 
Birt. 14 - 28 d.......... ........   $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

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

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

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

via British Airways ir Lot Poiish Airlines
• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienos 

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

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617) —969-1190

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 PIETUS 

(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai) 
Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai- vakare yra 

‘ LINKSMOJI VALANDA” 
kurios metu t si gėrimai yra papiginta kaina. 

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

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

Skambinkite

□
□
□
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Vietines 
žinios
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AUKOJO “KELEIVIO” SAVAITRAŠČIUI

40 dol.: A. Kazaitis, Chicago, III.;
25 dol.: J. Rasys, Cambridge, Ma.;
Po 10 dol.: 0. Vileniškienė, Dorchester, Ma.; U. David- 

son, Detroit, Mi.; S. Surkus, San Jose, Cal.; J. Lubetckis, 
Baltimore, Md.; S. J. Jurša, Waterford, Ct.; G. Vanagas, 
Twinsburg, 0.;

Po 5 dol.: S. Kontrimas, Centerville, Ma.; J. Šilimas, 
Centerville, Ma.; A. Vieškalnis, Centerville, Ma.; J. Kan- 
cevicius, Lavvrence, Ma.; V. Daris, Waterbury, Ct.; V. Pe
traitis, Henderson, Ark.; J. Grigulis, Chicago, III.; 0. Mu- 
činskienė, So. Boston, Ma.; J. Staigys, Port Colborne, Ont; 
A. Lileikis, Dorchester, Ma.; A. Vencius, Brookfield, Ma. 
J. Bliūdžius, Millbury, Ma.; P. Malzinskas, Los Angeles, 
Cal.; S. Kupris, So. Boston, Ma.; E. Scherelis, Randolph, 
Ma.; J. Asiūnas, Hartford, Ct.; V. Jakimavičius, Brockton, 
Ma.; M. Petrauskienė, Hartford, Ct.; M. Zemen, Clifton, 
N.J.; J. Jakštys, St. Petersburg, Fla.; B. Shivvokas, Dear- 
born, Mi.; S. Višcius, Chicago, III.; S. Fredas, Toronto, 
Ont.; E. Tamalavage, Worcester, Ma.; M. Karaša, Baltimorą 
Md.; B. BilvaiŠiene, So. Boston, Ma.; A. Šatkauskas, Oak- 
ville, Ct.; J. Vizbaras, So. Boston, Ma.; J. Vidmantas, E- 
lizabeth, N.J.; J. Šaulys, Bromfield, Ct.; 0. Malkauskienė, 
Chicago, III.; J. Werbicki, Randolph, Ma.; A. Skarulis, 
Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol.: J. Lingys, Chicago, III.; U. Motis, MacGregor, 
Manitoba; E. Gantautienė, Bridgevrater, Ct.; J. Gritis, Chi
cago, III.; J. Ališauskas, Worcester, Ma.;

Po 2 dol.: J. Bakanavičius, Brome, Quebec; K. Tautkus, 
Melrose Park, III.; D. Mackevičius, Chicago, III.; V. Vai- 
čenas, Waterbury, Ct.; J. Žemaitis, Hot Springs, Ark.; V. 
Ozelis, Malartic, Ouebec; S. Valkavičius, Dorchester, Ma.;

Po 1 dol.: J. Berteška, Kearny, N.J.; J. Leščinskas, 
Vokietija, L. Sakys, Brockton, Ma.; Ch. Kronkaitis, Water- 
bury, Ct.; A. Kulick, Newark, N.J.; J. Majauskas, Chicago, 
III.; Z. Kondrai, Brockton, Ma. .a—t

Visiems aukotojams labai nuoširdus ačiū.

ADMINISTRACIJA

♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 

!-♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i

LAIŠKAS "KELEIVIO” REDAKCIJAI
Sveikinu “Keleivio” darbuotojus prasidėjusiu 1979 m. 

proga, linkiu “Keleiviui” Šiais metais “pariebėti”, nes 
šiuo metu jis labai “suliesėjęs”.

Aš “Keleivį” pradėjau skaityti 1924 m., dar Lietuvoje 
tebegyvendamas. Tais metais Liudvinavo miestely rengė
me vakarą su vaidinimu “Ponas Dauganoris” ir įterpėme 
Maikio su tėvu pasikalbėjimą. Aš buvau Maikis, o Adolfas 
Liukaitis - tėvas. Turėjome didelį pasisekimą. Todėl kaip 
senas “Keleivio" skaitytojas dar nenoriu nuo jo atsisaky
ti, siunčiu 15 dol. Tai bus uz šių metų prenumeratą ir pen
ki doleriai aukos.

Ir ateityje nepataikaukite raudoniesiems naciams, nes 
jie daug žiauresni, negu rudieji. Rudieji buvo pasiryžę už
kariauti kitas valstybes, o raudonieji naciai eina ją “iš
vaduoti”. Taip ir ryja vieną valstybą po kitos, o demokra
tinės valstybės iki šiol tik posėdžiauja.

East St. Louis, III. ANTANAS VAICEKAUSKAS

B A L T I C R E A L T Y & INSURANCE

A G E N C Y

Vedėja: Reda M. V t i t as
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boaton, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVYNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

KELEIVIS

MOTERŲ SUSIRINKIMAS SUTAUPYKITE KURO

Moterų Federacijos Klubo 
susirinkimas įvyks vasario 
17 d. 4 vai. popiet So. Bos
tono Lietuviu Piliečių d-jos 
posėdžių kambaryje.

Susirinkimas labai svar
bus, todėl prašome visas 
dalyvauti.

Valdyba

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių P 
liečiu, d-jos salėje ALTos 
skyriaus ruošiamas Vasario 
16 minėjimas.

Kovo 4 d. 3 vai, po pietų 
Tautinės s-gos salėje šaulių 
rengiamas Lietuvos šaulių 
kūrėjo Vlado Pūtvio mirties 
50 metų sukakties minėji-

IKI 30%

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000

BOSTONE 436-1204

♦
♦♦

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”) į

♦
♦
♦
♦
♦
t
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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

mas.
Kovo ji d. tradicinė Balti

jos ir Žalgirio tuntų Kaziuko 
mugė.

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

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

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

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

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

RADIJO PROGRAMA

AP24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

Seniausia lietuvių radijo 
->rograma Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
•’eikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
r Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
»vay. So. Boston, Mess. Tel. 
168-0489 Ten gaunamas 
Keleivi* »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

PETER MAKSVYTIS 
Carpeaier & BalMae

*9 Choreli Street
K. Milton, Mum.

Atlieku visai pataisymo, remoa- 
to Ir projektavimo darbai U lan
ko Ir viduje, gyvenamų namu ir 
Manio pastatų, pagal Jūsų reika
lavime. Saukite visados (H S va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

Veikliu lietuviu negalima laikyti tokio, kuris neskaito jokio 
lietuviško laikraščio.

K. PAKŠTAS

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialeje, 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 j 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

i South Boston'
SavingsBank

įžiurs THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE
460 West Broadnay
South Boston
9 AM t.: 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. 
riiurs. - 8 30 AM to 7:30 PM 
baturday 8:30 AM to 12 Noon



KELEIVIS 2/13/1979

Vietines žinios
ĮDOMUS SUBATVAKARIS

Primename, kad vasario 17 d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
s-gos namuose So. Bostone bus Kultūrinis subatvakaris, 
kurio programą atliks reti svečiai is Montrealio - Birutė 
ir Henrikas Nagiai.

KULTŪROS KLUBO SUSIRINKIMAS

Kultūros Klubo susirinkimas bus vasario 24 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės s-gos namuose, 484 4th St. So. Bostone. 
Programoje ev. kun. dr. Algirdo Jurėno, Maine universiteto 
filosofijos profesoriaus, paskaita.

Visi kviečiami atsilankyti.

160 DOL. LIETUVIU FONDUI

A.A. Antano Monkevičiaus^atminimui įamžinti Lietuvių 
Fondui aukojo: 25 dol. Stasė Šmitienė; 15 dol. I. J., G. ir 
B. Galiniai, po 10 dol. P. ir J. PlikŠniai, C. Mickūnas, Ad. 
Mickūnienė, P. ir S. Jančauskai, A. ir K. Šimėnai, L. A- 
damkaitienė, S. Labuckienė, R. ir R. Veitai, V. Stelmokas, 
S. ir A. Baltušiai, A. Smitas ir A. ir A. Januškos.

Našlės ir Lietuvių Fondo vardu aukotojams nuoširdžiai 
dėkoju

BRONIUS PALIULIS
Lietuvių Fondo atstovas

-------------- * --------------
VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO KONGRESĄ

Dėl papigintų skridimų Į Europą IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso metu 

kreipkitės Į
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE INC.
393 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

--------------- v- ------------------

♦j
Ę„ The Apothecary ♦ 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE t
Parduodame tiktai vaistu, išpildoma gydytoju ra

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

Telefoną* AN 8-602*
No® * vai. ryto Iki 8 vai v„ išskyrus iventadienlus ir seki
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo 61 metu sukakties 

1979 m. vasario 18 d. MINĖJIMAS
10:15 vai. ryto sv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos.

Tų pačių dienų 2 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III aukšto salėje iškilmingas susirinkimas. 
Jame kalbės rašytojas HENRIKAS NAGYS iš Montrea
lio. Meninę programų atliks sol. BENEDIKTAS POVI- 
LAVlČlUS (akompanuojamas prof. JERONIMO KAČINS
KO), BOSTONO LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU SAMBŪ
RIS (vedamas 0., L. ir G. Ivaškų) ir BOSTONO LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS moksleiviai.

Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

Bostono ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti ir dosniai aukoti.

Organizacijos prašomos bažnyčioje ir iškilmingame su 
sirinkime dalyvauti su savo vėliavomis.

HENRIKAS NAGYS BENEDIKTAS POVILAVIČIUS

Vasario 16 d. 12 vai. prie miesto rotušės iškeliama 
Lietuvos vėliava. Prašoma gausiai dalyvauti.

ALTos Bostono skyrius
J. KAČINSKO VADOVAUJAMAS KVINTETAS NEW YORKE

Komp. Jeronimo Kačinsko vadovaujamas styginis kvin
tetas vasario 11d. New Yorko Kultūros Židiny atliko mu- 
zikos-literatūros vakaro programos dalį, pirmų kartų atlik
damas Jer. Kačinsko sukurtų 2 dalių kvintetų ir Antonino 
Dvoržako kvintetų.

Be to, vakare savo kūrybų skaitė Liudas Dovydėnas, o 
jos komentarų - Pranas Naujokaitis.

ATSIGRIEBTA

Boylstono klubo šachma
tininkai vasario 2 d. buvo 
atvykę į So. Bostono Liet. 
Pil. d-jų MET lygos rungty
nių nepilno sąstato koman
da. Pirmajame rate jie lai
mėjo 3-2, bet šiuokart skau
džiai pralaimėjo 1-4. Mums 
po viena taškų pelnė Alek- 
sis Klinovas, Ričardas 
Grauslys, Jurgis Zoza ir 
Bronius Skrabulis.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriton Street, 

Vyorcester, Maa». 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun- 
Ziam įvairius siuntinius į Lietu, 
v* ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kilų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėkite 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 įsjti- 
L'iauitc. Vctlėja.i A. f-chyrinskl

ADVOKATE
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street

Lynn, Mass. 01901

598-0800

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

MASTER ELECTRIC1AN

Industrini — Rcsidential
— Commercial —

New and Okl Work
l’ree Esi imatės 

Call

Charles A. Galinauskns
265-1690

KAe-čpZamė-6 į Jua prarydami Akteti Profi. Stepono Kateio 
te Kipro Bielinio paminklą Atatymui piniginę auką.

Paminklai buA paAtatyti Tčų. metų Audenį LZetuvZų Tautinėje 
Kaptnė^e, Chicagoje, te atidaryti per Nemariai Vau 7 979 metate.

Profi.Steponui Kairiui paminklą Auprojektavo arch.AlbertaA 
KereliA te inŽ. Broniui NaAiokaA, o Kiprui Bieliniui parink
tai gilioA atmintieA arch._ Jono Kovo projektaA. Paminklų il- 
dŽAtymą atliko arck. Bronė LukAtaitė - Kovienė.

Kaip žinome., Avintant Lie.tu.voA laiAvėA auteai, St.Kate.yA 
te K.BieliniA Atojo ę laiAvČA kovą te ValAtybėA kūryboA dau
bą. 0 užėjuA LietevoA nelaimėmA okupacijų mete, juodu dtebo 
reziztencijoje te VLIKe.

KreipiameA j. vIaua tgutieciuA priAidėti Aavo auka pilie JiemA 
paminklų paAtetymo. Iki Aiol AuAinkta tik puAČ reikalingų įe
iti, todėl JūAų pagalba aukomiA yra labai reikalinga.

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!

Flood Square 
llardivare Co.

8a<aink»a N. J. ALKANA 
EAST BROAJBNA? 

t'OUTM BC&T0N, MASS. 
i'ELEkONAS AN 8-41« 

Bsnjamij Alcore Dažai
VopierOH Sianoma 

fitlkiaa Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys pi uin beriama 
Visokia ga'.ežles talkiai

t DRAUDIMO agentdra 
At’ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

JUOZAS SKORUBSKAS
VajauA Komiteto ptemininkaA

OR.JONAS VALAITIS
Vykdomojo komiteto ptemininkaA

BKON1S KONTR1M ?
598 Broadway

So. Boston, Mass. 02127 :
Tel AN 8-1761

[
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