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Si y metų sausio 1 d. sukako 100 metų, kai mirė politikas,
vienas iš Lietuvos nepriklausomybe’s paskelbimų pasira
šiusiųjų, Lietuvos seimų narys, pirmasis VLIKo pirminin
kas prof. Steponas Kairys, o sausio 16 d. sukako 10 metu,
kai Lietuvoje mirė nacių ir komunistų kankintos vienas įžy
miųjų Lietuvos diplomatų, istorikas Petras Klimas.
Toms sukaktims gegužės 13 d. “Kultūros Židiny” New
Yorke paminėti sudarytas specialus komitetas: Sofija Ja
saitienė, pirm.; Aleksandras Vakselis, viceoirm.; Marija
Žukauskienė, sekr.; Alina Staknienė, Jurgis Okunis, Jurgis
Valaitis, Petras Žilionis, Juozas Petniūnas ir Juozas Petrėnas, nariai.

Apie prof. St. Kairį kalbės buvus VLIKo vicepirm. inž.
Jurgis Valaitis, o apie P. Klimų - Lietuvos atstovas Washingtone dr. Stasys Bačkis. Meninėj programoj numatytas
aktorius Henrikas Kačinskas ir kiti.

Trumpai
* Lietuvos socialdemokratų
partijos atstovybės užsieny
pirmininkui Juozui Skorubskui Chicagos Rush-Presbyterian ligoninėje padaryta
sunki operacija. Ligonis
dar tebėra ligoninėj, bet ne
trukus galėsiąs grįžti namo.
Toj pačioj ligoninėj buvo operuotas ir liaudininkų vei
kėjas prof. Mečys Mackevici us.
* Lietuvos valstiečių s-gos
pirmininku išrinktas in/.
Grožvydas Lazauskas Chičagoj. Iki šiol juo buvo prof.
Mečys Mackevičius.

* “Congressional Record”
19 nr. išspausdino šen. Pete
V. Domenici (resp., N.Mex.)
pareiškimu Lietuvos nepri
klausomybes šventės proga,
kuriame jis iškėlė liūdnoką
Lietuvos atstovybės Washingtone padėtį: atstovas dr.
St. Bačkis jau senyvo am
žiaus ir jau nebesu jaunų
diplomatų jam pakeisti, o
baigiasi ir turimi Lietuvos
valstybes lesų šaltiniai.

* Ajatula Chomeini įsakė
sustabdyti mirties bausmes
vykdymus, nutraukti bylų
prieš šacho laikais buvusį
Irano ministrų pirmininkų
Hoveidų, kuriam grėsė egze
kucija.
* Mirė 90 m. sulaukęs pran
cūzas Jean Monnet, Europos
vienybės dvasios vadas, Eu
ropos Bendrosios rinkos kū
rėjas.
* Jėzuitu ordino viršininkas
kun. Pedro Arrupe paskelbė,
jog Kinijos vyriausybė vėl
leidžia veikti jėzuitams, ku
rie komunistų buvo iš Kini
jos 1949 m. išvaryti.

* Užsidegė pakilęs iš Mask
vos aergdromo soviety lėk
tuvas. Žuvo 100 žmonių.
* Nusidėjėlių prieglobsčio
katalikų parapijos Wilmingtone, Dėl., vikaras kun. Pa
gano kaltinamas įvykdęs net
5 ginkluotus apiplėšimus.
* Po 30 metų pertraukos į
Kinijos Šanchajaus uostą
įplaukė pirmasis JAV p rėk y.
binis laivas. Jį pasitiko am
basadorius Woodcock ir kinų
oficialūs asmenys.

Viršuj: Naujasis VLIKo pirmininkas d r. KAZYS C. BO BELIS, krikščionis demokratas.
Apačioj: Senasis VLIKopirmininkas (nuo 1966 m.) dr.
KĘSTUTIS J. VALIŪNAS, ūkininkų s-gos.

Apgailestaujame, kad praeitame “Keleivio“ nr. nevisai
teisingai atpasakojome kovo 11 d. VLIKo tarybos posėdį
Chicagoje. Jame dr. K. C. Bobelis įsakmiai išrinktas val
dybos pirmininku (9 balsais prieš 6). Tik kiti išrinktieji
valdybos nariai ir 3 kooptuosiamieji dar turės pasiskirsty
ti pareigomis.

* Kinija paskelbė galutinai
pasitraukusi iŠ Vietnamo.
* Popiežius Jonas Paulius
|| paskelbė pirmųjų savo en
ciklikų, kurioje kritikuojami
sąžinės laisvę varžantys ir
socialinį neteisingumų puo
selėjantys režimai.

* Praeitą savaitę Meksikoj
drebėjo žemė.

VIDAUS KOVOS IRANE
Irane gyvena apie 2 milijonai karingų kurdų, kurie yra
musulmonų sunitų sektos pasekėjai, kai tuo torpo krašto
musulmonų dauguma yra šiitai. Seniai siekę savivaldos,
kurdai pirmadienį užpuolė kareivines Sanandaj mieste, kai
pasklido gandas, jog ten esantieji ginklai norima išvežti į
Teheranu, o ne išdalinti kurdams, kaip buvę susitarta su
kareivinių viršininku, šiitų sektos vadeiva. Kautynėse žu
vo net apie 80 asmeny, sužeista - apie 250.

PARTINĖ PAINIAVA SUOMIJOJ
Suomija iki šiol ilgų laikų valdė kairiųjų partijų koalici
ja. Tačiau kovo 18-19 dd. parlamento rinkimuose stipriau
pasireiškė dešiniosios partijos, ypač konservatoriai, lai
mėję 10 naujų vietų ir tuo būdu atsidūrę antroj vietoj tuoj
po socialdemokratų. Visa bėda tame, kad nė viena iš net
12 parlamente atstovaujamųjų partijų neturi absoliučios
daugumos. Todėl valdyti tegalima tik koalicijos būdu.
Iki šiol tokion koalicijon su kairiaisiais dėjosi ir trys
vidurio partijos. {Nežiūrint mažesnio atstovų skaičiaus, Ši
koalicija galėtų valdyti ir toliau, tačiau sustiprėję dešinie
ji reikalauja, kad ir į jų padidėjusį svorį parlamente butų
atsižvelgta, sudarant naujų vyriausybę. Todėl konservato
riai kalbina vidurio partijos į naujų deŠinės-vidurio koali
cijų, bet Čia yra ta kliūtis, kad šitokiai sąjungai vis tiek
dar trūktų 5 balsų iki daugumos. Beje, naujajame parlamen
te dar 17 balsų turės kraštutinės, kone fašistinės dešinės
avi partijėlės, kurios ir galėtų duoti persvarų dešinės_vidurio blokui, tačiau tokių ekstremistinių gaivalų net kon
servatoriai kviestis vengia. Tad, atrodo, jiems neužteks
jėgų naujai vyriausybei sudaryti. O tuo tarpu Maskva jau
atvirai grasina, kad konservatorių įsileidimas įkabinėtų
pakenktų Sovietų S-gos ir Suomijos santykiams.

EGIPTO-IZRAELIO SUTARČIAI

KELIAS ATVIRAS
Egipto parlamentas jau patvirtino Izraelio-Egipto taikos
sutarties tekstų. Priėmė jį ir Izraelio ministrų kabinetas. Jį
dar svarstys Izraelio parlamentas, bet neabejojama, kad bus
priimtas.

Penktadienį Beginąs su žmona išskris į Washingtonų, kur
kovo 26 d. numatyta sutartis pasirašyti, o kiti delegacijos
nariai išskris šeštadienį.

Taigi, atrodo, kad bent Izraelis su Egiptu pagaliau turės
taikos sutartį, nors kiti arabų kraštai toli gražu tuo nėra
patenkinti, ypač kad Beginąs ir vėl kategoriškai pabrėžė,
jog Izraelis niekada jo okupuotose žemėse neįeisiąs įsi
kurti palestiniečių valstybei.
* Brazilijoje prezidento pareigas eiti pradėjo gen. Joao
Baptisto de Olivera Figueiredo. Tai penktasis generolas
prezidento pareigose nuo karinio perversmo 1964 m.

* Izraely 4 valandas streikavo šimtai tūkstančių, protestuo
darni dėl didelio kainų, ypač maisto gaminių, pakilimo.
* Prez. Carterio pasiųstai
aukštų pareigūnų delegaci
jai (patarėjas saugumo rei
kalais Brzezinski, valst.
sekr. pavaduotojas Christopher, vyr. jungt. Štabo
virš. gen. Jonės, preziden
to sūnus) nepavyko gauti
Saudi Arabijos ir Jordano
pritarimo Izraelio-Egipto
taikos sutarčiai.

* Net pusė Airijos darbinin
kų streikavo 24 valandos,
protestuodami dėl aukštų
Į mokesčių.

* Irane tarp sušaudytųjų
yra ir vienas mula, buvęs
parlamento narys, nepaklousęs Chomeini įsakymo vi
siems parlamento nariams
atsistatydinti.

* Jautienos kaina JAV-ėse
per praeitus metus pakilo
net 33 procentus, o per Šiuos
metus, specialistų pranaša
vimu, pakilsianti dar 53 pro
centų.
* Spėjamo, kad New Yorke
yra 1.5 mil. nelegaliai at
vykusių užsieniečių.

“PLATUS GIMTASIS KRAŠTAS”

u puotoj e Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvoj
“PAVYZDINGI” RINKĖJAI

Sovietų S-gos Aukščiausiosios tarybos ir Tautybių tary
bos rinkimų, įvykusių kovo 4 d., centrinė komisija kovo 6
d. paskelbė “Tiesoje”, kad dar negalutinais duomenimis
balsavo 99.99 procento visų į sąrašus įtrauktų rinkėjų.

Taip skelbia komisija, bet kiek iš tikrųjų balsavo, teži
no tie, kurie rinkimus tvarkė. Kur atsidurtų apylinkės ko
misija, jei toj apylinkėj tebalsuotų, sakysim, nors ir 80
procentu? Tokio atsitikimo, kad “balsuotų“ žymiai ma
žiau, negu 100 procentų, todėl ir būti negali.
LIETUVOS “ATSTOVAI”

Kovo 4 d. rinkimuose į Sovietų S-gos Aukščiausiąja ta
rybą “išrinkti”:

Virgina Ataitė, tarybinio ūkio darbininkė; Natalė Bara
nauskaitė, “Drobės” vilnos verpėja; Antanas Barkauskas,
Lietuvos “prezidentas”; Petras Griškevičius, kompartijos
pirmasis sekretorius; Salomėja Jasiukevičienė, automatų
šlifuotojo; Pranas Noreika, VRE direktorius; Stefanija
Seržantovič, kolūkio traktorininke; Vladas Šimkus, melio
racijos mašinistas-buldozerininkas ir Aleksandras Šoki
nas, elektronikos pramonės ministras.

į Tautybių taryba, "išrinkti” 32, iš jų 7 aiškiai rusiško
mis pavardėmis. Jų tarpe yra net Sovietų S-gos maršalas
Ogarkovas, gen. pulkininkas Zarudinas.
Dėl Aukse iausiosios tarybos atstovų mums tuoj krinta
akysna du dalykai. Pirmiausia, pažangiose demokratijose
įprasta, kad įstatymus apsvarsto ir išleidžia vieni, o juos
politiniame gyvenime taiko ir vykdo - visai kiti. (Be to,
daug kur dar yra tretieji - teisėjai - kurie įstatymą aiški
na ginčo atveju.) Šitoks valdžios funkcijų paskirstymas
pasunkina atskirų vyriausybės Šakų sauvaliavimu, įgalina
didesnį jų atsakomingumą. Sovietiniame gi “parlamente ”
(tariamieji) įstatymų leidėjai susiplakę su įstatymu vy kelytojais, nes šalia pirmųjų sėdi ir kabinetų ministrai bei
“prezidentai”, tuo pažeidžiant valdžios dalomumo princi
pą.
Antra, sovietinės santvarkos architektai norėtų mus įti
kinti, jog jų “parlamente” kartu su tikrais valstybininkais,
su niekuo kitu, kaip tik politika užsiiminėjančiais kompar
tijos sekretoriais, "prezidentais”, “ministrais” , valsty

bės reikalus sprendžia ir verpėjossu buldozerininkais! Ži
noma, kiekvienos doros profesijos žmogus turėtų turėt tei
sų kandidatuoti į demokratinės šalies parlamentą, dėl to
nėra ginčų, tačiau jau vien iš to, kad sovietinio parlamen
to sesijos tetrunka tik porą dienų, kuriose nebūna abso
liučiai jokių debatų, jokios opozicijos, jokių daugumos
prieš mažumą nutarimą, matome, kad ten kokio rimto darbo
anoms darbininkėms ir darbininkams visai nėra.

MINĖS J. BILIŪNO 100 M. SUKAKT|

Balandžio 11 d. sueina 100 metų nuo lietuvių literatūros
klasiko Jono Biliūno gimimo. Tai sukakčiai paminėti yra
sudarytas specialus komitetas. Vilniuje, Kaune ir Anykš
čiuose bus surengti iškilmingi minėjimai. Anykščiuose
taip pat įvyks tradicinė “Laimės žiburio” šventė, o rašy
tojo tėviškėje Niūronyse bus atidaryta memorialinė paroda.
Respublikinėje bibliotekoje bus surengta literatūrine paro
da, skirta J. Biliūno gyvenimui ir kūrybai. Jo kūrinių ir li
teratūros apie jį parodas bei meninio skaitymo vakarus
rengs ir kitos bibliotekos, kultūros namai, klubai, Jo bio
grafija, kūrybinio palikimo reikšmė bus plačiai nagrinėjamo
mokslinėse konferencijose bei seminaruose, kuriuos su
rengs mokyklos.

L. B. CONNECTICUT
APYGARDOJ
Devintajai JAV LB Torybai rinkti apygardos rin
kiminė komisija sudaryta
Putname. Komisijos pirmi- ■
ninkas dr. Juozas Kriau
čiūnas, nariai - Regina
Taunienė ir Juozas Tamo
šauskas.

MIRĖ ADV. M. MARKAUSKAS

Sausio 21 d. Kretingos kapinėse palaidotas adv Mečius
Markauskas. Velionis buvo gimęs 1891 m._spalio 3 d. Girsinų km., Mosėdžio vis., 1912 m. baigęs Šiaulių gimnaziją
ir 1917 m. Maskvos universiteto teisių fakultetą. Grįžęs i
nepriklausomą Lietuvą, buvo Kauno miesto darbo inspekto
rius, nuo 1920 m. apsigyveno Marijampolėje ir vertėsi ad
vokatūra, 1923 m. socialdemokratų sąrašu buvo išrinktas į
Lietuvos seimą. 1925 m. iš jo pasitraukė, apsigyveno
Šiauliuose, perėmęs mirusio adv. Stanislovo Lukauskio by
las, vertėsi advokatūra. Žiauri Stalino ranka palietė ir jį _
su visa šeima jis buvo ištremtas į tolimą Sibirą, kur išken
tėjo 10 metų.

Į naująją taryba, apygar
doje pasiūlyta 10 kandida
tų. Išrinkti reikia penkis.
Beveik visi kandidatai vi
durinės ir jaunosios kartos
atstovai - augę ir subren
dę šiame krašte.
Vasario 8 d. lietuvių de
legacija apsilankė pas gu
bernatorę EiląGrasso Va
sario 16-tos proga. Apsi
lankymo metu gubernatorė
įteikė lietuviams savo pro
klamaciją, kurią Vasario
16-toji skelbiama Lietuvių
diena Connecticut valstijo
je.
Nepriklausomybes atsta
tymo minėjimai vyko įvai
riose kolonijose su įvai
riais kalbėtojais: vasario
11 d. New Britaine su pas
kaitininku kun. Z. Smilga;
vasario 18 d. Hartforde (A.
Zerr), Waterbury (inž. V.
Radzivanas) ir New Havene (kun. K. Pugevičius);
vasario 25 d. Bridgeporte
(kun. K. Pugevičius), Stamforde (A Vctkselis) i r Putnatne (dr. V. 'Mąnta.ątast);;,0;
kovo 11 d. New Londone
(dr. V Mantautas).

Velionis jau gimnazijoj būdamas dalyvavo slaptame
moksleivių aušriniečių sąjūdyje, rašė jo spaudoje, vėliau
sutapo su socialistais liaudininkais, o, grįžęs į Lietuvą po
pirmojo karo, įstojo į socialdemokratų eiles, kurį laiką re
dagavo jų leidžiama “Socialdemokratą”. Yra išleidęs “Kaip
rasti įstatymus Vyriausybės Žiniose” ir išvertęs prof M.
Tugan-Baranovskio “Socializmas - visuomenės idealas”.

PROTESTAS DĖL SOVIETIŠKO FILMO
Daugelyje JAV miestų rodomas televizijos filmas “The
Unknown War”, vaizduojantis Antrojo pasaulinio karo įvy
kius sovietų akimis. Filmą indorsavo net Massachusetts
Teachers Association ir National Education Association,
bet griežtai pasmerkė kitų valstijų švietimo vadovai. O
žurnalistas Tom Buckley “New York Times” dienrašty
pastebėjo, jog šis filmas ypač įžeidžiąs lietuvius ir kitus
Rytų Europos kilimo amerikiečius. Lietuvos, Latvijos ir
Estijos okupacija visai neminima, o šiaip Stalino kariuo
menė visur minima tik kaip "išlaisvintoja”. Sovietų reži
mas, kuris net nacius pralenkė nekaltųjų žudynėmis, pav
kaip prielankus, h u m an i s k a s,, ko I i cjs tik.visisko
lojalumo jausmą savo pavaldiniuose.
Iš lietuvių jau reagavo ALTa, pasiųsdama protesto raš
tus filmą remiančioms mokytojų sąjungoms. Laiškų į ati
tinkamas įstaigas nukreipė ir Bendruomenės žmonės, o
plačią protesto akciją išvystė if cikagietė Dalia Kučėnienė, solistė, “Lituanus” administratoriaus Jono Kučėno
pati.

Visose vietovėse minė
jimus ruošė Lietuvių Ben
druomenė, tik Waterburyje
prisidėjo ALTa. :
Apygardos metinis suva
žiavimas kviečiamas ba
landžio 29 d. 2 vai. popiet
Putname.
A. LIPČlENĖ

PABALTIECIŲ KOMITETUI 6,100 DOL.
Washingtone veikia Bendras Amerikos pabaltiečių ko
mitetas. Šiuo metu jo dėmesys nukreiptas į Kongreso na
rius, stengiantis pravesti rezoliuciją, kad JAV vyriausybė
Madride ir kitomis progomis diplomatiniu keliu keltų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvinimo reikalą.

ILLINOIS LIETUVIAI
RESPUBLIKONAI

ALTa to komiteto veiklai paremti paskyrė 6,100 dol.
, >*****************************#e*#**»**********e#w*#******^;

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS
11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL
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Vedėjas PETRAS VISGINIS
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173 Arthur St.. Bruckton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Sukakties proga išleidžiamos nauįos J. Biliūno knygos,
jo apsakymu rinktinė rusų kalba, pašto ženklas ir vokas.
MIRĖ AKTORIUS V. DERKINTIS
Kovo 5 d. mirė aktorius Valerijonas Derkintis, gimęs
1904 m. lapkričio 15 d. Ketūnų kaime, Sedos vis. Velionis,
baigęs K. Glinskio vadovaujama dramos studiją prie Kauno
valstybinio teatro, vaidino Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus
teatre, televizijoje, reiškėsi ir kaip kino aktorius. Jam bu
vo suteiktas respublikos nusipelniusio artisto ir meno vei
kėjo garbės vardas, taip pat buvo apdovanotas medaliais.

1$ VISUR

Maskvos įsakymu, Lietuvoje privalu kalbėti apie “Pla
čiąją tėvynę”, “Platųjį gimtąjį kraštą”, nors lietuviams
"tėvynė“, “gimtasis kraštas” yra Lietuva. Šitokia “mal
dele” pakartojo “Tiesa” kovo 4 d., pailiustruodama net 6
nuotraukomis - Dnieprodzeržinskio metalurgijos kombina
to, Volgogrado vamzdžiu gamyklos, Donecko anglies gavy
bos Šachtos ir t. t.

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis

NE PR ĮKLAUSOMA LIETUVA
Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur --13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
La Šalie, P.

H8P ICA

Canada

lllinois lietuvių respub
likonų lygos metinis susi
rinkimas šaukiamas balan
džio 1 d. 2 vai. popiet Mar
gučio patalpose. Jame bus
renkama 2 metam nauja
valdyba.
Lietuvių kilmės respub
likonai, kurie užima parti
joj žymesnes vietas: Jack
Burgess (Bridžius) yra Amerikos respublikonų par
tijos tautinių grupių direk
torius, John J. Žemaitis lllinois respublikonų pro
gramos direktorius.

O lllinois respublikoną
partijos pirmininkas yra
Don Adams (Adomaitis), su
kuriuo lietuvių respubliko
nų santykiai yra labai geri.
Latvių respublikonų gar
bės pirm. dr. Voldemars
Korts sveikino lygą Vasa
rio 16 d. proga. Lygos san
tykiai su latvių ir estų ats
tovais yra labai glaudūs.

A.R.

• 1979/3/20

KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d.
Prenumerata metams 10 dol., pusei metų -- 6 dol.
Atskiras numeris -25 centai

Taigi tenka tik pabrėžti, kad Šis reikšmingas kultūrinis
darbas yra vertas daug didesnio mūsų bendrinių organiza
cijų ir fondų dėmesio, negu jis iki šiol rodomos. Reikalin
gas tokios paramos, kad mūsų radijo valandėles būtų gali
ma bent daugiau apvalyti nuo kartais įkyrių komercinių
skelbimų, o tas brangias minutes skirti svariam kultūriniam
žodžiui, lietuviškai muzikai ar ir mūsų politiniam reikalui.
Tik, deja, kažin ar to sulauksime?..

Adresas: 636 E. Broadvvay, So. Boston MA 02127
Tel. 617 -268 - 3071

Po Egipto—Izraelio

Litliuanian IVeeklv (būt for tvvo weeks in Augusi)

susitarimo

published since February 9, 1905

Second elass postage paid at Boston, Massachusetts

LIETUVIŠKOJO RADIJO
ŽODŽIO SUKAKTYS
Nereikia nė daug aiškinti, kokį svarbų vaidmenį šiapdien vaidina radijo bangomis skrendantis lietuviškas Žo
dis. Jis yra patikimiausias mūsų ryšininkas su tėvyne ir
neįveikiamas laisvės kovos ginklas grumtynėse prieš oku
panto skleidžiamų melą, o išeivijoje, greta laikraščių ir
knygų, - Ir mūšy tautinės gyvybės stiprintojas bei repre
zentacinis lietuvių balsas gausiame šio krašto kitataučių
chore. Tai gerai suprato ir mūsų senoji emigracija, jau ga
na anksti čia įsisteigusi lietuviškų radijo valandėlių, ku
rias vėliau perėmė ir jų skaičių dar padidino ir naujoji ateiviių karta.

Šiemet, trisdešimtaisiais naujosios politines emigraci
jos metais, galime pasidžiaugti, kad vien tik JAV-ėse jau
turime apie 30 lietuviškų radijo valandėlių, kurių tarpe yra
ne tik savaitinių, bet, kaip Chicagos “Margutis”, veikian
čiu, net kasdien. O dauąejis jų yra sulaukusios jau ir žiloko jubiliejinio amžiaus. Štai, Bostonui artimiausias Valen
tinos ir Stepono Minkų vedamas radijas Šiais metais jau
sulaukė net 45 metų sukakties, “Laisvės Varpas” kovo 7
d. — 25 metų, Clevelande aidintis, Juozo Stempužio vado
vaujamas — 30 metu amžiaus, o panašiai “somos" yra ir
Pi.ftSiiyodlW,MLd's’Ahger&S ir^Rf. ‘ėaHi|‘o vGJanaČtes?

Kaip šie kas savaitę nemažos dolerių sumos reikalau
jantieji lietuviškieji radijai išsilaiko ir dar taip ilgai gy
vuoja? Geriausias pavyzdys šia proga galėtų mums būti ir
“Laisvės Varpo“ radijas, vadovaujamas Petro Viščinio.

Žinoma, jokių algų, jokių valdžių ar organizacijų subsi
dijų, jokio pelno. Išsinuomojai radijo stotyje valandėlę ir mokėk už laikų nevėluodamas. Pats susimedžiok apmo
kamų skelbimų, susimontuok programų, susirask jos daly
vių, patsai būk ir žurnalistas, ir kalbėtojas. Aišku, paskui
pats išklausyk ir savo klausytojų pageidavimus ir priekaiš
tus, kuriuos lengva niekuo prie to darbo neprisidedančiam
sugalvoti ar atrasti. Tad tenka tik stebėtis tokios radijo
valondėlės vedėjojŠJverme. Juk tai beveik “tautinio misi
onieriaus” veikla, platinant lietuviškąją teisybę “tarp žy
dų ir pagonių”. Ir dar be jokio dėkingumo.
Nors ir nesakome, kad Petras Viščinis iš patriotizmo
guli ant kaktuso spyglių ir maitinasi tiktai skėriais bei
skruzdėle'mis ir šimtakojais. Jis yra iš savo rankų darbo
pasistatydinęs "rezidencijų”, prisiauginęs krūmų ir net
nepažįstamo vardo medelių, išsitarnavęs kuklia pensiją ir,
rodos, galėtų ilsėtis net ir Floridos “dramblių kapinių”
pavartėje, o vis dėlto - ne! Kaip už atgailų, “Laisvės
Varpe’’ nepraleidžia nepaminėjęs jokios tautinės šventės,
jokio stambesnio kultūrinio įvykio, jokio nepalydėto sun
kesnio numirėlio ir jokios reikšmingesnės politines žinios,
liečiančios okupuotųjų Lietuvą. O priedo - kasmet suren
gia dar bent porų aukšto lygio koncertų Bostono ir apylin
kių lietuvių visuomenei.

Bet jūs įsiklausykite ir į šį patį kalbėtoją. Į jo patrioti
nį žodį. į jo balsų beveik suvirpinančią ašarą, kai užsime
na lietuvių tautos rūpesčius okupacijoje, pradingusias ne
priklausomybės dienas, mūsų išeivijos sotų snūdų pertek
liuje, būtinas lietuvių kultūrai pareigas, kurias turėtume
atlikti, bet nepajudame iš vietos. Ir tada šmėkštelia min
tis, kad toksai žmogus gali būti tiktai vilnietis ir tiktai
dzūkas.
Tik nepamanykite, kad mes čia Petrą Viščinį šloviname
kokiais nors draugiškais ar partiniais sumetimais. Nė iš
tolo! Tai tik vienas pavyzdys iš tokių pat keleto. 0 bostoniškis Steponas Minkus, gal pačios seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo valandėlės vedėjas, ligų ir amžiaus su
riestas, prie savo mikrofono repetojo jau beveik keturpės
čias. Irgi, kaip jisai sako, - tik dėl lietuvybės.

Prez. Carterio pavykusi taikos misija, suvedusi Egiptą
ir Izraelį [susitarimą, teigiami spaudos ir kongresmang bei
senatorių komentarai, keliantieji prieš tai nusmukusį pre
zidento prestižų, gali sudaryti įspūdį, kad dabar Viduri
niuosiuose Rytuose pasiekta “amžinoji taika”, ko nesuge
bėjo padaryti net išgarsėjęs Kissingeris. Bet, deja, tikrovė
nėra tokia ružava, kaip ji galėjo atrodyti “iš Egipto že
mės” grįžtančio prezidento iškilmingame sutikime.

|š tikrųjų taika yra pirkta už 4-5 bilijonus dolerių, ku
riuos JAV-ės turės sumokėti Izraeliui per 4 metus už Sina
jaus pusiausaly Egiptui paliktus karinius įrengimus. Be to,
bilijonus dolerių atsieis ir Egiptui JAV-ių pažadėta karinė
ir ekonominė parama. Nors Izraeliui palankūs senatoriai
tai vis tiek laiko "geru pirkiniu”, bet yra ir kitokių nuomo
nių, kurios išryškės senate šias sumas tvirtinant.
Dar reikia pabrėžti, kad pasirašysima Egipto ir Izraelio
taikos sutartis dar negarantuoja Izraelio taikos su kitais
arabiškaisiais kaimynais, kurie jau dabar griežtai smerkia
Egipto ir Izraelio susitarimų ir, kaip seniau, norėtų visiš
kai ištrinti Izraelio valstybę iš žemėlapio.

BOSTONO RENGINIU
KALENDORIUS

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 Washingtono 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 Povi laviciaus rečita
lis So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III-jo aukšto sa
lėje.
Gegužės 13 d. Tautinės
s-gos namuose Moterų fede
racijos rengiamos Motinos
dienos minėjimas.
Birželio 9 d. Baisiojo
birželio minėjimas So. Bos
tono lietuvių parapijos sa
lėje.

Pavyzdžiui, Sirija šia, sutartį vadina "Egipto ir Izraelio
konspiracija prieš arabų kraštus”, “užslėpta agresija” ir
“gėdinga Egipto nuolaida prez. Carteriui“. Na, o pikčiau
Rugsėjo 16 d. So. Bos
siu sutarties priešu ir toliau lieka Palestinos išlaisvinimo
organizacija, kurios atstovas Beirute pareiškė, kad “ši tri tono Lietuvių Piliečių djos salėje Tautos šventės
šalė konspiracija niekad nebus pamiršta, o Sadatas turės
minėjimas.
pats sumokėti atitinkamą kainą už arabų išdavimą”. Ir jis
dar pridėjo “Mes netikime, kad Egipto liaudis priims sį iš
Lapkr. 11 d. First & Second
davimą, ir nemanome, kad ji leisis atskiriama nuo broliškų- Church salėje Baltų d-jos
ruošiamos dr. Vytenio Vasy!iūno vargonų koncertas.
Ir tai nėra tik propagandiniai žodžiai. Numatoma, kad
Polestinos išlaisvinimo organizacija plės ne tik prie? Iz
ATLAS PARCELS CO.
raelį, bet ir prieš Egiptą partizaninę veiklą, stengsis su
kompromituoti taikos susitarimą ir net nuversti Sadatą. Pa
82 Harrieon Street,
lestinos išlaisvinimo organizacijos vadas Jasyras Arafa
Worce»ter, Mass. 01604
tas jau dabar kviečia visus arabų kraštus neduoti Egiptui
TeL 798-3347
naftos ir jį boikotuoti, o Sirija ir Irakas jau ir sutarė tokias
Tiesiai iš iVorcesteno siun
Egiptui taikytinas ekonomines sankcijas, dėl kurių Egipto
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
nusmukęs ūkis gali kasmet netekti dar apie 2 bilijonų do
v* ir kitus Rusijos valdomus
lerių.
plotus! Siuntiniai sudaromi ič
Be to, Sirija ir Irakas Šaukia skubų arabų valstybių po
vietinės gamybos medžiagų, ap
sėdį, kuriame būsianti paskelbto rezoliucija, kviečianti E- avo, maisto ir pramonės gami
giptų traktuoti lygiai taip, kaip ir kitus arabų priešus sio nių. Tarime vietoje įvairių vie.
nistus. Nepamirština, kad Egipto-lzraelio taikos sutarties tinęs gamybos ir importuotų
priešų eilėsna atsistojo dar ir Saudi Arabija, kuri iki šiol
prekių iš kitų kraštų visai že
teikė Sadatui didžiulę finansinę paramą.
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
Na, o tenka pagalvoti ir apie tokį momentą, jeigu Egipto sakyti jų gamybos prekes. Čia
priešams pavyktų Sadatą nuversti ar net nužudyti, kaip da sumokėsite pinigus, o giminės
bar grasinama. Klausimas, ar JAV-ės net ginkluota inter
ten vietoje galės pasirinkti už
vencija šoktų Sadato ir jo politikos gelbėti? O gal “taikos sakytas prekes.
labui” paaukotų jį taip pat, kaip ir ilgai garbintų ir gink
Taipogi tarpininkaujame per
luotą Irano šachą? Šiandien neabejojama tik tuo, kad JAV- tam tikras įstaigas atsikviesti
ės tikrai gintų nuo bet kurio užpuolimo tiktai Izraelį, ku
gimines čia pas save į svečius
riam, sakoma, jau dabar buvusi pasiūlyta karinė savitarpi ar nuolatiniam apsigyvenimui.
nės pagalbos sutartis, pabrėžianti, jog "grėsmė Izraeliui
Patarnavimas atliekamas grei
yra ir tiesioginė grėsmė Amerikai”.
tai ir ą^zinįngai. Atsilankę įsiti
Aplamai, kelias į Izraelio ir arabų valstybių, o taip pat
kinsite. VodSjts A. tkhyrinski
ir į arabu, tarpusavio pastovių taiką yra dar toli.
iy

arabų”.

SIAURI TVARKA
Bėgo lapė poliai geležinkelį, atsitūpė pasilsėti ir pasi
dėjo ant bėgių savo uodegą.
Važiavo traukinys ir nupiovė jai tą uodegą. Apmaudu
nesitverdama lapė sako:

— Tai biauri tvarka: nieko čia nė pasidėti negalima!

Uz Raseinių ant Dubysos
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja,
Saulė jas džiovina,
Kai užgieda, uždainuoja
Širdį taip graudina.

Maironis
Nebūk nei moters vergas, nei
tironas.
PITAGORAS

ANTANAS GIEDRIUS (iš “Tėvų pasakų”)

1979/3/20

2/4

Retos, kitur
nebegaunamos knygos

- No, Maiki, aš su tavimi
ant šito reikalo nesoglasnas! Tai kas bus, jeigu
mes šitų valkatų gerai neprimušime? Tada pasimokslinę vagys išeis į lojerius,
pijokai į kongresmonus ir
net prezidentus, paleistu
viai į učitelius ir visokių
vierų kunigus, o kekšmergės apsiženys su anais vi
sais, ir Amerikai amen! Aš,
Maiki, taip lengvai nepasi
duosiu!

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

MUSŲ UZDAVINIS, parašė Vydūnas, antras leidimas,
1921 m., 188 psl., kaina 7 dol.
PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, paraše Vydūnas, 1908 m., 182
psl., kaina 12 dol.
VILNIUS (1323-1923), keli šimtai garsiųjų fotografų J.
Bulhako ir S. Fleuryo fotografijų, senų litografijų ir dail.
P. Smuglevičiaus piešinių, su K- Binkio ir P. Tarulio pa
rašyto istorinė apžvalga, Kaunas, 1923 m., kaina 15 dol.
LIETUVIŠKAS ALBUMAS (Istoriškos ir Šeip jau Lietu

- Gal, tėve, kalbi ir dalį
tiesos, bet lazda Šitokios
visuomenės neperauklėsi.
- Nu, mislyk, kaip tu no
ri, ale aš, kai nuo tų zraicų dar nukentėjau, visada
balsuosiu tik uz lazdą.

vos vietos), paruošė ir išleido kun. A. Milukas, 1900 m.,
kaina 7 dol.
LIETUVOS ALBUMAS, išleistas 1921 m. Kaune, 300 į;
vairių įžymių asmenų trumpos biografijos ir nuotraukos,
kaina 15 dol.
RAFAELIS, dešimts jo svarbesniųjų paveikslų reproduk
cijų ir kūrybos apžvalga, Šiaulių Kultūros d-jos leidinys,
kaina 5 dol.

*

ŠIMTAMEČIAI

- Tėve!.. Ei, tėve!..
— Mmm... Mmmm...

- Tėve, kur tu esi?
- Mmm... Mmmm...
— Nagi, tokio įvykio dar
nebuvo! Kas gi tave pagrū
do po lova?.. ||r dar šitaip
visą apvyniojo virve?... jlr
net užlipdė burną!..

- Maiki, leisk... Leisk
pirma atsikvėpti... Ba jau
mislinau, kad dabar tai jau
su visais griekais numir
siu...
- Tai ar tave užpuolė ko
kie gengsteriai? Sakyk! Ka
dangi šiandien pas mane
nepasirodei, kaip buvai ža
dėjęs, tai pagalvojau, gal
susirgai, ir pats atėjau ta
vęs patikrinti...

- Maikuti!.. Mielas vai
ke!.. Tu šiandien išratavojai mano zyvastį.
- Palauk!.. Nesikelk!..
Aš pirma atrisiu nuo kojų
virves, nes gali parpulti...

- Tai dabar matai, vaike,
kokius cėsus mes prigyve
nome.
— Matyti tai matau, bet
kaip tai atsitiko? Reikia
saukti policiją.

- Pala... Pala... Duok
man pirma atsikvėpti... Pa
žiūrėk ten, Maiki, refridžereitery ir įpilk man ant tos
zlasties cierkelę gyvatinės.
- Jok ios tavo gyvatinės
šaldytuve nėra.

- Tai znočijas, tie rupeckės pavogė ir paskutinę
mano pantelę... O kad jiem
velnias į koserę smalos
pripiltų!
- Bet kaip tai atsitiko?
- Maiki, šį rozą tai aš
būčiau pražuvęs kaip tie
apaštalai, katrie eina į.
pušcias visokiem laukiniam
basibūzam apznaiminti tik
rąją vierg. Už tai man ir
Sčeslyvos smerties susaidė tikrai turėtų padaryti

Saubostone didelį pašlovi
nimą.
-Jiet pasakok, kas gi ta
ve šitaip nuskriaudė?
•*
- Sį rozą, Maiki, tai ašen
tapau Dievo pokoravotas
visai nespravedlyvai, nes
tiktai už viežlybumą. Tai
gi, susėdo šiandien ant mū
sų stepsų kokie šeši boisai ir trys piemenės, nu, ir
rūkydami kanapes, gerdami
snapsą ir kirkydami mer
gas, pakėlė tokią šunų veseilią, kad man net galva
pradėjo tinti. Vedlug to U
ėjau su kriukiu ir surikau:
Skrem nuo mano stepsų,
piemenys! Pas mus, sakau,
Plungėje šitokiems kaip
jūs tėvai duotų parūkyti ne
papirosą, o tiktai katės uo
degą, o už gėrimą ir toki
neviežlybą piemenių kirtinimą taip jums įkrėstų mir
kytu pančiu į klyną, kad vi
są nedėlią nepasėdėtumėte
ant savo kelnių dugno! O
- F
tada jie man: Sarap, girdi,
seni! O aš jiems: Pašol
von, snargliai! Nu, ir vie
nam jų lazda taip stuktelė
jau į. kuprą, kad tas net
žaktelėjo. Nuo šitos vie
tos, Maiki, ir prasidėjo vi
sa velniava. Su baisiais
angelskais keiksmais jie
visi — ant manęs, aš atbu
las į stubą, o jie paskui, ir
mano vaina su tais rūpųžem
baigėsi visai siektai. Čia
šėtonai parvertė mane ant
floro, suriso gaspadinės
beliznai kabinti virve, už
lipdė burną skačteipu, iš
vertė kišenes, atėmė du do
relius ir surištą pastūmė po
lova... O, kaip matai, pavo
gė dar ir gyvatinės paskuti
nę pantį... Jeigu tu, Mai
ki, būtum neatėjęs, tai jau
būčiau uždusęs, ba kvė
puoti pro burną negalėjau,
o nosis nuo šalčio beveik
visai užsikimšo...

- Tėve, aš tau seniai sa
kiau, kad tokių gatvės vai
kėzų nereikia užkabinėti,
nes jie gali žmogų ir nužu
dyti.

ANZELMAS FEUERBACHAS, atsiminimai ir 12 jo svar
biausiųjų paveikslų reprodukcijų, Šiaulių Kultūros d-jos
leidinys, kaina 5 dol.

Chicagoje sausio 2 d.
100 metų sukako dailinin
kui Adomui Varnui, o 101
metų sulaukė Los Angeles
gyv. Marija Duobienė ir
Waterburyje, Ct., gyv. Mag
dalena Strungienė.

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

NAMAKSY - ZAMM1TO j
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Insurance Agency, Ine.
; ) 95 Rosemary Street
• Norwood, Ma. 02062
Tel. 762-6732

KOVOSE DĖL LIETUVOS, gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų II tomas, 688 psl., kaina 15 dol.

BARAS, literatūros ir meno žurnalo 1 nr., 1925 m., 122
psl., kaina 6 dol.
(nukelta Į 5 psl.)
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‘Anjbcr H©Iidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Mask’-.': 'Viliiv’/Lcningradas
— $795.00 biržei,!;.•> 7

balandžio 11

•••

balandžio 25
2 ir 9
16

gegužės
gegužės

A.

— $829.C0

— $859.00
liepos 12 ir rugpjūčio 2 — $865.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
— $829.00

— $839.00

spafh' 10

— $795.00

— $829.00
• -'K

Rugpiučio 2 d. grupei vadovaus inž. Alexandras Chaplikas
DVIEJŲ SAVAIČIŲ

4
4
I

birželio 7

— Maskva i, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenar. Koelnas, Briuselis — $1399.00

birželio 26

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

liepos 12

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenu., beeinąs, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vi.nius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Ketinąs. Briuselis — $1.399.00
rugpiučio 3 — I-eningraaas 2, Vilnius 5, R’ga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

rugpiučio 2

*

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie šių grupių gatitna jungtis iJ V’gŲ AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
ž/ '

MtMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

4

i4
4
4
4

Trans-Aflanfic Trayel Service, Irc.
393 West Broadvvay, P. O. Box 116

Sįputh Boston, M* 02127, Tel. (617 ) 268-8764
Tram-Atlantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agentttn, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visę eilę ekskursijų
| LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.
Prices aru based on duubie occnpancy and aze »ubject to
chi.'.njrea ar.d/or Govcrnrnent approvaL

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos
sutvarkome iškvietimo dokumentus.

4
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RETOS KNYGOS..

KELEIVIS

12 5

(atkelta iš 4 psl.)

NIJOLĖS SADŪNAITES
MEILĖS DAINA

ZIWATAJ SZWENTUJU, TU KURIU WARDAJS ZEMAJCZEJ UZ W|S GRIEB WADINTIES, paraše Motejus Wolonczevvskis, 1901 m., 160 psl., kaina 10 dol.
KNYGNEŠYS, II tomas, parašė P. Ruseckas, 1928 m.,

Jack Milės yro knygų redaktorius, dirbantis Kali
fornijos universiteto leidykloje. “National Review”
yra dvisavaitinis politikos ir kultūros žurnalas, skir
tas (amerikietiškojo) konservatizmo ir (europinio)
liberalizmo minčiai ryškinti. Jo redaktorius - WiIliam F. Buckley, televizijoje vedęs diskusijų pro
gramą “Firing Lane”.
Žurnale dažnai užsimenama Lietuva ir lietuviai:
paskutinį syk, turbut, kai buvo itin plačiai ir palan
kiai recenzuota Simo Kudirkos ir Larry Eichelio kny
ga “For Those Štili at Sea”. Ir,va, dabar kovo 16 d.
nr. žurnale mus pasitinka ilgokas Jack Milės straiosnis vardu “The Love Song of Nijole Sadunaite“!
Jame rašoma apie religinio tikėjimo komunistę valdo
muose kraštuose nepaprastų gajumų, kurio ryškiu
simboliu autoriui kaio tik yra mūsų Nijolė Sadūnaitė.

“Keleivio“ skaitytojų dėmesiui išvertėme visų tų
Jack Milės rašinio dalį, kuri tiesiogiškai liečia
Lietuvų, ir jų čia spausdiname.
"KELEIVIO“ REDAKCIJA

Iš Michael Bourdeaux knygos “Land of Crosses’’, ap
žvelgiančios tikybinį persekiojimų Lietuvoje nuo Antrojo
pasaulinio karo (knygų netrukus išleis Augustine Publish
ing Co. Anglijoje), sužinome apie “Lietuvos Katalikų baž
nyčios kroniką“, samizdatinį leidinį, kuris susiorganizavo
greitai po geriau žinomos rusiškosios “Bėgamųjų įvykių
kronikos“ pasirodymo. (Lietuviškąsias kronikas galima
gauti anglų kalbos vertime iš Lietuvių Romos Katalikų Ku
nigų Vienybės, 351 Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y-,
11207). Anot Bordeaux, Lietuviškąsias kronikas dienos
švieson atvedė ne vien pasišventimas Bažnyčiai, bet ir
paprastas atsidėjimas tiesai. “Kronikos“ sąmoningai kal
ba mažiau pamokslau jončiu tonu už komunistinę spaudą.
Vietoj propagandos jos stengiasi teikti tikslių informaciją,
pažymėti citatų šaltinius ir aplamai išsaugoti apdaužytas,
bet garbingas vakarietiškosios žurnalistikos tradicijas.
Tos tradicijos jau buvo pavojuje išmirti dėl to, kad Lietu
voje jų niekas nepuoselėjo. Bet dabar jų gyvybę, lyg nau
jame Tamsybes amžiuje, išlaiko Bažnyčia, kuri paradoksi
niu būdu skaitytojų sau prisivilioja net iš komunistinių
pareigūnų tarpo. Mat, būdami žingeidūs ( ir neramūs), juk
ir pastarieji trokšta žinoti, kas iš tikrųjų dedasi.

Baigsiu ištrauka iš “Kronikų”, pacituota “Land of
Crosses” knygoje. Tai Nijolės Sadūnaitės paskutinis žo
dis, tartas jos pačios teisme. Ji buvo areštuota, kai poli
cija, krėtusi jos namus, rado rašomojoj mašinėlėj 11-tajį
“Kronikų” nr. Teismas buvo uždaras visiems, išskyrus tik
kareivius, saugumiečius ir jos brolį Joną. Jo metu kažkas,
spėjama, ne Jonas, teismo eiga, slaptai nurašinėjo. Nijolė
kalbėjusi šitaip:

318 psl., kaina 10 dol.
LIETUVIŠKOS KALBOS GRAMATIKA RAŠYTOJAMS
IR SKAITYTOJAMS VADOVĖLIS, parašė Petras KriauŠoitis, išleido Mauderodė Tilžėje 1901 m., 88 psl., kieti vir
šeliai, kaina 10 dol.
LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina
20 dol.

LIETUVOS TSR FLORA, redagavo M. NatkevičaitėIvanauskienė, 3 tomai, iš viso 1450 psl., kieti viršeliai,
kaina po 5 dol. už tomų.
TREMTIES METAI, Lietuvių rašytojų metraštis, redaga
vo Bern. Brazdžionis, 1947 m., 607 psl., kaina 5 dol.
_ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT, Rapolo Skipi
čio atsiminimai, 1961 m., 440 psl., kaina 5 dol.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Rapolo Skipičio atsimini
mai, 1967 m., 444 psl., kaina 7 dol.

ŽVILGSNIS i PRAEITį, k. Žuko atsiminimai, 1959 m.,
447 psl., kaina 5 dol.
VERGIJOS PANČIUOSE, Stefanijos Rūkienės atsimini
mų I tomas, 443 psl., kaina 5 dol.
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, Stefanijos Rūkienes atsiminimų
II tomas, 526 psl., kaina 6 dol.

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

ARIONŲ PRISIKĖLIMAS, J. Pronskus, 1930 m., 290
psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol.
CARO KALĖJIMUOS, V. Mickevičiaus-Kapsuko atsimi
nimai, 1929 m., 320 psl., kaina 8 dol.

LAISVĘ GINANT, pulk. J. PetruiČio atsiminimai iŠ ko
vų su bolševikais ir bermontininkais, I dalis, 1952 m.
200 psl., kaina 5 dol.
MEDEGA S. DAUKANTO BIOGRAFIJAI, M.D. Silves
traitis, išleido kun. A.M. Milukas, iliustruota, kieti virše
liai, 128 psl , kaina 10 dol.
Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar prideda
5 procentus pardavimo mokesčio ir persiuntimo išlaidoms
po 8) centų už knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik per
siuntimo mokestį, t.y., 80 centų uz knygų.

::

VVORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA
Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro
Šeštadieniais 5-6 va L vakaro
WICN 90.5 FM

“Si diena yra laimingiausia mano gyvenime. Aš esu tei
siama už “LKB Kronikų”, kuri kovoja prieš fizinę ir dva
sinę Žmonių tironiją. Reiškia, aš esu teisiama už tiesų ir
Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjas
meilę žmonėms! Kas gali būti gyvenime svarbiau, kaip my
23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545
lėti žmones, jų laisvę ir garbę. Meilė žmonėms - visų di
Tel. 852-3665
džiausioji meilė, o kovoti už žmonių teises - gražiausioji
meilės daina. Tegul ji skamba visų širdyse, tegul nieka
dos nenutyla! Man atiteko pavydėtina dalia, garbinga lem
tis - ne tik kovoti už žmonių teises ir teisingumą, bet ir
būti nuteistai. Mano bausmė bus mano triumfas! Gaila tik,
kad mažai spėjau dėl žmonių pasidarbuoti. Su džiaugsmu
eisiu į vergiją dėl kitu, laisvės ir sutinku mirti, kad kiti
gyventų.
Tokį Solženiciną, užsirūstinusį pranašų, galima nurėkti
“Šiandiena, aš atsisroju šalia amžinosios Tiesos - Jė
su tokiu pat balsingu ir smerkiančiu pykčiu, kaip ir jo pa
zaus Kristaus ir prisimenu Jo ketvirtąjį palaiminimų: “Pa
ties, bet kaip tu, žmogau, kovosi ugnimi prieš ugnį, kai to
laiminti, kurie trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti!“
ji ugnis yra - atleidimas? Rytą krikščionybė, kaip ir Va
Kaip nesidžiaugti, kad visagalis Dievas garantavo, jog
karu, issilaiko beveik komišku budu nenumanomiausiais
šviesa nugalės tamsų, o tiesa - klaidą ir melą! O kad tai
žmonėmis ir nenumanomiausiais keliais.
įvyktų greičiau, sutinku ne tik kalėti, bet ir mirti” ...
Nijole Sadūnaitė 1975 m. tapo nuteista tris metus kalėti
ir dar tris metus gyventi tremtyje, ką ji dabar ir daro, dirb
dama slauge Sibiro medkirčių miestelyje. Ją “adaptavu
sios” Amnesty International grupes narys man parašė, kad
iš karto jis abejojęs jos teismo aprašymo autentiškumu.
Vėliau jis radęs, kad ir josios laiškai buvo kupini to pa
ties reto, šiek tiek monotoniško,bet visiškai natūralaus už
sidegimo. "Į darbo einu, - kartoji jam rašiusi - lyg į
šventę. Kokia laimė yra tarnauti sergantiesiems, nes tai
iš tiesą yra tarnauti Jėzui Kristui”.
' •

Laiškus Nijolei Sadūnaitei adresuoti taip:
USSR 663430
Krasnojarsky Kraj
Boguchany
Partizanskaja 17-1
Nijolė Sadūnaitė

Kanados
Lietuviu Diena
Dvidešimt ketvirtoji Ka
nados Lietuvių Diena šie
met rengiama Padėkos sa
vaitgaly - spalio 6-7 dd.
St. Catherines, Ont., mies
te. Jų rengti tenka L. B.
apylinkei. Be abejonės ši
tokią šventę suruošti vie
na valdyba nėra pajėgi, to
dėl ji pasikvietė daugiau
talkos ir sudarė tokį rengi
mo komitetą:

A. Setikas - pirm., P.
Balsys - vicepirm., P. Kalainienė - II vicepirm., D.
Šetikaitė - jaunimo sekci
jos vadovė, J. Tauteras sekr., A. Laurinaitienė sekr. anglų kalba, kun. Ju
venalis Liauba, OFM - pa
maldų organizatorius, J.
Paukštys ir A. .. anumis finansų tvarkytojai ir J.
Sarapnickas - inf. tvarky
tojas.

Be to, programai sudary
ti ir jai vykdyti sutiko tal
kinti muz. įsol. V. Verikaitis ir Hamiltono Gyvataro
tautinių šokių sambūrio va
dovė G. Breichmanienė.

Šventės ruošos darbas
vyksta sklandžiai. Salės
susipažinimo vakarui ir
koncertui jau išnuomotos.
Iškilmingoms pamaldoms
aauta St. Catharines kate
dra.
Iš anksto kviečiame sve
čius iš tolimesnių lietuvių

kolonijų šventėje dalyvau
ti. Mūsų kolonija maža ir,
jei ji sutiko tą Šventę jau
ketvirtą kartą rengti, tai tik
pasitikėdama kitų kolonijų
parama, jos narių gausiu
dalyvavimu.
St. Catherines miestas
turi per 120,000 gyventojų.

Jis švarus ir saugus vaikš
čioti gatve'mis. Dėl nak
vynių nebus sunkumų, nes
yra daug motelių ir kainos
tuo metu pigesnės. Vėliau
pranešime patogiausius
I motelius ir viešbučius.
Svečiai iš anksto galės už
sisakyti nakvynes.
J. SARAPNICKAS
TORONTO “ATŽALYNAS"

Prieš 8 metus įsteigtas
tautinių šokių vienetas
"Atžalynas” dabar turi ar
ti 90 Šokėjų nuo 5 iki 23
metų amžiaus. Jų tarpe yra
ir dainuojanti trijulė “Va
saros garsai“.

“Atžalynas” jau daug
kur yra šokęs Kanadoje, yra
buvęs New Yorke, net Flo
ridoj, kur šoko lietuviams
ir amerikiečiams. Visur tu
rėjo didelį pasisekimų. Jis
yra pasiruošęs atvykti, kur
tik bus pakviestas. Dėl pro
gramos ir visų kitų sųlygų
kreiptis į vadovę šiuo ad
resu:
Silvija Leparskas, 20
Antrim Cr., Apt. 411, Scarborough, Ont. M1P 4N3,
tel 416 2777 arba 533-1121.

JACK MILĖS

KELEIVIS
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RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuviu radijo
••rogrania Naujojoj Anglį ioj
iš stoties WNSR 1350 banga
veikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
perduodarna vėliausiu pa
saulinių žinių santrauka ir
somentarai, muzika, dainos
r Magdutės pasaka.
Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j
Balt ic Florist geliu ir Jova
lų krautuvę, 502 E. Broad
vvay. So. Boston. Mass. Tel.
'.68-0489
Ten gaunamas
Keleivis >r yra didelis lietu
viškų kntgų pasirinkimas.

SU NTIMAI | LIETI VA

LOSMOS PARCELS
£XPRESS CORP.

Kazio Grauslio netekus

LAIŠKAS "KELEIVIO” REDAKCIJAI
S.m. kovo mėn. 6 d. "Keleivio" nr. buvo straipsnelis,
pavadintas "Minėjome dvi sukaktis”, kurį perskaičiusi,
stebėjausi, kaip tokie du dideli tautiniai įvykiai gali susutilpti viename minėjime. Labiausiai betgi mane nustebi
no tai, kad minėjimo aprašyme prasilenkta su vienu labai
svarbiu faktu. Minėjime nedalyvavau, todėl nežinau, kieno
tai buvo neapsižiūrėjimas, prelegento dr. S. Goštauto ar
"Keleivio" korespondento.
Trumpai aprašant Vilniaus universiteto įkūrimų, pami
nėtas Abraomas Kulvietis, bet ne‘ra jokios užuominos apie
jėzuitų kolegiją Vilniuje ir vysk. Protasevičių, kurių pa
stangomis jėzuitų kolegija virto Vilniaus universitetu. Jo
atsiradimo istorija yra lobai kruopščiai išstudijuota P. Ra
bikausko, S. J., kuris pašventė daug laiko ir energijos Va
tikano archyve tam reikalui nušviesti.

Šiais jubiliejiniais metais lietuvių visuomenė turės pro
gų minėjimuose susipažinti su Vilniaus universiteto įs
teigimo istorija, tačiau būtų linkėtina, kad korespondenci
jos laikraščiuose butų tikslesnės, aprašant istorinius įvy
kius. Yra tautiečių, kurie į minėjimus neina arba neejali nu
eiti, nes yra ligoti arba per seni, ir visą tautinę apsvietą
gauna iš lietuviškų laikraščių.

144 Milbury St

Paskutinėje korespondencijoje iš Nashuos, N.H., džiau
gėmės gražiai pavykusiu Vasario 16-tos minėjimu, įvyku
siu tome mieste vasario 25 d. Teminėj imu suorganizavo
vietinis BALFo skyrius, vadovaujamas darbštaus pirminin
ko Kazio Grauslio. Ir štai, kovo 8 d. New Hampsh irę ir Massachusetts lietuvius pasiekė neįtikėtinai liūd
na žinia, - K. Grauslys mirė, pasirgęs vos kelias dienas.
Si tragedija skaudžiai palietė jo šeimų, - žmoną, dvi
dukras ir tris sūnus. Vargu ar galėtume surasti kitą tokią
gyvenančią toliau nuo lietuviškos veiklos centrų, bet taip
artimai susirišusią su lietuviška veikla šeimų. Kažin ar
rastume kitą tokią šeimą visoje Amerikoje, kurios 5 vai
kai, suėję krūvon, pajėgtų atlikti programą, tinkančią lie
tuviškiems minėjimams. Šiuo nuopelnu visuomet galėjo di
džiuotis velionis K Grauslys su savo žmona Julija. Jo
mirtis - didelis nuostolis plačiai pasklidusių provincijos
lietuvių veikloje.

Tel.: 79K -28OK
Vodija B. SvikTfeni

MAST.FR electrician

Money for your new house.

Ir.di'strial — Rcsidential
— Commercial —.
New and Old Work

Now that you’ve found the perfect house,
check out The First for a mortgage loan to match.

I'rce Estimates
Call
A. Galinauskas

K. Grauslys, gimęs Gargžduose prieš 60 metų, atvyko
į Amerika, 1949 metais. Laidotuvių apeigoms bažnyčioje ir
kapuose vadovavo iš Kennebunkporto atvykęs velionies
pusbrolis pranciškonas tėvas Bernardinas Grauslys. Jam
padėjo šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. J. Bucevičius. Trumpais, bet svoriais žodžiais tėvas Grauslys ap
tarė velionies gyvenimą, per kurį jis niekuomet nesustojo
siekęs trejopo tikslo: meilės Dievui, tėvynei ir šeimai. Su
lietuviška Marijos giesme K. Grauslys buvo palaidotas ko
vo 10 d. Nashuos lietuvių kapuose.
K. Da.

B A L T I C R E A L TY & I N S U RA N C

S. c.,
Milton, Mo.

NORCESTER. MASS.
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1979 M. KELIONĖS | LIETUVA,

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA
I

A G E N C Y
Vedėja:

REDA M. VEITIENĖ

JI
C/įO

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

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

atsitikimų.
• Parūpna visų rūsiu draudmus nekilnojamam turtai
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVYNERS’ POL1CY gali išrūpinti bet kuriame
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.
>1

................. ....

...............................................

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų

Į

■

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

$849.00
$849.00
$849.00

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje
Birž. 14 — 23 d. __________ _ -.... -..... $899.00
11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

♦
♦'

♦
♦
t
The Apothecary ♦♦♦
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦♦
Parduodame tiktai vaistu, išpildoma gydytojų
♦ ceptus ir turime visu gatavu vaistu.

"t♦

Jei reik vaistų — eikit | lietuviškų vabtlaų.
f
♦
Sav. Emanuel L. Roaengard, B. S., Beg. Pharm.
♦
♦ 384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
♦
Telefoną* AN 8-6024
♦ Nuc I vai. ryte iki 8 vai r„ Hakjmu šventadieniu ir aeki .

t

; '■'l

i į Cf

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦♦♦♦t
’ *3Xt

$849.00
$849.00
$779.00

Geg. 17 - 27 d.
Rūgs. 6 — 16 d.
Spal. 11 — 21 d,

12 DIENŲ - LIETUVOJE 4 LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Liepos 12 — 23 d. ____ ___ ________
Rugp. 9 - 20 d. .......... —.....

$959.00
$959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:

6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje
Liepos 12 — 26 d___ _____________ $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d...........
......
$1,219.00
15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
4 ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 - 28 d. _______________ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. _________ $1,249.00
* ’

a* 41 • .?. • ’ » »

.............

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone
Birž. 14 — 28 d....... . ........................... $1,359.00
15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte,
2 Pragoję, 1 Londone
Birž.’ 14 - 28 d..............................
$1,399.00
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:

Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos
via British Airvvays, Northwest Orient ir SAS
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

TOU RS

8 White Oak Road
Nevvton, Ma. 02168
Tek (617)—- 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba norįntįerns ilgesnį laikąpabūti Lietuvoje.

*

KELEIVIS

1979/3/20

Vietinės žinios
MIRĖ KAZIMIERAS PLEVOKAS
Kovo 15 d. Miltono ligoninėj mirė Kazimieras Plevokas,
sulaukęs 85 mėty amžiaus. Velionis paliko žmonų Moniką,
garsiąją Bostono ir apylinkių lietuviškųjų parengimų šei
mininkę, ir 5 vaikus: sūnų Arnoldą,, So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jos direktorių, sūnų Joną, gyvenanti ir profeso
riaujantį Texas va! s t i j o j e, i r tris dukteris: Alice Ruseckas,
Mary Cataldo ir Diane DiPero, gyv. Massachusetts.

K. Plevokas buvo pašarvotas Juozo C. Lubino šermeni
nėje ir kovo 20 d. didelio būrio artimųjų, draugų ir pažįs
tamų nulydėtas į Naujosios Kalvarijos kapines.
P. KRUKONIS LAIMĖJO PREMIJĄ
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SLA 43 KP. SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, kovo 24 d.,
2 vai. popiet So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose įvyks SLA 43 kuo
pos susirinkimas.

SENIAUSIŲ LIET. RADIJO PROGRAMŲ NAUJOJOJ
ANGLIJOJ

KONCERTAS,
J
U
OKU
VAKARAS
i
r
Mis Lithuania of N. E. BALIUS
45 METŲ SUKAKTIES

Kadangi bus balsavimai
į SLA Pildomųjų taryba,,
tai svarbu, kad kuo daugiau
kuopos narių susirinkime
dalyvautų.

SEKMADIENĮ, KOVO 25 D.,

SUSIRENKA RAMOVĖNAI

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III a. salėje

Ramovėnų susirinkimas
ivyks balandžio 1 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų
Lietuviu piliečių klubo ma
žoje salėje. Susirinkimo
darbotvarke išsiuntinėjama
nariams. Visus prašome da

Nuo 2 iki 3 vai. MONIKOS PLEVOKIENES_.su padė
jėjomis pagamintų lietuviškų valgių PIETŪS, veiks
ir “Trakų pilies” baras.

lyvauti .
“Ramoves” valdyba

“VASAROS GARSŲ” trijulė iŠ Ontario, Kanados,
pirmų kartų pasirodys Bostone.

Kovo 9-11 dienomis Brocktone vyko miesto mokyklų ko
miteto pastangomis suruošta penktoji tradicinė fotografi
jos paroda, kurioje varžėsi net 74 fotografai iš Massachu
setts ir Rhode Island valstijų. Spalvotų nuotraukų skyriu
je pirmųjų vietų laimėjo Perkūnas Krukonis.

Inz. JUOZAS STAŠAITIS, Bostono Jono Vanagaičio
Šauliu kp. pirmininkas, sveikins radijo programų
45 m. sukakties proga.

JUOKŲ VAKARĄ atliks humoristas VITALIS ŽU
KAUSKAS iš N. Y., “Vieno žmogaus teatras”.

LATVIAI PAGERBS
SAVO KULTŪRININKĄ

Pažymėtina, kad P. Krukonio skaidrių montažų “Mano
Lietuva’’ rodė Washingtone, minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 61-ja, sukaktį.

Po koncerto bus ŠOKIŲ BALIUS gražuolei “Miss
Lithuania of N. E.” JEANNE DAWBER iš Brocktono
pagerbti. į ■

Bostono Brighton dalyje
gyvena latvių rašytojas, ak
torius, režisierius ir daili
ninkas Janis Lejins, ku
riam balandžio 16 d. su
kanka 80 metų. Bostono
latviai ji pagerbdami ba
landžio 7-8 dd. savo baž
nyčios salėje (58 Irving
St., Brookline) ruošia jo
kūrinių parodų.

DAR APIE KONCERTĄ IR JUOKŲ VAKARĄ
►

Seimininkės, kurios norėtų paremti seniausiųjų N. Angli
joje lietuvių radijo valandėlę jos 45 m. sukakties proga
kovo 25 d., prašomos iškepti ar išvirti kas kuriai geriau
siai sekasi, arba paaukoti savo rankdarbį laimėjimams ir
atnešti į koncertų So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 3
aukšte, į kurį pakels keltuvas, tad nereikės pėsčiom lipti.
Pietų tą dienų prašome nevalgyti namuose, nes Monika
Plevokienė su padėjėjomis ruošia skanius lietuviškus pie
tus. Veiks ir “Trakų pilies“ gėrimų baras.
Iki linksmo pasimatymo šį sekmadieni, kovo 25 d. koncerte-juokų vakare ir gražuolės “Miss Lithuania of N.E.“
baliuje.

įėjimo auka $4.00. Pensininkams ir studentams $3.00.
Nuoširdžiai kviečia visus

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

lį

Flood Sąuare
Hordinare Co.
M. ». A.L.UM.MA
8Z8 EAST BROADWAT
fc'OUT» BOSTON. MASU.
TELEBONA8 AN 8-414S
Banjumia Mcore Dalai
Tupieros Siannma
Stiklą* Lanirama
Vlankle reikmenys narnami
Relkmenyii plambariam*
Viaokta <*le£te» daiktai

----------------------------- - -Steponas- ir Valentina MINKAI

DŽIUGI NAUJIENA BROCKTONO
IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS

Į DKAUuiMO AGENTŪRA |

Darbo valandos:

į
t
į

šeštadieniais po pietų: 1:00 -6:00;

Telefonas: kabinete 584-6070 darbo valandomis
ir namie (Braintree, Ma.) kiekvienų vakarų 848-7506.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

|
lį

Atlieka įvairių rūšių
draudimas
Kreiptis senu adresu •

□
□
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

BRONIS KONTR1M
S98 Broadway
So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

268-4662

We know how to
elose a sale for you
Negotiating the agreement. Handling all the paper work.
Following through. Leaving nothing undone for you to do. And
we’re willing to say it in writing with our CENTURY 21® Action Warranty.TM Call or drop by. Put us and the CENTURY 21
Action WarrantyiM to work elosing a sale for you.
We’re the Neighborhood Professionals.TM

JUM PATARNAUS LIETUVIS DAVID M. BERNOTAS

Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare yra
LINKSMOJI VALANDA”
kurios metu i si gėrimai yra papiginta kaina.

OLD HARBOR REALTY CORP.
149 Dorchester Street South Boston-, Massachusetts 02127

bus. (617) 268-2267

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

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

M & T 0IL C0„ Ine.
641 E Broadway

Dr. Mindaugas J. Pautienis pradeda dantų
gydymo praktikų Brocktone, 348 N. Pearl St.

pirmadienių vakarais 6:30 —9:00;

3:30 VAL. POPIET

bus (617)268-2268

Each offlce is independently owned and operated.
<
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Vietines
žinios

DĖMESIO - LIETUVIAI TELEVIZIJOJE!

Ryšium su Tarptautinio instituto metiniu banketu kovo
31 d. Park PI aza viešbutyje televizijos 4-tas kanalas ko
vo 19 d. 12:30 vai. transliavo pokal bį su Aleksandra Moriarty apie lietuvių valgius, drabužius, papročius ir t.t.
įsidėmėtina, kad panašu pokalbį su A. Moriarty trans
liuos ir 5-tas kanalas šį sekmadienį, kovo 25 d., populia
rioj “Sunday Open House” programoj, kuri prasidės 9:30
vai. ryto.

A. Moriarty ir šiemet pakviesta būti minėto banketo 23
tautų valgių stalų šeimininke. Žinoma, jų tarpe bus ir lie
tuvių valgių stalas.
Tarptautinio instituto banketai visada būna qausiai lan
komi. Bilietas, iš anksto užsisakant (tel. 536-1081), 10
dol., o prie įėjimo - 15 dol.

BOSTONIEČIŲ AUKOS VASARIO 16-TOSIOS PROGA
(Pabaiga)

Inžinierių—architektų aukos:

200 dol.: Juozas Rasys;
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DARBININKŲ D-JOS
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SUSIRINKIMAS

Lietuviu darbininkų d-jos
narių susirinkimas bus ba
landžio 1 d. 2 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos patalpose. Visi
nariai kviečiami dalyvauti.
V. A I u z a,
sekretorė
AUKOS SKAUTYBES

FONDUI
Kaziuko mugės metu Lie
tuviškosios Skautybės Fon
dui aukojo Ona ir Antanas
Andriulioniai - 100 dol ir
Steponas Kiliulis savo a.tj.
žmonos Zofijos atminimui
25 dol.

Tenka pažymėti, kad An
tanas ir Ona Andriulioniai
yra seni Bostono skautų
rėmėjai ir Skautybės Fon
dui savo vardu jau yra įne
šę 120 dol. Ant. Andriulio
nis Lietuvių Skautų s-gos
yra apdovanotas medaliu
"Uz nuopelnus” su rėmėjo
kaspinu.

SUTAUPYKITE KURO

|

IKI 30%

♦

SU NAUJU, LABAI NAŠIU ("ENERGY EFFICIENT”) į
ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:
SOUTH SliORE - 848-6000
BOSTONE

436-1204

FORTŪNA FUEL CO„ INCDidž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ

LENGVOS IŠSĮMOKĖJIMO SĄLYGOS

REMKIME SPAUDĄ!

K.N.

150 dol.: Jonas Vasys;
100 dol.: dr. Jurgis Gimbutas;

UŽUOJAUTA IR PADĖKA

85 dol.: Bronius Galinis;
Po 75 dol.: Vytautas Izbickas, Brutenis Veitas, Romas
Veitas, Vytautas Ziaugra;
Po 50 dol.: Jonas_Cereška, Viktoras Kubilius, Česlovas
Mickūnas, Donatas Šatas;

Po 40 dol.: Romas Budreika, Jeronimas Dabrila, Kęstu
tis Devenis, Vytautas Eikinas, Eugenijus Manomaitis;
Po 35 dol.: Antanas Girnius, Dalia Ivaškienė;

Po 30 dol.: Kazys Barunas, Jonas Mikalauskas;
Po 25 dol.: Juozas Dačys, Zigmas Gavelis, Juozas Kuncaitis, Kostas Nenortas, Vaclovas Senuta, Apolinaras
Treinys;
Po 20 dol.: Jurgis Balčiūnas, Gintas Banaitis, Pranas
Gaižutis, Antanas Kriščiūnas;
15 dol.: Algirdas Zikas;

10 dol.: Rimas Manomaitis.
Tautos Fondui per įgaliotinį Antanų Januškų aukojo:

100 dol.: inz. Juozas Stašaitis;

Po 30 dol.: J. ir A. Starinskai, A. ir A. Januškos;
Po 25 dol.: Baltic j?ealty-lnsurance Agency; E. ir L.
Waingortin; P. ir A. Zičkai;
v

V

Po 20 dol.: S. Augonis, H. Čepas; S. Šmitienė;
15 dol.: B. Monkevičienė;

Petronėlė Masalskienė is
Bayonne, N. J., pagerbdama
mirusio ilgamečio “Kelei
vio” skaitytojo, savo vyro
A. Masalskio atminimų, pa
aukojo “Keleiviui” 15 dol.

Mūsų gili užuojauta P.
Masalskienei dėl vyro mir
ties ir padėka už aukų.

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.
Siuntinių persiuntimo
įstaiga

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8761

Darbo valandos:
kasdien
9-5
Penktadieniais 9-7
šeštadieniais uždaryta
Vedėja —
Aldona Adomonienė

Po 50 dol.: dr. Jonas Kuodis; dr. Petras Kalade;

30 dol.: Bronius Kruopis;
Po 25 dol.: Bronius Paliulis, Stasys Lūšys, Andrius
Keturakis, Antanas Mažiulis;
Po 10 dol.: B. Martinkienė, J. Lapšienė;
5 dol.:! R. Petronienė.

Lietuvių Bendruomenei per Henrikų Čepų aukojo:

PETER MAKSVYTIS
Carveater 9z Bsllder

<*9 Church Street
E. M11 ton, Mam.
Atlieku visas peUlsymo, remon
to Ir projektavimo darbas ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pagal Jtisų reika
lavimą. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

Po 25 dol.: Antanas Matjoška, Teklė Bogušienė, Stasys
Liepas, Antanas Mažiulis, Algis Smitas;

Po 20 dol.: Mykolas Drunga, Ramūnas Girnius, Stasys
Griežė-Jurgelevičius, Juozas Kapočius, Emilija Pilkienė,
Kazys Šimėnas, Julius Špokevičius, Vladas iš So. Bosto
no;

Po 10 dol.: dr. Juozas Girnius, Prakseda Jakutiene,
Antanas Januška, Elena Juciūtė, Andrius Keturakis, Bro
nius Kruopis, Veronika Liaubienė, Bronė Monkevičienė,
Povilas Nikolskis.

:

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS
BANKE, ar jo lilialėje, ir įsitikinkite, ką
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
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 i
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

ADVOKATE

f

JŪRA STRIMAITYTĖ

k
STRIMAITIS & KEHOE
ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

31 Exchonge Street

Lynn, Moss. 01901
Kada man pasako, kad tas žmogus kalba kaip is knygų, vi
suomet pabrėžiu, kad pirmenybę atiduodu knygoms, kurios
kalba koip žmonės.
MIGUEL DE UNAMUNO

į:

r*****#****##**#*###*##*#?*###*#*

10 dol.: T. ir C. Aleksoniai.
Tautos Fondui per įgaliotinį dr. Petrą Kaladę aukojo:

■

598-0800

MAIN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM • .1 JO PMM-jnduy thru Fnday
Suturday 10 AM to 1 PM
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon . Tues , Wed. & Fri
' ••įurs 8 30 AM to 7:30 PM
baturday 8 30 AM to 12 Noon
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