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įetuviai Socialistų 
internacionale

Lapkričio 3—5 dienomis Vancouvery (Kanadoje) posė
džiavo Socialistų internacionalo kongresas. Jame, tarp ki
tų atstovų, buvo Jamaicos, Suomijos, Danijos ir Senegali- 
jos premjerai.

Lietuvos socialdemokratų partijai jame atstovavo jos už
sienio delegaturos nariai Juozas Skorubskas ir dr. Jonas 
Valaitis. Abu — žymus ALTo veikėjai.

VACLOVO DAUNORO 
PAREIŠKIMAS

“Draugo” dienraštis rašo, kad įžymusis dainininkas Vac
lovas Daunoras spalio 3 d. paprašęs leisti jam ir jo šeimai 
išvykti į užsienį, nes esamomis sąlygomis nebegalįs dirb
ti profesinio darbo ir nenumatąs, kad tosios sąlygos galėtų 
pasikeisti jo naudai.

Vaclovas Daunoras yra gimęs 1937 m., konservatoriją 
baigė 1962 m., o jau nuo 1960 m. pradėjo dainuoti operoje. 
Ten reiškėsi kaip pirmaeilis bosas. 1965 m. jam buvo su
teiktas nusipelnusio artisto vardas. Jis yra lankęsis ir 
JAV-ėse ir čia ne viename mieste su dideliu pasisekimu 
dainavęs. Kai kas tada jo koncertus piketavo. Yra dainavęs 
ir Bostone.

Primintina, kad Vaclovo jaunesnysis brolis Ričardas, 
1976 m. atvykęs j Vak. Europą su grupe dainininkų, atsi- 
skylė~nuo jos rr pasitiko ten ayventi. Dabar jis gyvena Va
karų. Vokietijoje (Stuttgarte).$j rudeni jis buvo atvykęs į 
JAV ir čia koncertavo keliuose didesniuose miestuose.

Sovietų šnipai JAV
FBI direktorius sako, kad JAV-ėse komunistinių valsty

bių šnipų skaičius per paskutiniuosius 12 metu padvigubė
jo, kad per paskutiniuosius 3 mėnesius atvyko 100 naujų ir 
kad šiuo metu jų yra apie 1,900-

Jis įspėjo didžiųjų dirbančių krašto apsaugos reikalams 
įmonių vadovus, kad jų įmonės ypač rūpi šnipams, kad juos 
labai domina viskas, kas liečia mikroelektroniką, lazerį, 
kompiuterius, atomo energiją ir erdvės pažinimo techniką, 
kad tie šnipai paslaptims išgauti naudoja visokiausias 
priemones.

Trumpai
•AFL-CIO prez. Meany sako, kad prez. Carterio paskelb

tas planas infliacijai sustabdyti nieko gera neduos ir reika
lauja privalomos kainų ir uždarbiu kontrolės.

•JAV energijos sekretorius James Schlesingeris pareiškė*, 
kad JAV-ės greičiausiai padės Kinijai išvystyti jos turimus 
didelius energijos šaltinius (naftos, anglių) ir pastatyti di
delę elektrainę prie Yangtze upes.

• Irako sostinėje susirinkę Arabų lygos vadai nutarė suda
ryti 35 bilijonų dolerių fondą rytų frontui prieš Izraelį su
stiprinti. IŠ*td daugiausiai bus duoto Sirijos ir Jordano val
stybėms.

• FBI suėmė banko kompiuterių specialistą Rifkiną, kuris 
skoičiavimo mašinų pagalba sugebėjo iš Los Angeles į New 
Yorko banką pervesti net 10.2 milijono dolerių. Šiais lai
kais, kompiuteriams atliekant vis daugiau ir daugiau ūkinio 
gyvenimo veiksmų, asmenys, kurie moka sias masinas kon
troliuoti, turi galimybę, jei neskrupulingi, sau susikrauti 
daug paslapčių... arba pinigų .

• Prancūzijoje priimtas įstatymas, įpareigojontis bendro
ves, kurių Šerai parduodami biržoje, išdalinti darbininkams 
iki trečdalio tų serų .

Doleriui užsienio biržose 
pradėjus smarkiai kristi, prez 
Carteris praeitą savaitę pa
skelbė šitokias priemones 
tam kritimui sustabdyti: 
bendradarbiaujant su Vakarų 
Vokietijos, Japonijos ir Švei
carijos vyriausybėmis ir 
bankais sudarytas 30 bil. do
lerių vertės svetimos valiu
tos fondas doleriams biržose 
pirkti.

Federalinių rezervo bankų 
paskolų procentas pakeltas 
iki 9.5 procento. Taipgi nu. 
matyta kas mėnesį iš varžy
bų parduodamo aukso kiekį 
padvigubinti. O bankai turi 
padidinti savo rezervus.

Tos priemonės davė gerų 
rezultatų, bet ar tų 30 bilijo
nu doleriu užteks įtikinti do- 
lerių laikytojus, kad jie juos 
laikytų, o ne stengtųsi par
duoti, parodys tik ateitis.

O užsienyje, sako, esą 
tarp 400 ir 500 bil. popieri
nių dolerių.

•Sovietų S-ga ir Vietnamas 
pasirašė draugystės ir ben
dradarbiavimo sutartį. Sovie
tai pažadėjo Vietnamui dor 
didesnę ūkine pagalbą.

• Meksikoje sprogus natūra
linių dujų vamzdžiams, už
mušti 52 žmonės.

•Nedarbas JAV-ese spaiio 
mėnesį sumažėjo iki 5.7 pro- 
cen to. Mažesnis (5.4) bebu
vo 1974 m.
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PRIEŠ DAUGELI. METU BOSTONO FILHARMONIJOS SALĖJE KONCERTAVO DANA 

STANKAITYTĖ, STASYS BARAS, JONAS VAZNELIS SU ORKESTRU BEI CHORU, VEDA
MAIS KOMP. JERONIMO KAČINSKO. TADA BOSTONO LIETUVIAI UŽPILDĖ VISĄ DI
DŽIULĘ SALĘ. SĮ SEKMADIENĮ BOSTONAN GRĮŽTA VIENA TU ŽVAIGŽDŽIŲ — DANA 
STANKAITYTĖ- AR LIETUVIAI ŠIA PROGA UŽPILDYS DAUG MAŽESNĘ BAŽNYTĖLĘ?-

Irane įsigalėjo kariškiai
Seniai bruzdama prieš Irano šachą, bet lapkričio 4 d. ka

riuomenės paleisti Šūviai į demonstruojančius studentus bu
vo lyg kibirkštis sausų šiaudų kūgyje - kitą dieną sostinė
je degė viešbučiai, bankai, kinai ir kiti pastatai. Premjeras 
Sharifas Emani atsistatydino. Jo vieton sachas paskyrė ge
neralinio štabo viršininką gen. Azhari. Be jo, dar 9 genero
lai paskirti ministrais ir tik 3 civiliniai viceministrai val
dys mažesnės reikšmės ministerijas.

*
Sachas, kalbėdamas per televiziją ,pareiškė, kad jis no

rėjęs sudaryti koalicinę vyriausybę, bet nepasisekė. Da
bartinė vyriausybė — laikinė, kol bus “gražinta tvarka”. 
Sachas pripažino, kad ffaeity buvo pdaryta klaidų, buvo 
persekiojimų, korupcijų, jos tačiau nebus pakartotos, ir 
klaidos bus pataisytos.

Kaip įvykiai toliau vystysis, šiandien nežinia. Opozici
ja pasitraukė į pogrindį. Musulmonų šiitų vadas Khomeini 
tebekartoja tą patį - šachas turi pasitraukti. Nieko bendra 
nenori turėti su kariu vyriausybe ir kitas opozicijos sąjū
dis — Tautinis frontas.

Nepapirko Sadato
Irako sostinėje susirinkę Arabų lygos nariai nutarė pa

siųsti pas Egipto prezidentą Sadatą delegaciją, kuri nuvež
tų pasižadėjimą per 10 metų duoti Egiptui 50 bil. dol., jei 
jis atsisakys nuo sutarties sudarymo su Izraeliu.

Sadatastačiau atsisakė delegaciją priimti Ne už viso pa- 
sculio milijonus negalima nupirkti Egipto pasiryžimo tai
kai, pareiškė Sadatas.

• Ispanijos parlementos priėmė naują konstituciją. Pagal ją 
Ispanija bus konstitucinė monarchija, o božnyčia atskirta 
nuo valstybės. Konstituciią dor turi patvirtinti tautos refe
rendumas, kuris numatytos gruodžio mėnesį.
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PRAŽUVO GERAS DERLIUS

Lietuvą lankiusieji sako, kad šiemet žemės derlius buvo 
geras, bet jis labai nukentėjo dėl nuėmimo metu dažno lie
taus. Daug jo paliko nenuimto. Gyventojai dejuoja ir savęs 
klausia: “Kas bus? Kg valgysime?'*

PRISIMINĖ /ŽYMUJ į ARCHITEKTĄ
*
Šiemet sukanka 225 metai nuo įžymiojo Lietuvos archi

tekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimimo ir 180 metą 
nuo jo mirimo. L. Stuoka-Gucevičius — Kupiškio valsčiaus 
valstiečio sūnus, savo dideliu talentu tapęs ano meto žy
miausiu architektu, kurio kūriniai - Vilniaus katedra, Vil
niaus rotuše, Verkią rūmai ir daug kitų ir šiandien laikomi 
statybos šedevrais.

Jo gimimo sukaktį iškilmingai paminėjo rugsėjo 28 d. 
Vilniaus katedroj, kuri dabar paversta paveikslų galerija. 
Kalbėjo poetas Justinas Marcinkevičius, architektų, daili
ninkų, paminklų apsaugos atstovai ir kt. Buvo surengta L. 
Stuokos-Gucevičiaus architektūrinių kūrinių nuotraukų pa
roda.

Jo gimtinėje - Migonyse atidengtas paminklinis akmuo.

NUSAUSINO 2,000 HEKTARU

Tenykštė spauda rašo, kad iki š.m. rugsėjo 20 d. nusau
sinta 2,000 hektarų. Tų dienų Raseinių rajono “Laisvės“ 
kolchoze įvyko didelės iškilmės, j kurias buvo atvykus 
pats partijos pirmasis sekretorius Petras Griškevičius.

3 MILIJONAI 366 TŪKSTANČIU GYVENTOJU

Lietuvos centrinės statistikos valdybos viršininko Zeno
no Kuncevičiaus teigimu, šių metų pradžioje Lietuvoj gy
veno 3 mil. 366 tūkst. žmonių. Iš jų miestuose 59 procen
tai (1939 m. miestuose tegyveno 23 procentai).

TEATRO VETERANŲ SĄSKRYDIS

Vilniuje kasmet suskrenda Lietuvos profesinio teatro 
kūrėjai ir kiek jaųpesni, dažnai buvę pirmųjų bendradarbiai, 
jų darbo tęsėjai. Šiemet toks Sąskrydis buvo spalio 14 d.

Atvyko Potencija Pinkauskaitė, lietuvių spekta
kliuose dalyvavusi nuo 1913 m. Vilkolakio, Tautos teatro,e*
Klaipėdos, Šiaulių teatro aktorė; Nelė Vosyliūtė-Dauguvie- 
tienė, vaidinusi 1919-22 m. Tautos  ̂V i Ikolakio, vėliau 
Kauno teatruose. Buvo ten ir Elena Zalinkevičaitė-Petraus
kienė, taip pat Vilkolakio, o vėliau Kauno teatro aktorė; 
pirmojo baleto koncerto šokėja Jadvyga Jovaišaitė-Olekie- 
nė; nepamirštamas Mefistofelis - Antanas Kučingis; pirmo
jo Traviatos spektaklio dainininkai — Antanas Sodeika, 
Antanas Zauka ir Vincas Marcinkus. Sąskrydis neapsiėjo 
dar be šių scenos “jaunuolių“: S. Dautarto, A. Sabaniaus- 
ko, G. Jokavičiutės, 0. Juodytės-Chadaravicienės ir kt.

Visi jie turėjo ką prisiminti ir papasakoti.

KARAJANO KONKURSO JURY KOMISIJOJE

Berlyne garsaus dirigento Herberto von Karajano fondas 
surengė penktąjį tarptautinį jaunimo orkestrų konkursą.
1976 m. tame konkurse prof. Sauliaus Sondeckio vadovauja
mas M.K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos styginis or

kestras laimėjo auksinį medalį. Šiemet prof. S. Sondeckis 
buvo pakviestas to konkurso jury komisijos nariu.

Sausio mėnesį prof. S. Sondeckis su Vilniaus filharmoni
jos kameriniu orkestru atvyks j JAV ir čia suruoš 26 kon
certus. Orkestrą pakvietė Columbia Artists Management 
b-vė.

JIS VĖLEK PRABILO

Vilniuje yra toks Vytautas Miniotas, save laikąs žurna
listu, bet iš tolo kvepiantis KGB įstaigos raugu. Gal atsi
menate, kiek melo jis yra paskelbęs, rašydamas apie Simą 
Kudirką, BALFo ir kt.

Dabar jis ir vėl prabilo. "Tiesoje” net per 4 numerius 
drožia išsijuosęs apie ontitorybininkus, balfininkus, skau
džiai kliūva vyskupui V. Brizgiui, BALfo veikėjoms Mari
jai Rudienei, Valerijonui Šimkui, kun. Vaclovui Mortinkui

AUGANTI SOVIETŲ 

KARIŠKA GRĖSME

KELEIVYJE GAUNAMOS

NAUJOS KNYGOS

RUDENYS ifTpAVfcSARIAI,

, >. Ill-ji Jalii, romanas, parašė
Albinas Baranauskas, 389 
psl., kaina 8 dol.Vakarų politikai ir vadinamieji “sovietologai“, kurie 

ryškina tik sovietų ekonominius sunkumus, atskirose res
publikose besireiškiantį disidentinį sąjūdį, komunistinės 
ideologijos praskydimų partijoje ir panašius reiškinius, yra 
linkę mažinti ir aplamai Sovietų S-gos grėsmės pavojų Va
karams. Bet kariškieji ekspertai ir strategai, sveriantieji 
didėjantį sovietų apsiginklavimų, yra tamsesnės nuomones. 
Jie įžiūri, kad sovietų agresijos apetitas nepaprastai auga 
ir net keleriais artimiausiais metais galima laukti pasaulio
taikai pavojingų įvykių. Tuo klausimu kelis straipsnius 
šiomis dienomis išspausdino ir plačiai skaitomas politikos 
žurnalas “U.S. News & Wortd Report”, su kurių mintimis 
verta susipažinti.

Tose apžvalgose sakoma, kad didžiausias sovietų kariš
kos avantiūros pavojus galįs susiformuoti iki 1980 metų vi
durio. 0 jis kyląs iš Sovietų S-gos kariško pajėgumo ir jos 
silpnybių kombinacijos. Mat, yra manoma, kad laikinai, bent 
iki 1983 metų, Maskva dar turėsianti strateginę ir ginklų 
persvara prieš JAV-bes, kurios tik neseniai sukruto moder
ninti ir aidinti savo karinį arsenalų. Tuo tarpu kiekinį so
vietų ginklavimosi pranašumų galėtų liudyti ir tokie skai
čiai: prieš 1,054 JAV tarpkontinentines raketas stovi 1,400 
sovietiškųjų, prie? 656 raketom ginkluotus JAV povandeni
nius laivus — 1,015 maskvinią, prieš 10,000 tankų - 50,000 
rusiškųjų, prieš 2.1 mil. Amerikos korių — 4.4 mil. sovietų. 
Amerika turinti tik “atominiųgalvų” žymiai daugiau:
11,000 prieš 4,500 rusiškųjų.

įSEIVESKftHįkapysaka, 
parašė Marija Aukštai te, 
207 psl., kaina 5.50*dol.

MARLBOROUGH'5 LlfHU- 
ANIAN SELF-TAOŲHJ, 
144 psl., kaina 2 dol.

LITHUANIA 700 YEARS,
IV laida, parašė Jonas Pu- 
zinas, Juozas Jakštas, Al
bertas Gerutis, Algirdas 
Budreckis ir Stasys Lozo
raitis, red. dr. Albertas Ge
rutis, 458 psl., kietais vir
šeliais, kaina 12 dol.

ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIE
VŲ MIŠKE, kacetininko Sta
sio Ylos pergyvenimai, 556 
psl., kaina 5 dol.

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

Tiesa, raminamasi, kad Amerikos ginklai yra moderniš- 
kesni ir taiklesni negu sovietų, bet labai abejotina, ar JAV
dabartinė “samdinių armija”, tarnaujanti tik už gerų algų, 
kautynėse bus pranašesnė už sovietinę, politrukų varomų 
pirmyn į nugarų atremtais naganais.

Karo pranašautojai išprotauja, kad Sovietų S-ga, akivaiz
doje blogėjančios ekonominės padėties, Kinijos stiprėjimo, 
satelitinių kraštų didėjančio troškimo išsilaisvinti iš Mas
kvos “motiniškos globos” ir tarptautinio komunizmo sąjū
džio skeldėjimosi, turinti paskubinti smūgį prieš Vakarus, 
kol dar jaučianti savo jėgos persvarą, kol jos priešas dar 
pakankamai nesustiprėjo ir galima tikėtis laimėjimų pasiek
ti net tiktai grasinimu.

Vakarų strateginių studijų autoritetai pažymi, kad nebū
tinai Sovietu S-ga pirmiausia turinti pulti Ameriką ar Vaka
rų Europų. Ankstesni jos taikiniai galėtų būti Kinija, pasi
naudojimas Tito mirtimi komunistinėje Jugoslavijoje, Irano 
ir Saudi Arabijos alyvos šaltiniai, Pietų Afrika ir sritys, is 
kurių galima perkirsti alyvos transporto kelius Vakarams ir 
Japonijai. Europoje pirmoji auka galėtų būti ir Norvegija, 
iš kurios dabar NATO pajėgos gali kontroliuoti sovietų ke
lių iŠ Murmanslo uosto j okeanų. Bet tiesioginis ar kaip 
nors užmaskuotas sovietų karinis įsibrovimas į bet kurių 
Šių Vakarams gyvybiniai svarbių strateginių sričių gali su
kelti jau betarpiškų didžiųjų galybių konfliktų.

Vakarų žvalgybos surinkti duomenys patvirtina, kad So
vietų S-ga skubiai žengia j kpro rizikų ir jos ginklavimosi 
nepristabdo jokios derybos. Žymaus Gynybos komiteto na
rio šen. Šamo Nunno žodžiais, “nuo 1930 m. Hitlerio Vo
kietijos nė viena valstybė taikos metu nevykdė tokios am-

(nukelta į 4 psl.)

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir
moji dalis (1919—1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota, 432 psl.,
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats ou-. 
tori us

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

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

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

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

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

SPAUSDINA AUG. VOLDEMARO ATSIMINIMUS 
%■

Vilniuje leidžiamas "Švyturys“ pradėjo spausdinti Au
gustino Voldemaro atsiminimus.

Redakcija paaiškina, kad atsiminimai rašyti 1940-41 
metais, versti iš rusų kalbos. “Rusiškai jie buvo anais
laikais rašyti ne vien sau - A. Voldemaras su savo sam
protavimais, mintimis, išvadomis supažindindavo ir įvairias 
tarybines įstaigas”, rašo “Švyturio” redakcija.

Skaitytojams būtų daug aiškiau, jei “Švyturys” butų tik
rovės nevyniojęs į vatą, ir atvirai parašus, kad A. Volde
maro atsiminimai rašyti tada, kada jis jau buvo komunistą 
policijos rankose ir jos įsakymu rašė savo “išpažintį”.

TBL. AN »-«24

Dr. Amdia E. Rodd
(RUDOKTUTt)

OFTOMBTKISTft
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 
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KAI IŠVYKSIME Į 
“DANGAUS TREMTĮ”..

Gal šiandien ir nepatogu apie tai kalbėti, bet vis dėlto 
pasvajokime bent šimtų metų j priekį. 0 gal net ir mažiau. 
Tik tam, kad geriau pajustume vertybių lyginamąjį svorį ir 
neišnyktų gliaudiškoji “narsa gyventi’*.

Taigi, nors ir nesame aiškiaregiai, bet galime garantuo
ti, kad tada visos musų dabartinės rezidencijos jau bus ar* 
ba nugriautos, arba gausiai apgyventos juodukų, meksikie
čių, portorikiecių ir kitų palikuonių, kurie vargiai beprisi
mins pirmųjų šaunių savininkų generacijų. Ko1, pastogių 
dulkėse gal dar tūnos pasislėpęs ir vienas kitas šviesion 
ateitin drųsiai žvelgiančių mūsų portretų, kuriems nežinomi 
išdykėliai jau bus smala pripiešę ožio barzdas, katino vi
sus ir Afrikos jaučio ragus. Mūsų brangus Šlifuoto akmens 
antkapiai, jeigu tokių dar kiek ir išliks, bus vešliai apžėlė 
dilgelėm, kiečiais ir varnalėšom, ir tik svirplelis, veisimo- 
si ilgesio kankinamas, gronito plyšyje kartais dar užčirps 
mums gerai atsimenamų tėvynės meliodijų. O mūsų dabar 
standžia i., suplaktos bankų seifuose sontaupos jau bus se
niai provaikaičiųprauliotos, ir už tai - nė ačiū!

Bet dar nenusiminkite! Mūsų kultūros ir politikos istori
kai archyvuose kruopščiai kedens senų laikraščių komplek
tus ir stebėdamiesi šypsosis. Nagi, tik žiūrėkite! Kiek 
daug tada būta ambicingų visuomenės vadų, partinių kertu- 
kų, veidmainingų patriotų, meno ir mokslo talentų ir tau
riausių geros valios žmonių, o visus juos taip sugraužė e- 
migracijos vėžys, jog tiktai juodi pelenai beliko!

Bet staiga, tikėkime, archyve užviešpataus ir gilios pa
garbos tyla, nes žila ateitis atsirems ir j nuostabių mūsų 
laiku^ lentynų.

O joje — šalia kelių dailiosios literatūros knygų, kelių 
mūsų mokslininkų veikalų, kelių kompozici jų ir kelių dai
lės leidinių aukso raidėmis švytės išsirikiavę net 36 tomai 
“Lietuvių Enciklopedijos”, prie kurių, draugiškai prisi
šlieję, dar 6 tomai “Encyclopedia Lituanica”. Taigi net 
42 tomai!

Na, ir savo paguodai pasvajokime, kad net tų žilabarz
džių vaikoi klausinės, kokie Čia prievartiniai išeiviai tq di
dįjį darbų padarė savo tautos garbei ir pasaulinio klajoklio 
daliai įprasminti? Kas jie tokie buvo, kad nuveikė tai, ko 
milijoninės kitų tautų išeivių masės neįstengė?

Ir iš praskleistų Enviklopediįos lapų tada žvelgs į gyvų
jų akis jos ištvermingasis leidėjas Juozas Kapočius. O! 
Toks liesas ir kaulėtas asketas, lyg šventas Gordijus, vi
siškai nepanašus į pavyzdinį alų mėgstantį amerikonų! Ir 
net kiek rūstokas, tarsi nepatenkintas, kad tokius ilgus me
tus įtikinėdamas skeptikus, rizikuodamas sveikata, nešio
damas, vežiodamas ir stumdydamas knygų ir popierių svo
rius bei derindamas spaustuvės mašinų ratelius, turėjo ra
šaluotomis ronkomis laužyti savo duonų, vis rūpindamasis, 
kad neprasiskolintų, kad nesubankrutuotų, kad ištesėtų vi
suomenei duotų pažadų. Ir toip, kol įkūnijo savo galvoj pa
sigimdytą idėjų.
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IŠLEISTOSIOS KNYGOS

KEISTI REKORDAI
Tada kelsis iš istorijos rūko ir redaktoriai, šio didžiojo 

kultūrinio darbo kūrybinės dvasios, — Vaclovas Biržiška, 
dr. Juozas Girnius, Pranas Čepėnas, dr. Jonas Puzinas, dr. 
Vincas Maciūnas ir kiti, kurie tik pridėjo savo įnašų. Da
bar jau niekas jų nebekeiksnos nei lietuviškai, nei tarptau
tiniais žodžiais, kad raudono rašalo brūkštelėjimu sumaži
no įžymuno nuopelnus, “iškilaus” pareigūno įsivaizduotą
jį autoritetų, negirdėto didvyrio žygius ar visiškai išmėtė į 
atlaikų krepšį pikantiškų biografijų ir atvaizdų ponios, no
rėjusios enciklopedijoje įsiamžinti dėl to, kad puikiai kepė 
blynus... O visi tars: “Tebūnie jiems šlovė ir amžinas dė
kingumas už nepalaužiamų kantrybę!” Ir lygiai pagarbos ir 
padėkos atsidūsėjimu bus prisimintas ilgas sųrašas tų sios 
kultūrinės talkos baudžiauninkų, be kuriųbūtų likę tiktai 
balti knygų puslapiai; bus prisiminti tie, kurie, nors ir mur
mėdami, ištikimai ėjo lažų ligi pat paskutinės šios karšto
sios darbymetės pradalgės ir nepabėgo į girių...

O gal ir ne per daug apsirinkame, šitaip svajodami, nors 
“Lietuvių Enciklopedija” ir “Encyclopedia Lituanica” iš
leistos tikrai ne dėl garbės troškulio, bet vien kultūrinės 
veiklos naudai. Tas žygis tik šiandien mums atrodo visai 
paprastas, nes stovime dar labai arti įvykio, beveik atrėmę 
nosis į leidyklos duris.

Bet gruodžio 3 d. “L.E.” ir “E.L.” pabaigtuvių iškilmė
se So. Bostone turėsime progų ir malonumų į tų didįjį lietu
vių išeivijos darbų realiai pažvelgti bent iš mažos perspek
tyvos. Tad iš anksto kviečiame tos progos nepraleisti.

Viena Anglijos alaus b-vė 
išleido Rekordų kn^ga, ku
rioj surašyti nauji šiųmetę 
rekordai. Tarp jų yra ir tokie 
pirmų kartų pasiekti laimėji
mai:

KAIP RAŠĖ MEMORANDUMUS 
PO ATVIRU DANGUM

‘Dirva” spausdina prieš 5 metus mirusio ilgamečio Lie
tuvos diplomato, Vak. Vokietijoje 1945 m. pavasarį atkurto 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) parei
gūno Vaclovo Sidzikausko atsiminimus. Spalio 12 d. laido
je skaitėme, kaip buvo rašomas gen. Eisenhovveriui pirma
sis memorandumas:

“Maino upės kairiajame krante mus priglaudusi vila nuo 
anglų padegamosios bombos sudegė, nors mes ir nesigailė
jome pastangų jai išgelbėti, kibirais nešdami vandenį iš 
Maino. Iki susiradome kitų pastogę, gyvenome sudegusios 
vilos kieme po atviru dangum. Tokiose sųlygose buvo sura
šytas pirmas atsikūrusio VLIKo memorandumas aliįantų ka
riuomenės vadui gen Eisenhoweriui. AŠ diktavau, Stosys 
Žakevičius rašė, o Magdalena Avietenaitė, kuri ištikimai 
su mumis laikėsi Berlyne ir dabar Wuerzburge, jį išvertė^ 
anglų kalbų. Buvo tai mūsų pirmas oficialus prisistatymas 
alijantams. Memorandume plačiai išdėstėme Lietuvos bylų 
ir VLIKo teisinu bei politinę origimtj.”

VLIKas tebeveikia ir Šiandien. Jo metinis seimas šau
kiamas gruodžio 9-10 dd. Chicagoje .

Vienas New Yorko gyven
tojas per 12 minučių ir 32 
sekundes įlipo į Empire Sta
te Building, kuris turi 1,575 
laiptelius.

Saturday Night Fever filmo 
muzikos plokštelės parduota 
12 su viršum milijonų egzem
pliorių.

Santa Clara gyventojas 
Čabano turi net 897 kredito 
korteles.

Vienas Pūna miesto Indi
joje gyventojas užsiaugino 
22 su puse colių ilgio rankų 
pirštų nagus.

CIGARETESJ'DOVANA”
RŪKANČIAM

Kad rūkymas žalingas 
žmogaus sveikatai, niekas 
neabejoja, išskyrus kai ku
riuos rūkančiuosius.

Tyrinėjimų duomenys rodo, 
kad surūkantieji per dienų iki 
20 cigarečių gyvena viduti
niškai 5.5 meta trumpiau. Iš 
300 žmonių nuo plaučių vė
žio miršta: 1 nerūkantis, 12 
rūkančių per dieną 10 ciga
rečių, 37 rūkančių 30 cigare
čių ir net 60 rūkančių po 40 
cigarečių per dienų.

Infarkto grėsmė rūkantiems 
12 kartų didesnė negu nerū
kantiems. 18 kartų dažniau 
rūkantieji suserga stenokar
dija (krūtines angina), 10 
kartų dažniau serga skrandžio 
opalige.

Rūkantiems 10-15 metų pa 
greitėja senėjimo procesas.

Tabako dūmai ypač kenks
mingi vaikams. Pastebėta, 
kad šeimose, kur nors *i*-^ 
nas yra rūkantis, vaikai daž
niau serga kvėpavimo takų 
ligomis.
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Pasikalbėjimas 
Naikia 
su Tėvu

— Maiki, ar tu skaitei “Nau
jienose” tokio Jono Kreivėno 
labai graudinantį pamokslų 
mums visiems ir dar spesel 
iŠ krajaus atvažiavusiems 
dviems naujiems grinoriams 
- pojetui ir prapiesoęiui? Jis 
ten virozina, kad is Žemaiti
jos atvažiavę visokie giesmi
ninkai, prapiesoriai, pojetai 
ir kiti monelnykai mums čia 
nieko neduoda, o tik išmaz
gojo iš galvos smegenis, pa
lieka mus su tuščia kaukole 
ir, apsiavę mūsų džinsais, 
aroplanu išlekia namo. Dėl 
to, sako, turime visi ant At- 
lantiko kranto sustoti į glitų 
ir taip susiglausti, kad nė 
blusa iš krajaus čia neara- 
lįstų. 0 apie tuos du telektu- 
alus jis šneka, kad vienas jų 
krajuje palikęs didžiulę ba- 
gotystę, o kitas poniškų 
sluzbų ir čia atvažiavo tik 
mūsų sudurninti, ba jiems 
komunistų valdžia davė toki 
prikaza. Ta Kreivėno groma- 
ta perslebizavojęs, aš net 
'šsigandau, ar tik nebūsiu 
padaręs didelį misteikų. Juk 
ir su vienu, ir su kitu tų pro
pagandistų aš dar neseniai 
Saubostone rodavojausi, kaip 
reikėtų iš ruskio išvalninti 
Plungę. Tai kų tu pasakysi, 
Maiki? Ko taip susiraukei ir 
tyli, kaip burna vandens pa
sisėmęs?

- Tėve, pamokslininkų 
mums niekada netrūko. įvai
riausių. Vienybės skelbėjų, 
doros Drigadininkų, velnio 
buvimo jrodinėtojų, visų val
džių mylėtojų, tautinės draus
mės saugotojų, patriotintoji  ̂
ir net savų tautiečiu orakei- 
kėįi^ Ne visų jų žodžiai su
tapo su jų darbais, ir ne vi
sų darbai buvo tautai naudin

damas. Matyt, savo kaitinimų 
nepatikimumų jaučia ir pats 
straipsnio autorius, nes ben
gia paminėti ir tų intelektua
lų pavardžių, bijodamas at
sakomybės. Juk tokiais pat 
argumentais ir įtarimais ga
lėtu koks nors piktybininkas 
pakaltinti ir pati Kreivėnų: 
ko jis atvyko j Amerikų, jei
gu Lietuvoje, pasižadėdamas 
ištikimai tarnauti komunisti
niam režimui ir jo saugumui, 
galėjo puikiai gyventi? Ne, 
geriau neaušinkime dėl nesą
monių gvildenimo burnos!

- Nu, Maiki, tu mane vėl 
siek tiek nuraminai.

ADVOKATE .

JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street 

Lynn, Mass. 01901

598-0800

Flood Square
Hardume Co.

Sa-’atakaa N. J. ALEKNA 
KAST BROAPNA? 

fcOUT» HGtTON. MASS.
i'KLEFONAS AN S-414U 

Bar.jamij Mrcn Uaiai 
Tupieroo Sianntns 

gličiai Langams 
V’la-.kJa reikmtrnya namaaa

Scikaianya plambariaaaa
Vlankia 4a<ktal

SU MIMAI } LIETI \ Ą
LOSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 

Tek: 79S-2S6H 
Vedėja B. Sviklieni

p«9

BALTK
TOURS

gi. Griausmingu riksmu įsa
kinėdami vienybę ir drausmę, 
jie kartais visuomenę tik dar 
labiau sukiršina ir net su
skaldo organizacijas; be pa
grindo įtarinėdami kitus, pa
tys pasidaro įtartinų uždavi
nių vykdytojai; reikalaudami 
dorybės, patys gyvena, nebi
jodami nei Dievo, nei velnio, 
o skelbdami patriotizmų, pa
tys veidmainiauja ir slepiasi 
nuo visuomenės akių ir ausų, 
nes dažniausiai jų pačių šei
mos jau yra nutautusios ir ntf 
lietuviu^ kalba jų vaikų lūpose 
mirusi...

- Bet, Maiki, tu man dabar 
jau patsai ilguldai tokį pa
mokslų, kad norisi tik verk
ti, kaip bažnyčioje, nors ir 
ne viską suimu į galvų. Ale 
tu man streit ir rait išvirožyk, 
ar Jonas Kreivėnas tiesiai ar 
kreivai nušneka apie tuos du 
prapiesorius, kuriuos jis va
dina beveik komunistų agitei- 
teriais?

- Tėve, tavo minimas Jo
nas Kreivėnas yra buvęs Si
biro kankinys, iškentėjęs 
stovyklose ir sovietų kalėji
muose apie 10 metų. Aš ver
tinu jo nuoširdų patriotizmų, 
suprantu kalėjimuose ir okup. 
Lietuvoje jame susiformavu
sį nepasitikėjimų kitais žmo
nėmis ir didelį įtarumų, bet 
šį kartų kaltinti ir įtarinėti 
įsižiūrėtus asmenis jis netu
ri jokio pagrindo ir remiasi 
tik savo vaizduote, nieki
niais argumentais ar kokių 
specialių šnabždūnu jtaigo- 
•imais. Dar prasciou, kad jis 
tyčia ar netyčia traktuoja 
juos lygiai taip pat, kaip ko
munistinė “Vilnis” ir "Lais
vė”, tuo joms tik patarnou-
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WORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeitadieniaia 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM

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

Tel. 852-3665
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AUGANTI SOVIETU GRĖSMĖ...

(atkelta iš 3 psl.)

bicingos militarinės programos kaip sovietai”. Be to, kaip 
Pentagono specialistai atskleidžia, Sovietų S-gos karių ap
mokymo propogandinėje literatūroje šiandien jau nekalbama 
tik apie "didžiosios tėvynės” gynimų nuo "kapitalistinių 
imperialistų“, bet diegiama į galvas idėja, kad reikia ginti 
busimąja, pasaulio santvarkų ir toli už tėvynės ribų...

Sovietų S-ga šiuo metu karo reikalams skiria apie 13% 
savo nacionalinių pajamų, o artimoje ateityje, sakoma, ji 
turėsianti skirti gal net 20%. Žinoma, dėl to labai nukenčia 
gyventojų ekonominis aprūpinimas, bet komunistų partija ir 
vyriausybė į tai nekreipia rimto dėmesio, kadangi užslopin
tas visuomenės balsas tenai nieko ir nelemia.

JAV Generalinio štabo viršininko gen. Davido C. Jonės 
nuomone, Sovietų S-ga nuo platesnio masto agresijos veiks
mų gerokai prilaiko Kinijos pavojus, nes ir sovietams 
dviejų frontų karas vargiai įmanomas laimėti, kaip tokia si
tuacija net au kartus sugniuždė ir Vokietijų. 3et pavojinga 
esq į sovietus žiūrėti tik vakariečių akimis ir jų veiksmus 
sverti savo vertybėmis, nes jie pasaulį regi visai kitu kam
pu. Pavyzdžiui, kai JAV strategai galvoja, kad šiandien a- 
tominis karas yra visiškai neįmanomas, nes jis pražudytų 
civilizacijų ir gal pačių žmoni jų, sovietu doktrina kalba a- 
pie jį, kaip apie visai galimų dalykų.

Pagaliau, įtemptoje politinėje situacijoje lemiamos reikš
mės gali turėti ne tik realus karinės jėgos balansas, bet ir 
klaidingas pasaulio įsitikinimas, kad sovietai strateginia
me lauke jau neįveikiamai pirmauja, kaip buvo susidariusi 
iliuzija, kad jie, iškėlę į erdves pirmąjį Sputnikų, jau yra 
nepavejami "visatos valdovai”. Toks įsitaigojimas, anot 
minėto generolo, gali taip pat giliai paveikti pasaulio tautų 
apsisprendimų.

Na, tikėkime, kad šitie strategų samprotavimai ne būti
nai įsikūnys.

GERA DOVANA KIEKVIENAM

Prano Čepėno "Naujųjų, laikų Lietuvos 
i s t o r i j o s” I t., visiems lietuviams brangi knyga, gra-' 
ži dovana kiekviena proga. įsigydami pirmąjį tomą, padėsi
te išleisti antrąjį istorijos tomą. Kietais viršeliais, 560 
psl. Kaina 15 dol.

Reikalaukite knygynuose ar leidėjo adresu: J. Urbei is, 
1649 No. Broadway, MeIrose Pork, III. 60160-

Jų galima gauti ir Keleivio įstaigoje.

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

* '' -d X
NAUJI METAI LIETUVOJE

Nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d. 

$1039.00

3 naktys Varšuvoje, 2 naktys Maskvoje, 
6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys 

Leningrade

Daugiau informacijų kelionių į

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

Iš Bostono į Frankfurtu - $335.00 

Is Bostono į Torontą - $113.00

Iš Bostono į Havajus - nuo $450.00 

Į kaina įskaitomas ir grįžimas.

Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Atstovai:
Worcestery: 144 M«likery St.

l__SW-8-'2868



Klausyti - taip, 
žinoti - ne

Spolio 27 d. Latvian Heritage radijo programoje per Bos* 
tono FM stotįWCRB pateikto dabartinėje sovietinėje Latvi
joje gyvenančiu kompozitorių kūrinių Paaiškinta, kad nors 
kompozitoriai verčiami kurti pagal “valstybės kursą”, bet 
jie sugeba savo talento savitumu pro tų užtvarą prasiverž
ti. Paskelbta, kad dabartinėj Latvijoj jau sukurta 20 operų, 
dešimtys operečių ir per simtę įvairiu simfonijų bei kitų 
muzikinių dalykų.

Prisimenu, Bostono jaunimo būrelis savo laiku per FM 
stotj WBUR pateikdavo tarp kitko ir dabartinės Lietuvos 
kompozitorių kūrinių. Mintin ateina ypač vienas tokių — 
“miuziklas", pirmiausia pastatytas labiau “pažangioje" 
Estijoje, negu Vilniuje — “Ugnies medžioklė su varovais". 
Čia vienoje vietoje dainuojama: “Jie neklausia, ar tu nori; 
jie neklausia, ar nenori; augštyn, augštyn, augštyn!”

Petras Viščinis arti pusės, jei ne daugiau, muzikos ku
rinių savo Laisvės Varpo radijo programai ima iš dabarti
nės Lietuvos kompozitorių, bet kredito jiems, kaip latviai, 
ar mūsų jaunimo būrelis, nesuteikia. Girdi, bandąs, bet su
silaukęs protestų iš “iki kaulo smegenų konservatyviųjų”. 
Tikrai įdomus faktas: jei tie konservatoriai nežino, kad čia 
dabartinės Lietuvos talentų kūrinys, tai džiugiai klausosi, 
o sužinoję - plaukus pašiaušia!

Pagarba Viščiniams už perleidimų Lietuvių Fondui $600, 
gautų iš Brocktono Sandaros kuopos savitarpio dalybų, tik 
kažin, ar iš liepsnos nepateko į ugnį? Penketas metų klau
sinėju per “Vienybę” fondo pirmininkų dr. A. Razmą, ar 
apsaugo valstybės įstatymai fondo pinigus nuo draugiškų 
savitarpio dalybų, panašių j Sandaros kuopos pravestąsias? 
Įstatymai, pavyzdžiui, kietai apsaugo Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) telkiamų jau j penktų milijonų kapita
lų pomirtinėms ir pašalpai. Lietuvių Fondo pinigai telkia
mi lietuvybei palaikyti Amerikoje iki bus perkelti į nepri
klausomų Lietuvą. Šios Lietuvos susidarymas, Stepono 
Kairio posakiu, darosi vis “ilgesnių distancijų" dalyku.
Ar yra Amerikos valstybinių įstatymų, kurie sudraustų bet 
kuriam fondininkų seimui pasiskelbti paskutiniais lietuvy
bės palaikytojais Amerikoje (Tysliavos posakiu — “pasku
tiniais prūsais”) ir pasidalinti pusantro ar du milijonu do
lerių? Dr. Razma per penketu metų atsakymo nesuranda.

Beje, latviu radi jo programos vedėjas paskelbė, kad ang
lų kalba išėjo antras baltiečių autorių dramų vertimų to
mas - The Golden Steed. Joje septyni veikalai, ju tarpe 
Sajos ir Borutos. Išleido Wayland leidykla, Prospect, III.

VYT. SIRVYDAS
"

CI 4 SUSIVIENIJIMAS
O Lr/"Y LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA—Jau n metų (ūmuJa Ueturig viauomensl Ir ttmohfi- 

ja oaugiaa oup SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
oariama.

SLA—tfidUaaato Ueturig fratanaUnt ergaaiaaelja — 
diodą gyvybės apdnaė< ir Hgsje painipų kori yra 
pigi. nm.SU8IvnaiUIMAS aeMko peisą. o taikia 
patarnavimas savitarpinės pagalbon pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria au pum aaMaaa dutarip 
kapitalą, tid |o agdrsria Ūkia Ir aaagL Tbbri— 
beturiu čia gauti {vairia klasių rrikabadaariaa 
apdraadaa nuo flOC.OOIki tlC.OW.OS.

SLA—jausimu! duoda gerų Taupumgjg Agdraadų — Wk. 
dovaeat lasuraaeu, kad Jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo makalo studijoms ir gyvenimo pradHat

SLA—-duoda V ARAMS tr jaunuoliam labai pigių TEBM 
apdraudę: ui >1,000.09 apdraodoe tik 00.00 mokas 
flo metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA aaadfa«a riaukta 
amžiau# asmenims rekoanandoojama BriavMkf 
klubų tr dnagijų mariams. Ui U,000.00 akcidomta- 
Ms apdrau'io# moksstii >2.00 } matus

SLA—kuopos yra daugumolt lietuvių kolonijų. Rndpkftia 
* kuopų vedėju#, ir jie plačiau psailHna spės 
8a#lvlenifiBM darbus.

Gągsits spaasdintas atot-ųiaeija#, JalgU 
panirsite:
Utkaaatea AMuna af Amoriea
•07 W«atMtk Struot, Ntv Vark. M-T. 10001

iŠ TAUTOS FONDO VEIKLOS

Tautos Fondo, kuris telkia lėšas VLIKui, taryba ir val
dyba paskutiniajame bendrame posėdy tarp kitko nutarė:

1. Įsteigti Tautos Fonde atskirų fondų, į kurį plauktų 
aukos ir testamentiniai palikimai, kurių tik kasmetiniai 
procentai būtų naudojami VLIKo veiklai finansuoti, pagrin
dinį kapitalų paliekant atstatysimai Lietuvai.

2. Plėsti Tautos Fondo teisinę tarnybų, įtraukiant į jų 
įvairių vietovių lietuvius advokatus, kurie galėtų patarti, 
kaip surašyti tinkamus testamentus. Surašydami testamen
tus, jie galėtų patarti bent dalj palikimo skirti Lietuvos 
laisvinimo reikalams per Tautos Fondų. Ton tarnybon tuoj 
pakviesti adv. Marija Sveikauskienę iš Bostono, kuri jau 
yra savanoriškai sėkmingai patarnavusi aukotojams ir Tau
tos Fondui. Prašomi atsiliepti lietuviai advokatai, kurie 
gali ir nori šioje srityje padėti aukotojams, Tautos Fondui
ir VLIKui. Rašyti adresu: VLIKas, 29 W. 57 St., New York, 
N.Y. 10019. Tel. (212) u752-0099.

3. Prasyti lituanistinių mokyklų vedėjus ir mokytojus su
pažindinti mokinius su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo ko
mitetu ir Tautos Fondu

Į Berlyną ir atgal
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Gyvu mums kaltintoju tebe

stovi ir artimiausia musu pra
eitis jau nepriklausomoj Lietu
voj. Atsįkūrėme demokratiškos 
respublikos pavidalu, bet ne
mokėjome būti demokratais ir 
nesugebėjome apginti laimėtų 
laisvių, kai it mūsų pačių kilę 
smurtininkai drįso jas trypti.

Nemunu iš vakarų druska pra
dėjo sūdyti mūsų pirmtaku krau
ją; ne viena liga, maras — atėjo 
Nemunu. Daug pergalių atšven
tė Lietuva prie Nemuno, dide
les kovų aukas atiduodama. Tė
vynės gynėjų kraujų ir motinų 
ašaras nuplukdė jo tėkmė į sū
riąją Balti jų. Brangus mums 
Nemunas.

Č- KUDABA

VILKAS SENYN - NAGAI
ILGYN.

iš Hanoverio autostrada važiuojant į Berlyną, tenka 170 
kilometrų važiuoti per Rytų Vokietijų. Sienų užtvaros — 
šiurpios. Bokštuose sargybiniai smaigsto žvilgiais vyks
tančius. Kontrolės trumpos. Kelio grindinys blogas. Atro
do, kad namų statyba ten sustojo 1939 metais.

Pakelės "‘Intershop” krautuvėse galima už Vakarų mar
kes pigiau pirkti Vakarų gėralus, cigaretes, kvepalus. Ten 
rytų markė negalioja.

Vakarų Berlynas. Gatvės vietomis sausakimšos mašinų. 
Daug neeuropietiškų veidų. Žengiant į požeminį, skelbimai 
18 kalbomis perspėja nerūkyti. Spaudos kioskai apkabinėti 
turkų, graikų ir jugoslavų spauda. Mieste dabar maždaug 10 
procentą nevokiecių* Miesto dalis Krezberg - lyg Turkijoj 
būtum. Atvykus iŠ kitur gali legaiiškai verstis mažai var
žomas.

Iš rusų sektoriaus vykstantį ne Rytų bloko kilmės pilietį 
j vakarinius sektorius išleidžia, o kas atvyko - kontrolės 
nėra. Todėl pvz. Pakistano nešvarios vertelgų organizaci
jos už dideles sumas per rytų sektųrių į vakarinius kemša 
tūkstančius pakistaniečių ir indų. Čia jie prašo politinio 
pabėgėlio teisių. Brangūs jie miestui, kol aiškinamasi. Vė
liau kone visus sukrauna į lėktuvų ir atgal į Pakistanu*.

Taip pat per rytų sektorių į karinius sektorius smugeliuo- 
jo narkotikus. Atgabenama “štofų”, sako, kreipia amerikie
čių įgulų linkme.

Rytų Vokietijos gyventojoms dabar nedraudžiama turėti 
vakarinių markių. Už jas specialiose krautuvėse galima 
oirkti geros kokybės vakarinių gaminių. Kas tenykščių gy
ventoju^ tų markiu neturi, tam lieka tulžį lieti...

Už vakarų markes V. Vokietijos valdžia išperka daug 
tūkstančiu politinių kalinių.

Beje, uz vakarų markę duoda 4 rytų, uz rublį — pusę mar
kės.

Trumpai pasakius, Rytų Vokietija yra ištikimiausias 
Kremliaus vartų sargybinis. U* “chrabrastj” jai atsilygi
nama.

esco

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATION i

i VAIRIAUSIAS DOVANAS i

iŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

?rutatym*i greitas b 
garantuotai 

Prekės parduodamos nuže
mintomis ke: nomia. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadtvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

DKAUimMO AGEN1TRA į 
At'ieka įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis senu adresu-

BKONIS KONTR1M 
S 98 Broadvray

So. Boetna. ėzi>?
Tet. AN 8-1761

BALTIC R E A L T Y & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Reda M. V t i t aa

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tartai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POL1CY gali išrūpinti bet kariam 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namo*.

: TRANS - ATLANTIC j

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvay 
: So. Boston, Mass. 021?7 f 

Telefonas: (617) 268-87?

Darbo valandos: 
kasdien ? ...
Penktadieniais -7

šeštadieniais u:' taryta 
Vedėja —

Aldona A domonienė
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Iš ALTo veiklos

PIRMININKO DR. KAZIO-&0BELIO PRANEŠIMAS

“ALTos” leidžiamas biuletenis jį taip atpasakoja:

Pirm. dr. K. Bobelis savo pranešime peržvelgė tarptauti
nės politikos padėtį ir pažymėjo, kad pagal anksčiau su
darytą ALTos veiklos planą j dabartinį ketvirtą etapą įeina 
uždavinys plėsti JAV vyriausybėje, akademiniuose sluoks
niuose, komunikacijos priemonėse nuovoką apie Lietuvos 
teisę į nepriklausomybę, kelti protestą dėl rusifikacijos,
genocido, ypač pasinaudojant Helsinkio susitarimo punk
tais. Ryškinti, kad negalima skirti žmogaus teisią nuo tau
tos teisių. Dr. K. Bobelis pasidžiaugė, kad Belgrade taip 
stipriai ambasadorius Goldbergas pabrėžė, jog JAV nepri
pažįsta ir nepripažins Lietuvos inkorporacijos ir kad JAV 
delegacijos pirm. šen. R. Dole poneigė Sov. Sąjungos am
basadoriaus Voroncevo melą, būk Lietuva savo noru įsijun
gė į Sov. Sąjungą, kai tikrovėje Maskva, okupuodama Lie
tuvą, sulaužė tarptautinės teisės dėsnius. Nė vienas iš sa
telitinių kraštų šiuo atveju Maskvos negynė.

Kai šiuo metu apie du trečdaliu Jungt. Tautų narių pa
laiko Sov. Sąjungą, Lietuvos klausimą mums reikia kelti ne 
Jungt. Tautose, o koncentruotis Europoje, kur Helsinkio 
susitarimus pasirašiusių valstybių dauguma mums rodo 
prielankumą. Juk ir Belgrado pasitarimuose per 6 mėn. So
vietų Sąjunga buvo kaltinamųjų suole.

Lietuvos tragedija pasaulyje dabar daug daugiau žino
ma, negu prieš 10 m. Savo teisėtus reikalavimus galėsime 
dar labiau sustiprinti Madrido pasitarimuose. Kai atsiliku
sios Afrikos tautos gauna nepriklausomybę, mūsų tauta su 
700 metų istorija negali pasilikti vergijoje.

Amerika yra mūsų pagrindinis gynėjas ir negalime jos 
kaltinti. Amerika laiko mūsų diplomatinius atstovus ir už 
tai privalome būti dėkingi. ALTa nuo pat įsikūrimo artimai 
bendradarbiauja su mūsą diplomatine tarnyba. Geri santy
kiai su VLIKu. Jis buvo finansiškai remiamas iki įsisteigė 
sava finansinį fondą. VLIKo ryšininkas su ALTa yra inž.
J. Valaitis, o ALTos ryšininkas su VLIKu — T. Blinstru- 
bas.

Apgailėtinas LB skilimas. ALTos tikslas — panaikinti 
tą skilimą jokiu būdu jo neskatinti. ALTa nori matyti stip
rią ir vieningą Liet. Bendruomenę ir darys visas pastan-. 
gos, kad to būtų pasiekta. ALTos Visuomeninių Ryšių ko
misija turėjo pasitarimus su LB atstovais ir naujoji ALTos 
valdyba turės šį reikalą spręsti.

Toliau pirm. K. Bobelis painformavo, kad dėl “Holo- 
causi ir uėi kitų kaltinimą lietuviams buvo pasiųsti lais- 
kji amerikiečių spaudai ir daugelyje miestų buvo išspaus
dinti. Vedamas susirašinėjimas ir asmeniški pasitarimai su 
televizijos vadovybe. Ryšium su L. Kairio klausimu, ALTa 
pasiuntė spaudai stiprų pareiškimą, kad lietuvių tautos ne
galima jungti su jokiomis diktatūromis.

Baigdamas savo kadenciją, pirm. dr. K. Bobelis dėkojo 
valdybos nariams, informacijų vedėjui kun. J. Prunskiui, 
ALTos reikalą vedėjai I. Blinstrubienei. Džiaugėsi darniu 
grupių sugyvenimu ALToje ir didele visuomenės parama.

Pirmininko kalba buvo palydėta ilgais plojimais.

KAS SUDARO ALTOS VADOVYBĘ
e

Katalikų Federaciją atstovauja - Taryboj: S. Kuprys, V. 
Naudžius, J. Pabedinskas, E. Paurazienė, J.J. Stukas; 
Valdyboj: Kun. A. Stasys ir adv. P. Zumbakis, iždo globė
jas prel. J. Baltusevičius.

Amerikos Lietuvių Tautinę S-gą - Taryboj: inž. E. 
Bartkus, O. Biežienė, Pr. Kašiuba, A. Laikūnas; Valdyboj: 
T. Blinstrubas ir P. Bucas, iždo globėjas V. Abraitis.

Amer. Liet. Socialdemokratų S-gą - Taryboj: M. Gude
lis, M. Pranevičius, A. Pužauskas , Br. Spūdienė; Valdyboj: 
J. Skorubskas ir dr J. Valaitis, iždo globėjas A. Sukaus- 
kos.

Amer. Liet. Tautinę Sandarą - Taryboj: A. Andriulionis, 
A. Devenienė, dr. V. Dargis, T. Kuzienė, J. Kuzas, jr.; 
Valdyboj: inž. Gr. Lazauskas ir dr. K. Šidlauskas, iždo 
globėjos A. Chaplikas;

Susiv. Liet. Amerikoje - Taryboj: A. Chaplikas ir E. 
Mikužiūtė; valdyboj: P.P. Dargis;

Amer. Liet. Kot. Susiv. Amerikoje — Taryboj -prel. J. 
Baltusevičius ir Vyt. Yucius; Valdyboj: dr. V. Šimaitis;

Vyčius — Taryboj: I. Šankus, Ann M. Kassel; Valdyboj: 
dr. L. Kriaučeliūnas;

Šiaurės Amer. Liet. Studentų S-gą - Valdyboj: O. Barš- 
ketytė;

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui - Taryboj: V. Jokūbaitis, 
K. Oželis; Valdyboj: K. Dirkis;

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gai _ Taryboj: J. Lekas, A. 
Stankus; Valdyboj: J. Pokalka;

Respublikonus - Taryboj: K. Cksas, dr. J. Genys; Val
dyboj: J. Talandis;

Demokratus - Taryboj: J. Nasvytis ir J. Mulokas; Valdy
boj: St. Balzekas, jr.

Amer. Liet. Kat. Moterų Sąjungą - Taryboj: J. Rotsko,
M. Šrupšiene; Valdyboj: E. Vilimaitė;

ATŠAUKĖ V.K. JONYNO PARODĄ CHICAGOJE

“Vienybė” spalio 27 d. rašo:

“Šiomis dienomis Chicagoje atsirado kultūrininką grupe, 
kuri drįso V.K. Jonyną kviestis su paroda. Dailininkas pa
rodai atrinko akvareles, sutarė transportą. Bet... netrukus 
gavo rengėjų ‘atsiprašymą* — Jaunimo Centras bijąs praras
ti langus, bijo piketuotoją... Jonyno paroda atšaukta”.

Oi, ta mūsų "antroji sostinė". Kokį pokštą ji dar iš
krės? Gal išgirsime, kad ir VLIKo seimą rengiasi piketuoti.

M & T OIL C0., Ine.
841 E BroadvvaJ So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268-4662

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

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

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

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

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

Lapkr. 19 d. 3 vai. popiet 
sol. Violetos Balčiūnienės 
koncertas First & Second 
Church (66 Marlborough St.) 
salėje

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuves.

Gruodžio 17 d. Tautinės 
s-gos namuose Moterų, fede
racijos ruošiama kalėdinė 
vakaronė.

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

Kovo 26 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Minką radijo 45 m. su
kakties renginys.

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS - KAINA NUO $725.-

kovo 19 
balandžio i i 
balandžio 25 
geguže* 2

gegužė* 9
birželio 7 
liepo* 12 
rugpjūčio 2

rugplūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 29 
spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.-

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miuncheną*; Heidelbergas
birželio 20 Leningradas, VO.Jus, Ryga, Maskva
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelberge*
rugplūčio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas Heidelbergas
rugplūčio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bu* lydimos vadovų. 
Prie iių grupių galima Jungti* Ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC.
393 Waat Broaduray, P.O. Boa 119 

South Boston, Maso. 02127 
Tol. (017) 288-0784

Trana-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, Jau nuo 1900 metų SĖKMINGAI organizuoja vleų oNg 
ekskursijų J LIETUVĄ Ir J kitas pasaulio Sali*.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS k Albine RUDŽIONAS

Prlce« are baaed on doubie oceupancy and are aubject to changee 
and/or Government approval.
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DALYVAVO TĖVO PAMINKLO PAŠVENTINIME

Spalio 21 d- New Yorko Cyoress kapinėse Tėv. W. C. 
Jaskevicius pašventino paminklų pernai birželio 5 d. miru
siam įžymiam visuomenininkui dr. Domui Jasaičiui. Daly
vavo seimos nariai. Iš Bostono buvo nuvykus sūnus dr. 
Stasys Jasaitis.

Paminkle) suprojektavo architektas Jurgis Okunis. Pa
minkle, be pavardės, vardo, gimimo bei mirimo mėty skai
čių, priešakines pusės viršuje yra šie poeto Kazio Borutos 
prasmingi žodžiai:

“.Tebus dangus visiems graži pastogė, o žemė bus vi
siems laisvi namai.**

BOSTONIETES MOT. FED. SUVAŽIAVIME

Lietuvių Moterų Federacijos suvažiavime spalio 7—8 dd. 
New York e Bostono skyriui atstovavo Elena Vasyliunienė 
ir Aleksandra Moriarty, kuri suvažiavimui pranešė apie 
skyriaus veikių.

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 

1978 m. lapkričio 12 d., sekmadienį, 3:00 vai. po piety

First & Second Church saleje, 66 Marlborough Street,

Bostone

rengia

Solistės DANOS STANKAITYTĖS
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DANOS STANKAITYTĖS 
REČITALIS

Sj sekmadienį bostoniečių 
laukia neeilinis kultūrinis j- 
vykis - Pobaltiečių d-jos 
rengiamas sol. D a n o s 
Stankaitytės reči
talis.

“Danutė Stankaitytė pri
klauso prie pirmos eilės as
menybių mūsų tarpe. Ji turi 
didelę šviesi) soprano balsų, 
dramatinio, is dalies mišraus 
charakterio. Intonacija yra 
švari, galinti nugalėti net 
gana naujoviškus kūrinius. 
Solistė yra taip put tiksli ir 
ritminėje srityje. Sis aukš
tas lygis neatėjo savaime*'.

Taip apie musų besimųjų 
viešnių bylojo a.a. kompozi
torius prof. Vladas Jakobi
nas, vienas iŠ pagrindinių 
solistės mokytojų bei ska
tintojų. Toliau Štai kų jis 
dar atskleidžia apie solistės 
muzikinę asmenybę:

ATVYKSTA HARVARDAS
Sj penktadienį (lapkr. 10 d.) į So. Bostono Liet. Pil. d-jų, 

atvyksta MET lygos šachmatų rungtynėm Harvardo universi
teto komanda, kuri rungsis su mūsų vyrais. Rungtynių pra- 
dfia 5-ViV.

Pereito penktadienio rungtynėse Lithuanian at 
B o y I s t o n mūsiškiai nuvyko tik keturiese (truko vieno 
zaidiko) ir sužaidė 2-2, tačiau Boylstono klubas laimėjo 
3-2, nes 1 ts. gavo bekovos. Mums taškus laimėjo Ričar
das Grauslys ir Jurgis Zoza. Abu sužaidė pasigėrėtinai.

SERGA CARNEY LIGONINĖJE
«*■

Carney ligoninėje guli Juozas Valiukonis, Henrikas Če
pas, Birutė Sakenienė, inz. V.. Kuody^

VYTAUTO SMETONOS REČITALIS NEW YORKE

Pianistas Vytautas Smetona, koncertavęs žymiose Carne- 
gie ir Jown salėse, spolio 8 d. davė rečitalj Lietuvių Kul
tūros Židinyje Brooklyne. Koncertų ruošė Moterų Federaci
ja suvažiavimo proga.

Vytautas turi išimtinius gabumus ir tikrų potencialų į 
tarptautinius vandenis išplaukti. Tų įspūdį susidariau jo 
beklausydama Bostone; dar labiau jis pasitvirtino New 
Yorke. Pradėjęs koncertų Bacho pirmąja partita, Vytautas 
išgavo šios muzikos efirinj, mistinį grožį. Mozarto a-moll 
sonatoje sukūrė kitokių, labiau rafinuotų nuotaikų. Fr. Lis- 
zto Funerailles veikale skambėjo tragizmas, stipria ranka 
renkant sunkius akordus. Chopino Mazurka ir Polonezas 
buvo atlikti su prancūziška elegancija, o M.K. Čiurlionio 
Lakštingala ir trys preliudai mus nukėlė į romantinę perio

dą, kur buvo daug svajota ir tikėtasi. Paskutiniuoju nume
riu ėjo trys Skriabino etiudai, romantiški, tačiau artimesni 
mūsų modernizmui. Koncertas buvo baigtas bisui paskambi
nus Debussy veikalo.

Pagarba Moterų Federacijai, kad ji įrodė turinti gilų ir 
subtilų muzikinį skonį, baigdama savo suvažiavimų instru- 
mentolinės muzikos koncertu. Maža mūsuose rengiama to
kių koncertų, dažniausiai jie būna proginiai su programa, 
kurių tegalima pavadinti mišraine.

EL. V.

B The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistau itpiktome gydytojų 

Ir tarine einu istavoa vaistas.

Jei reik vaistų - eikit | Uetovilkg vatettog.
Bav. Emanuel L. Boeragard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
. Mefoaan AN MOM
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KONCERTĄ

Akompanuoja pianistas SAULIUS CIBAS

Bilietus bus galima gauti prieš koncertų prie durų 

Bilietai — $6.00 suaugusiem ir $3.00 studentam

ir pensininkam

MIRĖ JUOZAS VALICKAS

Lapkričio 3 d. mirė So. Bostone gyvenas savanoris-kū- 
rėjas Juozas Valickas, Birutės Sakenienes ir Laimos Kon- 
tautienės tėvas. Pašarvotas Juozo C. Lubiną šermeninėje; 
bus laidojamas trečiadienj Naujosios Kalvarijos kapinėse.

DOVANA KUN. A. BALTRUSUNUI
A. a. Aldonos Labuckaitės mirties metinių proga būrelis 

draugų: Bačiuliai, Šukiai, Senutienė, Jurkštienė,.Gedgau
dienė, Mačiuikos, Šimėnai, Nenortai, Dabrilos ir Šatai jos 
atminimų pagerbdami šv. Petro bažnyčios klebonui kun. An
tanui Baltrušūnui padovanojo M. Kvedarienės išaustų lietu
viškų stulų.

MOTERU KLUBO SUSIRINKIMAS

Moterų Federacijos Bostono skyrius visuotinį susirinkimų 
šaukia lapkričio 18 d. 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
•Piliečių d-jos direktorių kambaryje. Jame bus nagrinėjami 
svarbus reikaloi, pranešta apie buvusį federacijos suva
žiavimu New Yorke. Visos narės kviečiamos dalyvauti.

South Bostono Lietuvio Piliečio 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 PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekvieną ketvirtadienį nuc 5 iki 8 vai vakare yra 

“LINKSMOJI VALANDA’’ 
kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

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

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

“Negavusi iš mažens mu
zikinio pagrindo, bet apdova
nota gera klausa ir tvirtu į- 
gimtu muzikalumu, Danutė 
Stankaitytė palaipsniui įsigi
jo muzikinę orientacijų, ku
rios galėtų pavydėti ne vie
nas konservatori jų ar muzi
kos mokyklų baigęs daininin
kas. Iš Kauno operos solistų 
toli gražu ne visi jai galėtų 
prilygti šioje srityje, ypač 
žinojimu ne tik savo parti
jos, bet ir fortepiono ar or
kestro akompanimento“.

Kaip žinia, D. Stankaity
tė yra pagrindinis Chicagos 
Lietuvių Operos dramatinis 
sopranas, atlikęs daugybę 
rolių, jų tarpe ypač atmintina 
“Aida”, “Leonora”, “Gra
žina” ir “Santuzza”. Jos 
koncertinių pasirodymų skai
čių sunku i^besusekti. 0 re- 
cenziju^didziojoje spaudoje 
ji tur būt yra gavusi daugiau 
už bet kurį kitų daugiausia 
savųjų tarpe gastroliuojantį 
menininkų; jų yra aprašę be
veik tuzinas amerikiečių laik 
rašeių, jų tarpe ir mūsiškiai 
“The Boston Globė” ir “The 
Christian Science Monitor” 
paskutinio jos čionykščio 
koncerto prieš daugelį metų 
proga.

Iš viso to aišku, kad atsi- 
lankų į jos koncertų, nesu
klys ime. '

Už 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

Politika žmogaus nepurvina, 
jei ji yra gerai atliekamo, ledi p 
nepurvina mėšlavežio, durpio- 
kasio, kurpiaus ir kalvio dar
būs. Kiekviena profesija yra 
reikalingo ir naudinga. Svarbu 
jq sųžiningai atlikti. Purvina 
tik pats žmogus save savo blo
gais darbais arba jį išpurvina 
kiti. Politikę gi purvina politi
kai.

MYK. KRUPAVIČIUS
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Vietinės žinios
NUOTAIKINGAS, NEEILINIS VAKARAS

Spalio 28 d. įvykęs Bostono lituanistinės mokyklos po
kylis praėjo su nemažu pasisekimu. Atsilankiusieji sve
čiai džiaugėsi gausiu maistu, kurio galėjo krautis, kiek tik 
norėjo, gėrimais, loterija, šokių muzika ir... neeiline sce
nos programa.

Vaidinimų Bostone retai tematome, todėl buvo ypač sma
gu pagaliau išgirsti ne dar vienų solistų ar solistų (gink- 
die, ne dėl to, kad jie butų nusibodę, o dėl to, kad jų ne
pakanka!), bet išvysti Birutę Vaičjurgytę ir Kazį Baroną 
suvaidinant Algirdo Landsbergio vienaveiksmį “Sudiev,ma- 
no karaliau!” Pastatymą režisavo Beatričė Vasarė. Nežiū
rint kai kurių trūkumų ir mėgėjiškumo prasiveržimų, spek
taklis buvo gano intensyvus, ritmingas, patenkinantis. 
Atskirose detalese netgi būta tikrų inspiracijos sužibėjimų.

Didžiausių pagyrimų, be abejo, nusipelną mokyklos Tėvų 
komitetas, kuriam visados tenka didžiulė ir pinigais neat
lyginta atsakomybė visų pokylį «iuc pradžios iki galo su
tvarkyti. Jei paprastai ryšium su lituanistine mokykla pa
brėžiamas mokytojų pasišventimas, tai šiuokart tenka iš
kelti ir tėvus, — ar jų mažų besitriūsinėjantj būreli, - 
kurių pastangomis gražiai suplanuotas mokyklos vakaras 
tapo realybe.

jaunimo ansamblis SŪKURYS 

kviečia i

RUDENS POBŪVĮ-

Programoje*.

Tautiniai šokiai 

Kaimo akordeonas 

Vakarienė ir šokiai

Šeštadienį, 1978 m. lapkričio 11 d., 6 v.v. 

National Cafe

666 N. Main Street, Brocktone 

Šokiams groja populiarus Daddio orkestras 

Štai" rezervacijos: D Eikinienė 961—3523

Auka S7.50 Jau nimui $5.00

RADIJO PROGRAMA

Geroj nuotaikoj įsismaginusių svečių spontanišku susi- 
baudimu buvo pagerbti ir dr. Stasys ir Laima Jasaičiai ju 
vedybinės sukakties proga

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

r**********************************e#**e***#e*##***e**eew*i;

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
ii stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių ■ santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

<.

i!1

i!
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Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai.
1430 banga iš WWEL

12:10- 1:00 vai.

1460 banga i s WBET

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine.

; 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

TeL 762-6732
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SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NA$IU (“ENERGY EFFICIENT’

ALYVOS DEGIKLIU

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP- 
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS
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KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo A'ohonse 
peržiūrėta. ’’Suūuvos‘* išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3. su tes

tamento forma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

MASTER ELECTRICIAN

Industrini — Residential
. >

— Commercial — •»' 
New and Okl Work

Free Estimates 
Cdl

Charles A. Galinauskas 
265-4090

atlas parcels CO.

82 HarrUon Street,
Worce»ter, Mas*. 01604 

TeL 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio sioa- 

čiam įvairios siuntinius j Lieta 
vą ir kitos Rusijos valdonus 
plotos! Siuntiniai soda r ūmi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

1

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų sritvje. 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 | 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
SavingsBank

ALMYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Bro»dway 
South Botton
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Salufday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gsttivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues Wed. 1 Fri.
Thurs 8 30 AM lo 7:30 PM 
Saturday 8.3C AM !o 12 Noon y




