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KAIattIBJIAMA MKUOJ, 
tAUOŽIAMABETUVOJ

m. vasario 16 d. ak* 
^flrimo paskelbimą. 
Lenkijoje. Ten Lenki

ke drgĮ pžiama prisiminti 
'Lietuj^p nepriklausomybės^

[ten gr^Ma kalėjimas. Kas kiti
triklg^omybės atkūrimo 60 meYų sukaktis šiemet bu- 

ilmingai atšvęsta lapkričio 11—12 dd. Lenkijos 
vyriausybė suruošė apeigas Varšvvoje prie Nežinomojo ka
reivio kapo. Netgi sovietų diktatorius Brežnevas - ir tas 
pasveikino “brolių lenkų tautą 60-įu Lenkijos atkūrimo me
tinių proga“, žinoma, nepamiršęs priminti, kad “nauja era 
ilgaamžėje Lenkijos istorijoje prasidėjo tada, kai Tarybinė 
armija ir su ja petys petin kovojusi Lenkijos kariuomenė 
išvadavo Lenkiją iš fašistinių grobikų“.

Varšuvos bažnyčioje buvo pašventinta Pilsudskio pamink
linė lenta. Savaime aišku, kad šia froga buvo “užmiršta“ 
priminti, kad maršalas Pilsudskis buvo tasai karo vadas, 
kuris supliekė Lenino pasiųsta> rusų kariuomenę ir ją atstū
mė nuo Varšuvos, tuo būdu išgelbėdamas tik ką atkurtos 
valstybės'nepriklausomybę.

Minios lenką džiaugsmingai dęmonstravo prie paminklo 
žuvusiems už Lenkiją kariams. Čia buvo giedamos patrioti
nės giesmės, visose bažnyčiose buvo specialios iškilmin
gos pamaldos, skaitomas sukaktį minintis vyskupų laiškas. 
Jame tarp kitko pabrėžiama, jog “tauta turi teisę sužinoti 
tiesa apie savo istoriją“.

ŠACHAS TIKISI IŠSILAIKYT

Šachui Mohammed Rėza Pahlevi ne pirmą kartą, tenka at
siduri ties bedugne. 1953 m.Jfs gelbėdamasis Jau buvo at
sidūręs Romoj, bet JAV atstovas jį įtikino, kad be reikalo 
paskubėjo apleisti kraštą. Šachas sugrįžo. Kaip tik tuo me
tu kariuomenė pašalino prieš šachą maištą sukilusį premje- 
r9-

Sunkioj padėty šachas buvo ir 1963 m., kai pyieš jį stojo 
musulmonų vadas Khomeini, bet šį karta, šachas neskubėjo 
krašto apleisti, gynėsi ir privertė Khomeini pasitraukti už
sienin. Ten pastarasis tebeveikia šiandien, vadovauja mu
sulmonams ir yra pasiryžęs kovoti, kol šachas bus nuvers
tas nuo sosto.

Gerai apgalvotas ir planas šacho sostui išgelbėti: suda
ryta kieta karių vyriausybė, o iš antros pusės — Šachas 
pripažino viešai, kad senosios vyriausybės padaryta daug 
nusikaltimų, uŽ kuriuos ne vienas jos įžymiųjų narių tapo 
suimtas. Be to, paleista nemažai politinių kalinių, ir paža
dėta, kai tik gyvenimas aprims, sudaryti civilinę vyriausy
bę, kuri įvykdytų rinkimus. Visa tai gali suskaldyti opozi
ciją... ir išgelbėti sosto šachui ar nors Pahlevi dinastijai.

FANATIZMO AISTROJ MAKABRIŠKOS
ŽUDYNIŲ, SAVIŽUDYBIŲ APEIGOS
Tikėjimo jėga - didelė, gaivališka, sprogdinanti kaip di

namitas tiltą žmogaus asmeninę ir visuomenės kolektyvinę 
pusiausvyrą palaikančias moralės, įpročio, tradicijos ir 
racionalumo normas. Tai dar kartą įrodė šiurpūs, sunkiai 
besuvokiami įvykiai pasaulio užmirštoje Gvajanos valsty
bėlėje.

Toje atsilikusioje, tarp Surinamo ir Venecuelos jsisprau- 
dusioje respublikėlėje prieš kiek laiko didžiule agrarinę 
komuną įsisteigė “Liaudies Šventyklos” sąjūais. Tai reli
ginė sekto, krikščioniškai—biblinės pakraipos, bet su dide
le doza marksistinių ir kitokių modernių "izmų” priemai
šų. Jos būstinė - San Francisco mieste; jos vados — kun. 
Jim Jonės, aukšto rango savivaldybės tarnautojas, turė
jęs gerų pažinčių Amerikos vyriausybės sluoksniuose.

Patrauklios asmenybės dvasininkas, kun. Jonės San 
Franciske suąebėįo suformuoti griežtai disciplinai ir besą
lyginiam lojalumui palenktą tikinčių jų, daugiausia juodųjų, 
kongregaciją. Vienas jos tikėjimo elementų tačiau buvo 
tam tikras priešiškumas Amerikos politinei santvarkai ir 
ypač jos saugumo organams — FBI ir ČIA. Nežiūrint to, 
kad kun. Jonės savo vedamam sąjūdžiui išsirūpino net tokių

Lietuvių. Fondo metinio vajaus 1978.^.28 pokylyje Marriott 
viešbutyje Chicagoje iš kairės: svečias senatorius Charles 
Percy, pokylio vedėja Jolita Kriaučeliūnaitė, vald. pirm. dr. 
Antanas Razma, senątoriaus asistentas, tarybos pirm. dr. 
Gediminas Batukas. Šia proga LF gavo pagrindinio kapitalo 
įnašų $18,210.20. Šiuo metu (XI. 6 imtinai) paąrindinio ka
pitalo yra $4,498,287.73. Bruto pajamų 1962-1978.IX.30 
laikotarpyje buvo $714,173.88. Pelno komisija tuo pačiu 
laikotarpiu paskirstė $526,116.00. Norią šiandien yra 4,500.

AROGANTIŠKA BREŽNEVO 

KALBA SENATORIAMS
Sovietų S-goj lankėsi 12 JAV senatorių, kurie turėjo pro

gą pasikalbėti su aukštais sovietų pareigūnais, jų tarpe su 
Politbiuro nariu Ponomarevu ir pačiu Leonidu Brežnevu.

Ponomorevas savo kalboje kaltino JAV, kad jos išdavė 
“detentę” ir faktiškai grįžta prie šaltojo karo, bet tuo pa
čiu nuo kaltinimo lyg ir truputį atsitraukė, pastebėdamas, 
kad paskutiniuoju metu esą pastebima “slinktis į gerąją 
pusę".

0 visvien tokia kalba neprisidėjo prie senatorių nuotai
kos pagerinimo. Tuoj po to konferencijoj su koresponden
tais New Yorlco šen. Jacob K. Javits pareiškė: “Aš jau 
trečią kartą atvažiuoju į Maskvą ir kiekvieną kartą jie (su
prask, Kremliaus vadai) viską taip pristato, lyg jie vieni 
teisus, o mes vis kalti“.

Brežnevas senatoriams gyrėsi, kad neutroninę bombą so- 
vietau jau seniai išbandę, bet nutarę jos negaminti. Be to, 
jis pabrėžė, jog santykiai su JAV ima gerėti, bet jeigu jie 
vis dar nėra geri, tai JAV-es gali kaltinti tik save. Tas 
pat galioja ir dėl susitarimo strateginių ginklų apribojimo

klausimu - 95 procentai problemų išspręsta, būtų išspręsti 
ir likusieji penki procentai, bet tam kliudo JAV. Pokalby 
Brežnevas nekartą griaudė, jog Sovietų S-ga po antrojo pa
saulinio karo atsistatė ne tam, kad tuoj vėl kariautų.

Sovietai amerikiečių senatorius labai gražiai priėmė, tik 
nelaimė, kad jų poza nesiderina su jų darbais.

Nuotrauka V. Noreikos

T rampai
Buvęs ČIA tarnautojas Wil- 

liam Kampiles pripažintas 
kaltas pardavęs sovietams 
labai svarbias žinias apie 
žinių rinkimo satelitą, kurio 
foto aparatai gali aiškiai nu
fotografuoti net sovietų mies
tą skelbimo lentas.

* Kinijoj dažnėja vieši pa
reiškimai, nukreipti prieš 
anksčiau visiškai neklaidingu 
laikytą Mao Tse-tungą.

kaip Carterienė, viceprez. Mondale, šen. Humphrey ir Jack- 
son ir kt. gražias rekomendacijas, jis pats savo avelėms 
skiepijo baimę ir įtaringumą JAV vyriausybės atžvilgiu.

O “Liaudies Šventyklos“ daliai persikrausčius ūkinin
kauti į Gvajaną, tuoj ir prasidėjo gandai, kad kun. Jonės 
savo tikinčiuosius valdąs teroru. Ameriką pasiekdavo ži
nios, kad kai kurie sektos nariai Gvajanos komunoje laiko-

(nukelta į 2 psl.)

* Ispanijoj susektas deši
niųjų sąmokslas nuversti da
bartinę demokratiškai išrink
tą vyriausybę: suimti 24 ka
rininkai, ją tarpe 4 genero
lai ir 6 pulkininkai.

* Australijos ambasada 
Maskvoj pareiškė griežtą 
protestą, kai savo patalpose 
užtiko slaptai įrengtus prie
taisus pasikalbėjimams sek
ti.

* Madride į buvusio diktato
riaus Franco mirties 3 metų 
minėjimą susirinko opie 
200,000 minia.

* Chicagoje beveik pusė visų 
elektros inspektorių kaltina
mi ėmę kyšius iš kontrakto- 
rią.

* Gruodžio 15 d. susirenka 
naftą eksportuojančių vals
tybių atstovai ir svarstys 
kokios reikalauti kainos.

* Indijos karo lėktuvo nelai
mėj žuvo 77 kariai ir vieno 
moteris; Guadeloupe lėktu
vų b-ves lėktuvui nukritus j 
Karibų jūrą, žuvo 15 žmonių 
ir 5 sužeisti; o Šri Lankoj 
nukritus lėktuvui, žuvo 200 
maldininkų, grįžtančių iš 
Mekos.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, iali/t i& Lietmod

Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo Komiteto seimas 
šaukiamas gruodžio 9-10 dd 
Pick-Congress viešbuty,
520 So. Michigan Avė., Chi- 
cago, III.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
•r

Jis ateinančiais metais minės 400 metų sukaktį. Šiuo 
metu jame yra 1,094 dėstytojai, tarp jų 86 profesoriai jr 
mokslų daktarai, 589 docentai ir mokslų kandidatai. Is viso 
universitetas turi 3,344 darbuotojus. Jam talkina 560 Moks
lų akademijos mokslininkų.

7 ** e-
Šiemet į universitetą priimti 3,025 studentai is dvigubai 

daugiau kandidatę. Iš viso dieninį skyrių lanko 8,500 stu
dentų; be to, dar yra ir vakarinis, o taip pat ir neakivaizdi
nis skyrius.

KĄ LIUDIJO V. PETKAUS BYLOJ

Liepos 10—13 dd. Vilniuje buvo teisiamas Viktoras Pet
kus ir nuteistas 3 metus kalėjimo, 7 metus griežto režimo 
koncentracijos stovyklos ir 5 metus tremties. V. Petkus 
kaltu neprisipažino, į teismų buvo milicininkų jėga įvilktas, 
o teismo salėn tebuvo įsileisti tik liudininkai ir čekistai.

Kadangi Lietuvos ir JAV lietuvių komunistų spaudoje 
liudininkų parodymai buvo sąmoningai iškreipti, duodame jų 
liudijimus taip, kaip juos išspausdino slaptai leidžiamoji 
LKB kronika, pasirėmusi vieno teismo dalyvio raštišku pa
sakojimu:

“Kun. K. Garuckas, įėjus į salę, katalikiškai pasveikino 
Petkų ir perdavė jam sveikinimus visų tų, kurių j salę neį
leido. Teisėjo paklaustas, ar pažįstus kaltinamąjį, pasakė, 
kad pažįsta jį kaip gerų katalikų, tikrų lietuvį ir tos pačios 
ksip ir jis pats, Helsinkio susitorimamš*n?mti lietuviško
sios grupės narį. “Veikėme drauge, todėl galite ir mane 
pasodinti šalia Petkaus j kaltinamąjį suolų. Laikysiu sau 
garbe mirti lageryje, kaip mirė mano mokytojai — vyskupas 
Reinys ir tėvas Andriuška. Daugiau kų nors parodyti atsi
sakau”.

Liudininkė Jadvyga Petkevičienė įteikė Petkui rožę, ku
ri iš jo tuojau buvo atimta.

“Garbė Tau, sūnau, kuris paaukojai laisvę už mūsų tei
ses,” šiais žodžiais J. Petkevičienė išreiškė visų dorų 
lietuvių nuotaikas.

Ona Lukauskaitė—Poškienė pasakė:

“Helsinkio susitarimams remti lietuviškosios grupės na
rį Viktorų Petkų pažįstu kaip dorų, kultūringų ir gerų žmo
gų. Po jo suėmimo įteikiau prokuratūrai protestų dėl nenu
sikaltusio žmogaus suėmimo. Ir šiandien tebesu įsitikinusi 
jo nekaltumu, todėl prašau Tamstų, teisėjau, atstatyti tei
sėtumų ir nutraukti bylų. Savo pareiškimų baigiau ir j toli
mesnius klausimus neatsakinėsiu”.

Helsinkio grupes narys E. Finkelšteinas raštu pareiškė:
“Aš atsisakau dalyvauti liudininku V. Petkaus byloje,

nes ir aš kaip V. Petkus esu lietuviškosios Helsinkio gru
pės narys ir pilnai kartu su Petkumi atsakau už grupės 
veiklų ir tuos dokumentus, kuriuos LHG paruošė. Aš galiu 
teismo procese dalyvauti tik kaltinamuoju”.

V. Petkaus buto šeimininkės papasakojo, kad pas Petkų, 
išgyvenusį jų bute 8 metus, niekada nebuvo girtaujama, o 
tvarkydamos jo kambarį, niekada neradusios-ne tik tuščios 
bonkos, bet dargi kamščio. Pas Petkų rinkdavosi jaunimas, 
bet jie elgėsi rimtai ir mandagiai”.

V. Petkų apsunkinantį parodymų davė kareivis Civilis — 
esu, jis Petkaus buvęs lytiškai išprievartautas, bet “jau 
antrųjų teismo dienų jisai verkdamas pasipasakojo jaunuo
liams, kad pirmukart saugumas jį privertė duoti parodymus, 
kai jis buvo visai girtas, nieko iš esmės nesupratęs ir su
tikęs su viskuo, kų jam liepė patvirtinti, o vėliau nepajė
gęs savo parodymų paneigti”.

Teismas taip pat paskelbė, kad R. Ragaišis už atsisaky
mų liudyti teisme patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn’.*

KULTŪRININKŲ PAREIGA
Tarp 66 šūkiu, kuriuos paskelbė Sovietu S-gos komunistų 

partijos centro komitetas Spalio revoliucijos 60-tosioms 
metinėms, yra ir šitoks:

Gruodžio 9 d. vakare bus 
koncertas—vakarienė, kurioj 
kalbės Pabaitiečių Santal
kos pirm. dr. Ilgvars Spil- 
nęys, o meninu programų - 
“Žodžio ir muzikos pynę” 
atliks Laima Rastenytė ir 
Darius Lapinskas.

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po 25 dol.: L. Pačka us- 
kas, Union Pier, Mich.; R. 
Buches, Denver, Co.; L.B. 
Bostono apylinkė.

Po 20 dol.: I. Vasyliūnas, 
Somerville, Ma.; A. Buivyd, 
Bronx, N.Y.

Po 10 dol.: P. Leita, Phi- 
ladelphia, Pa., I. Užgirienė, 
Worcester, Ma., G. Stapulio- 
nienė, Miami Beach, Fla.,
L. Lendraitis, So. Boston, 
Ma., J. Pečiulis, Walpole, 
Ma., A. Leonas, Ellicott, 
Md., P. Čepėnas, Worcester, 
Ma.

Po 5 dol.: V. Paliulis, 
Barre, Ma., R. Lembert, Au- 
burn, Ma., E. Meilus, Shrews 
būry, Ma., V. Surma, Phila., 
Pa., J. Valiukonis, So. Bos
ton, Ma., P. Šilas, Chicago, 
III., H. Grižas, Rochester,
N.Y.; G. Vaičaitis, So. Bos
ton, Ma.; E. Gimbutienė, Los 
Angeles, Cal.; K. Plepys,
Hot Springs, Ark.; B. Spūdis, 
Woodhaven, N.Y.; J. Roland, 
St. Francisco, Cal.; I. Ul- 
paitė, Dorchester, Ma.

Po 3 dol.: O. Usalis, So. 
Boston, Ma.; St. Santvaras, 
So. Boston, Ma.

Po 2 dol.: K. Martinkus, 
Chicago, III.; A. SvagŽdys, 
Brighton, Ma.; J. Matulionis, 
Jockson, Fla.; A. Norit, K. 
Springfield, Ma.; J. Mazi
liauskas, Toronto, Ont.; P. 
Vaškevičius, Hayter, Alber
ta;

Po 1 dol.: A. Shushkus, W. 
Hartford, Ct.; S. Meleška, 
Lewistone, Me.; V. Oželis, 
Malartic, Ouebec.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

ADMINISTRACIJA

“Literatūros ir meno veikėjai, kultūros darbuotojai! 
Aukštai iškėlę neškite tarybinio meno partiškumo vėliavų, 
kurkite kūrinius, vertus mūsų didžiosios Tėvynės!”

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
COSMOS PARCEJLS
£XPRESS CORP 

144 Milbury St

WORCESTER, MASS. I 
Tel.: 798 - 2868
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MAKABRIŠKOS ZUDYNtS
(atkelta iš 1 psl.)

Amerikoje, o taip pat 
iškirti pradėjo 

ie tariamus muši-

mi prieš savo norų. Sektantų.___
ir vienas kitas sugebėjęs n užsektos 
spaudai ir vietos oareigūnams pasakot 
mus, badu marinimus irt.t. Adctos ūky|

Jame, be kitko, Tarnas 
Venclova kalbės apie žmo
gaus teisių padėtį Lietuvoj, 
o dr. Bronius Nemickas apie 
žmogaus teises ir Madrido 
konferenci jų.

g savait 
vado1

Šiems gandams ištirti p 
non atsakingų amerikiečiu 
Leo J. Ryan, kurio distrikte rBMasi 
būstinė. Jų misi jos galas ir atMoz 
ka. Po įtempto pasikalbėjimo su 
kongr. Ryan ten pat buvo užpuį 
dedamas užpuoliko atsikratė. Tačiau
janos išskristi, amerikiečių delegacija

jskdf
jame Jrongresma? 

iaudies Šventyklos" 
makabriškai tragiš- 

ones sektos ūkyje, 
iu, bet palydovų pa-

besffeęšiant iš Gva- 
buvo apšaudyta prie

pat lėktuvo. Ryan ir keturi laikraštininkai luito nfl^vi, o 
trys kiti sužeisti parskrido namo.Gi kai kuų>_ Jones‘wžino- 
jo, kad ne visus kongresmano misijos dalyvius pasis&ė 
iššaudyti, jis liepė visai savo kongregacijai masiškaiJiusi- 
žudyti.

Pagal paskutinius pranešimus, tokių nusižudėliu buvo 
net virš 400- Jų tarpe buvo ir daug vaikų, kurių, aišku, ne
galima laikyti savižudžiais, o tiesiog nužudytaisiais. Pa
grindinė mirties oriemonė - cianido nuodai, įmaišyti į gėri
mą. Tačiau būta daug ir tokių, kurie žudytis atsisakė ir 
bandė iš stovyklos pasprukti. Tie tai buvo sušaudyti...

Nėra abejones, kad apie si sukrečiantį įvykį teks dar 
pakalbėti ateity.

Pasirašęs energetikos srities įstatymą, prez. Jimmy Carteris at
sisveikina su amerikiečių visuomenės atstovo teisėmis pakvies
tu inž. Vytautu Izbicku, Amer. Liet. Inf. ir Architekt. S-gos pirm.

VYTAUTAS IZBICKAS 

PAKVIESTAS Į 
BALTUOSIUS RŪMUS

S.m. lapkričio 9 d., valandų trukusiose iškilmėse, JAV 
prez. Carteris pasirašė energijų liečiančius įstatymus. Anot 
prezidento, tai esu patys svarbiausi šio šimtmečio įstaty
mai. Visas įstatymų komplektas susidėjo iš penkių atskirų 
dalių: 1. saulės energijos panaudojimo Ir namų izoliacijos; 
2. energijos konservacijos; 3. energijos kainų struktūros 
pakeitimo; 4. anglies išnaudojimo ir 5. natūralių dujų regu
liavimo.

Pagrindinis įstatymo tikslas yra padaryti JAV nepriklau
somas nuo užsieninių energijos šaltinių, ypač nuo vis didė
jančio naftos importo. Ryšium su naftos kainos pakėlimu ir 
augančiu importu didėja ir JAV prekybos balanso deficitas, 
užsienyje smunka dolerio vertė, o namie stiebiasi infliaci
jos kreivė. Gi nauįasai energijos įstatymas, nors daugelio 
laikomas dar netobulu ir neužtektinu, sumažins importų 
naftos, kuri bus pakeista didėjančiu anglies ir natūraliųjų 
dujų vartojimu, o taip pat energijos griežtesne konserva
cija taupant, izoliuojant gyvenvietes bei viešus pastatus 
įvedant saulės energijų namų šildyme ir kitomis priemonė
mis.

Į iškilmingų energijos įstatymų pasirašymų Baltuosiuose 
Rūmuose buvo pakviesta apie 250 svečių: kabineto narių,

(nukelta j 3 psl.)
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GINKLO IR ŽODŽIO 

KARIUS PRISIMENANT

Trys didžiosios nelaimės nuo pat šios žemiškosios vieš
nagės pradžios plakė žmoniją. Tai karas, maras ir badas. 
Visas jas žmogus keikė ir prakeikė, jų atitolinimo šaukėsi 
maldose, nuo jų bėgo iš tėvynės, o tos trys juodosios šmėk
los nelaimingąjį net už kalnų ir vandenų vis pasivydavo. Ir 
pagaliau marų nugalėjo medicinos mokslas, o badą bent 
kiek sumažino tobulesnės valstybinės bei ekonominės sant
varkos, moderni technologija ir savo artimų mylinti širdis. 
Tiktai karas išliko ne tik neįveikiamas, bet jo grėsmė šian
dien išaugo kaip juodas debesys virš viso žemės rutulio.

Tad nenuostabu, kad ši skaudi žmonijos likimo rykštė 
niekad neaplenkė ir Lietuvos, vis palikdama jų sukruvintų, 
apiplėštą ir vos savo tautine dvasia bealsuojančią. Juk se
noji mūsų tautos ir valstybės istorija yra beveik tiktai karų 
istorija, išmarginta laimėjimais ir pralaimėjimais ligi pasi
kartojusio laisvės ir nepriklausomybės sužlugimo. Dėl to ir 
lapkričio 23 d. minėdami Lietuvos kariuomenės atkūrimo 60 
metų sukaktį, prieš šį mūsų naujosios istorijos lapų stovime 
ir su nuoširdžiausia pagarba, ir su giliu liūdesiu.

Mes žemai lenkiame galvas prieš tuos, kurie nepabūgo 
net trijų atgyjančių Lietuva užgriuvusių priešų ir dėl mūsų 
tautos laisvės ir trumpos nepriklausomybės palaimos krito 
pakirsti Kėdainių, Jiezno, Alytaus, Ukmergės, Kupiškio, 
Zarasų, Širvintų, Giedraičių ir Žemaitijos kautynėse. Didi 
garbė ir tiems anų kovų dalyviams ir vėliau mūsų valstybės 
laisvų saugojusiems, kurie dar šiandien yra gyvųjų tarpe. 
Tebūnie mūsų atminime amžinai šviesūs ir tūkstogčiai an
trosios bolševikų okupacijos partizanų, žuvusiu beviltiško
je kovoje už laisvės idealų.

Bet lygūs kariai yra ir tie be uniformų, be antpečių ir be 
jokių žvilgančių pasižymėjimo žymeniu, kurie ir šiandien 
Lietuvos pogrindyje skelbia laisvės žodį, kurie dėl jo ken
čia Sibire ir Sovietijos kalėjimuose ir kurie jau mirę, išlikę 
nepalaužtos dvasios. Ne skambūs žygio maršai, garsus 
būgnų taktas ir trankūs žingsniai į grindinį kelia jais mūsų 
pasididžiavimų, o jų drąsa, ištvermė pavojingoje veikloje 
ir jų neišblėstantis tikėjimas laisvės laimėjimu, nors jis 
ateitų ir tolimoje ateityje, net po mūsų generacijų užmarš
ties.

Deja, už plačių herojų pečių visada saugiai ir patogiai 
išbujojo ir savanaudžiai pilvūzai, ir svetimų valdžių patai
kūnai, ir greitakojai bailiai, ir net išdavikai. Jų ir mums 
niekada netrūko. Nepriklausomybės duona išsimaitino ir iš
liko gyvi pelų maišai, išaugo tos pačios nepriklausomybės 
niekintojai, laisvėje subrendo vergijos šlovintojai, o ištai
gingo gyvenimo sąlygas atpildo gavo tie, kurie su žeme su
lygino net laisvės kovotojų kapus.

Neatsilygino savo gimtosios žemės gynėjams ir išeivija, 
nesgi narsus tarpusavio apsispiaudymas nėra parama jokiam 
tėvynės frontui, o išsižadėjimas savo kalbos ir praradimas 
svetimoje pakelėje savo palikuonių nėra auka tautos atei
čiai...

V. IZBICKAS DALYVAVO...
* (atkelta iš 2 psl.)

senatorių ir kongresmanų, prisidėjusių prie energijos įstaty
mu pravedimo, didžiųjų valstybių (Vokietijos, Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos, Kanados, Meksikos) ambasadoriai ir 
visuomenės atstovų. Pastarųjų tarpe buvo ir inž. Vytautas 
I z b i c k a s, Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos pirmininkas. Po iškilmių svečiai buvo Baltuosiuose 
Rūmuose pavaišinti.

Vėliau V. Izbickas buvo pakviestas padaryti pranešimų 
Lietuvai Amerikos Balso radijo bangomis.

KAS NAUJO?

KOKIA NUOTAIKA?

Pastaraisiais laikais vis daugiau išeivių aplanko Lietu
vą ir turi galimybę ne tik susitikti su ilgus dešimtmečius 
nematytais giminėmis, bet ir vėl pajusti okupacinio režimo 
tėvynėje sukurtų nuotaiką.

Prisiminkime, kad jau praėjo 25 metpi nuo Stalino mir
ties. Kol kas nepasikartoja masiniai gyventojų trėmimai ir 
šaudymai. Užsimezgė geresni Sovietijos ryšiai su Vakarais. 
Gyventojams leista susirašinėti su užsieniu ir kai kam net 
emigruoti. Spaudoje vis dažniau kartojami žodžiai “liaudies 
demokratijo“ ir “detante”. Tad įdomu patirti bent suglaus
tus turistų įspūdžius, kuriuose, regis, turėtų atsispindėti ir 

•šie pasikeitimai.

Na, o daugeliu jų pasakojimu, jau Maskvoje ar Leningra
de mūsų “namo grįžtantis” tautietis, vos išlipęs iš lėktu
vo, pasijunta, tarsi atsidūręs nesaugioje užfrontėje, nors 
pabūklų dundesio ir negirdėti. Amerikietį gerokai nervina 
jam neįprasta per daug “kariška tvarka”, sovietinių parei
gūną Šaltas griežtumas, šypsenos stoka ir per dažnai pasi
vaidenantieji ginkluoti sargybiniai.

Žinoma, toks tėvynės lankytojas gerokai atsigauna Vil
niuje, susitikus ir iš džiaugsmo apsiverkęs su išsiilgtais 
artimaisiais, bet netrukus vėl pajunta lyg ir kažkokios ne
matomos baimės šmėklos plazdenimų ore ir virš žmonių 
galvų. Svarbiausia, tuoj primenamas ir įgauna visai realių 
prasmę žodis “draudžiama”. Draudžiama išvykti iš Vilniaus 
į provincijų, draudžiama kai kų fotografuoti (o ypač milici
ninkus ir kareivius), draudžiama garsiai reikšti apie komu
nistinę santvarką savo kritiškų nuomonę, draudžiama kelti 
jai nepatogius klausimus, draudžiama ginčytis su valdžios 
pareigūnu, ir atsiranda dar daug kitų dalykų, kuruuos turis
tas iš patyrimo jau pats sau užsidraudžia.

Be to, su šiuo kalėjiminiu žodžiu “draudžiama” tuoj pat 
sutampa ir pamatytas milicininkas ar KGB atstovas. Kai A- 
merikoje policininkas įpareigotas su piliečiais elgtis švel
niai, mandagiai ir jiem visokeriopai patarnauti, kai dėl bru
talaus elgesio galima jį apskųsti viršininkams ar net nusi
varyti j teismą, tenai - geriau tarybinės tvarkos dabotojo 
privengti, nes atrodo, kad jis yra skirtas tiktai bausti. 0 
jeigu tenka praeiti pro saugumo įstaigą, tai lydintis giminė 
kartais truktelia savo svečių už rankovės, atkreipdamas dė
mesį, ar net pasiūlo pereiti j kitų gatvės pusę. Vaikščio
jant minioje, pokalbyje vengiama garsiai minėti ir kurio 
aukšto partijos ar valdžios pareigūno pavardę, kad nepada
rytų kokios nepalankios išvados tai nugirdusios svetimos 
ausys.

Amerikiečiui ypač krinta į akis būdingas tarybinės val
džios ir partijos paslaptingumas, kurį jis lygina su šiojo 
krašto “atviru šeimyniškumu”, kur spauda išklosto kartais 
net ir nereikalingas prezidento ar kongreso atstovų priva
taus gyvenimo smulkmenas. Tarybinė valdžia, saugodama 
savo totalitarinį autoritetų, visada yra aukštai, minios neį
žiūrima ir tiktai ypatingomis progomis jai “apsireiškianti”.

Labai įdomus yra kai kurie pokalbiai su okup. Lietuvos 
valdžios ir net kom. partijos pareigūnais. Iš jų kartais gali 
išgirsti ir visai atvirų okupacines santvarkos kritiką, smer
kiančių sąžinės prievartavimų, žmogaus teisių laužymų, bu
kaprotiškų cenzūrų, kūrybinės minties paralyžavimų, bet — 
vis su juntamu noru atsiriboti nuo atsakomybės, be žodžių 
primenant, kad visos tos blogybės yra atneštos kieno nors 
kito ir iš kitur...

Apie aktyviųjų disidentų, religinės laisvės ir žmogaus 
teisių kovotojų veiklų mes čia gerai žinome iš gaunamos 
pogrindinės spaudos. Turistai iš pokalbių su savo giminė
mis ir bičiuliais susidaro nuomonę, kad krašto gyventojai j 
jiems okupanto užkrautų politinę santvarką ir jos vykdyto
jus žiūri su apatija, nes šiuo tarpu nemato jokios galimy
bės ta prievarta nusikratyti. Kadangi Lietuvoje beveik kiek
vienas rusas sutapatydinamas su okupantu, tai beveik kiek 
vienas tyliau ar garsiau ir nekenčiamas.

Bet giliausias šios okupacinės sistemos išgyvenimas at
minime lieka tam turistui, kuris dėl kokiu nors priežasčių 
turi “laimės" patekti į KGB "darbo” kabinetą. Po pokal
bio su tardytoju toksai išbalęs tautietis atgauna amą tik 
Helsinkio ar kuriame kitame Vakartį aerodrome. Tik tada 
jis pradeda pasakoti ir savo įspūdžius...

į

KELEIVYJE GAUNAMOS

NAUJOS KNYGOS

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

IŠEIVĖS KELIU, apysaka, 
parašė Marija Aukštaite,
207 psl., kaina 5.50 dol.

MARLBOROUGH’S LITHU- 
ANIAN SELF-TAUGHT,
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- 
lel iais, kaina 12 dol.

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

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 au
torius

ATSIMINIMUSKIRSNELIAI, 
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- 
biografinioi pasakojimai apie 
vyskupų 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.

radijo programa

-Seniausio lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 

stoties WN$K ŪSO,banga 

yeikia sėktnadieniaiy nuo 
1:00 iki PQ Rietu.
*erduodama vėliausių. pa- 

ilirity žinią'«a Atrauk a ir 
komentarai, muzika, dainos

Magdutės pasaka, 
iię'pregmiaa veda Stepo*

ja* J. ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis į 
tie ftortsf g ėHtjt ir jova- 
krgųluvę, 502 E. Broad- 

ray. bo. Boston, Mass. Tel.
Ten gaunamas

LelšRvt* ir yra didėlis lietu* 
iikq knygų pasirinkimas.

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

Tel 762-6732
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- Tėve, ar tik nebusi su
sirgęs nuo per dažnai ragau
tos gyvatinės? Aš matau, kad 
tu vaikščiodamas jau kalbie
si patsai su savimi. 0 tai 
jau yra liga.

- No, Maiki, aš esu dar 
sveiko razumo, ale man atro
do, kad visi musę politiše
nai jau tikrai dumavoja. Vie
nodai ir čia, ir krajuje.
- 0 tai dar blogiau, nes 

psichiniai ligoniai paprastai 
galvoja, kad visi kiti žmo
nės yra nenormalūs ir tik jie 
vieni sveiki. Jeigu šitaip ir 
tu mastai, tai reikia skubiai 
gydytis.

- Sarap, boise! Tu čia ma
nęs nedurnyk! Tau pačiam 
jau reikia blogikos, ba jau 
rozais ir tu nušneki i> lankas.

- 0 koks tai vaistas yra ta 
tavo “blogika”?

- Vot, ir matai! Nori apsi- 
znaiminti, kod esi labai mo
kytas, o nieko neišmanai! 
Blogika, kaip Bambickas sa
ko, yra tokios knygos, ku
riose išdrukavota, kaip rei
kia tiesiai mislyti, kad ne- 
nuzaunytum, jog žmogus tu
ri keturias kojas, kad zuikis 
yra didesnis už slonių, o 
juodos katinas yra baltas. Ar 
supranti, ką as tau virozinu?

- Tai tau Bambickas, tur
būt, kalbėjo apie logiką, o 
ne apie kažkokią "blogiką”?

- Gadem, ar ne vistiek? 0 
be tos lologikos šnekėdami, 
ir Bambickas pasviečija, vi
si musę krajaus ir čionykš
čiai pravadyriai arba meluo
ja, arba patys yra dumesni 
už Krekenavos skerdžių.
Vot, priklodui, Lietuvos obi- 
vateliai dabar savo gazieto- 
se ir kantičkose triubina, kad 
tenai tokia valnastis, kokios 
dar ant svieto nebuvo. Nu, o 
iš Vilniaus Į Vergakiemį nu
važiuoti nevalnia, poterių, 
knygas boisam nuvežti ne
valnia, prieš Brežniauską 
prasižioti nevalnia, pisoriam 
rašyti, kg jie patys sumisli- 
no, nemozna, "Lietuva, tė

vyne” užgiedoti nevalnia, iš 
krajaus išvažiuoti j Mahano- 
ju, kaip mes prie caro nors 
ir verkdami važiavome, 
nemozna ir nevalnia. Tai kur 
ta valnastis ir kur ta lologi- 
ka? 0 mūsiškiai politisenai, 
Maiki, irgi be lologikos ir 
durakavoti. ZnoČijas, jeigu 
Vasinktone tiesiai iš ruskio 
uriadnyko rankų gauni oro- 
puską važiuoti j Vilenskg 
pavietą, leki ruskio aroplanu, 
geri ruskio gyvatinę ir ati
duodi jam savo dorelius, tai 
oi rait, ale jeigu aš, kaip 
generolas generolui, pasaky
čiau ten generolui Petroniui 
"Zdrastvuite, vaša sijeįels- 
tvo!”, tai mane čia net Sčes- 
lyvos smerties susaidės da
bartinis prieksedas Zacirka 
pastatytų ant sauso pasninko 
ir pakūtos. Nu, ar aš ne- 
praudzyvai tau šneku, Maiki?

- Visi tie čia tavo pasako
jamieji pavyzdžiai dar nejro- 
do jokios mediciniškos kvai
lystės. Tai yra tik p’opagan- 
da, kuri sąmoningai iškreipia 
tiesą, vienus faktus nepa
prastai sumažina ar net visai 
nutyli, o kitus nepaprastai 
padidina ar net iš nieko su
kuria, kad paremtų iš anksto 
sugalvotus tvirtinimus. Ši
taip dabar jrodoma ir sovie- 
tinę laisve , ir savano
riškas” Lietuvos prisijungi
mas prie Sovietu Sąjungos, 
ir Lietuvos gyventojų oku
pantui reiškiama "meilė”, o 
iš kitos pusės - ir mūsų išei
vijos "visuotinis ir neblė
stantis patriotizmas”. Gerai 
susukta propaganda iš vištos 
gali padaryti erei j, o iš 
dramblio pelę.

- Bet, Maiki, tai yra Mikės 
melagio biznis!

- Gal ir taip...

- Nu, tai geriau as tau pa
sakysiu gut bai, ba nenoriu 
ant viso svieto nusikeikti 
rusiškai!

Ar skaitytos?
Paguoda, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parušė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k’4ų dalykų, čia telp3 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ii Joną Ais. 
tj. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

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

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis Pamarys,— 
Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

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

Napoleonas. Baltija, Amo- 
. rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psu, įrišta, kaina $6.00,

LIETUVIAI MUZIKOS ENCIKLOPEDIJOJ

Plačiai Europoje žinoma enciklopedija - Riemann Musik 
Lexicon — įdėjo žinių ir apie lietuvius muzikus. Pvz., kom
pozitorius Julius Gaidelis pavadintas lietuvių kompozito
rium, o Darius Lapinskas bei Bronius Budriūnas - lietuvių 
kilmės amerikiečių kompozitoriais.

Izidorius Vasyliūnas figūruoja kaip lietuvis smuikinin
kas, reiškęsis orkestrų koncertmeisteriu, solistu ir kame- 
ristu-Pažymėta ir jo pedagoginė veikla Kauno bei Vilniaus 
universitetuose, Caukos universitete ir Brookline muzikos 
mokykloje.

ĮSIGYKITE KITUR NEBEGAUNAMAS SENAS KNYGAS!

LIETUViSKOS PASAKOS, surinko dr. J. Basanavičius, 
išleista 1905 m., 299 psl., kaina 10 dol.

SMETONA, parašė Aleksandras Merkelis, išleista 1964 
m., 740 psl., kaina 15 dol.

DAINOS, tekstas Kazio Binkio, piešiniai Kazio Šimonio, 
išleista 1922 m., 194 psl., kaina 10 dol.

SPARNUOTI LIETUVIAI DARIUS IR GIRĖNAS, parašė 
Petras Jurgėla, išleista 1935 m., 384 psl., kaina 5 dol.

UZ LAISVĄ LIETUVĮ, parašė kun. M. Valadka, išleisto 
1970 m., 409 psl., kaina 5 dol.

CARO KALĖJIMUOS, V. Mickevičiaus-Kapsuko atsimi
nimai, išleista 1929 m., 320 psl., kaina 5 dol.

DIDYSIS SAPNININKAS, išleistas 1946 m., 186 psl., 
kaina 10 dol.

Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar pride
da 5 procentus pardavimo mokesčio ir pasiuntimo išlai
doms po 50 centų už knygą. Kitur gyvenantieji prideda tik 
siuntimo išlaidas.
JAU NEBETURIME sekančią anksčiau skelbę knygų: "Ga
dynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje”, "Lenkų apaštalavi
mas Lietuvoje”, "Lietuvių tauta senovėje ir šiandien - 
I ir II” ir "Zemaicziu vyskupyste”.
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VVORCESTER1O LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadietniaib 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 

Eduardas V. Meilus, Jr. - Vedėjos 
23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Msu Oib4S 

Tel. 852-3665
vvaeeaMvaaaMaMaMvaaaMvveMM'MVMV******************** >

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas,' Heidelbergas
birželio 20 Leningradas, Vm.Jus, Ryga, Maskva
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas
rugpIOčio 2 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas Heidelbergas
rugpIOčio t Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva
gruodžio 10 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bui lydintos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. z /

/ <
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA /
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU Z

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERV1CĖJI C 

393 Wast Broadway, P.O. Box 118 
South Boston, Mase. 02127 

Tai. (617) 288-8784

Trans-Atlantie Traval Service, Ine., vidaus k užsienio kelionių 
agentOra, jau nuo 1880 matų SĖKMINGAI organizuoja visa sRp 
ekskursijų j LIETUVĄ Ir j kitas pasaulio šalia.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽI0NAS

Prlces are basad on doubte occupancy and are subjact te changas 
and/or Government approval.
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INFLIACIJOS ŠEŠĖLYJE

Kylant infliacijos procentui, brangstant pramonės ir ūkio 
gaminiams ir tarptautinėje rinkoje krintant dolerio vertei, 
prez. Carteris pagaliau pateikė plačios apimties ekonominį 
planą, kuris turėtų sulaikyti šiuos neigiamus vyksmus. Ka
dangi sis planas nėra nei įstatymas, nei įsakymas, o tik pa
siūlymas darbininkams ir darbdaviams savanoriškai jį vyk
dyti, tai dar sunku spėlioti, kokį poveikį jis turės JAV eko
nominio gyvenimo raidai. Bet vis dėlto kai kurie jo nuosta
tai gali paliesti daugelį piliečių, tad verta su jais iš anksto 
susipažinti.

Tuo pasiūlymu unijos neturėtų reikalauti darbininkams 
didesnio kaip 7% atlyginimų pakėlimo. Kompanijos paski
riems darbuotojams atlyginimą galėtų pakelti ir daugiau, 
bet visos grupės algos neturėtų peraugti 7% •

Darbininkų grupės, kuries laikysis 7% atlyginimų pakili
mo ribos, kitais metais, jeigu infliacija paūgėtų aukščiau 
šio procento, gaus atitinkamu mokesčių sumažinimą.

Didžiosios kompanijos privalėtų nepakelti savo gaminių 
kainų daugiau, kaip pusę procento virš 1976-77 metų vidur
kio. Mažesnės kompanijos taip pat turėtų laikytis šių nuo
statų, bet jos nebus taip griežtai varžomos.

Ne daugiau kaip 7% galėtu būti pakeltos ir kompanijų va
dovų algos, kurios jau dabar yra gana stambios.

Nuo visų atlyginimo pakėlimo apribojimų būtų atjungti 
visi darbininkai, kurie uždirba mažiau nei $4 per valandų.

Tokios pat 7% algų pakėlimo ribos turėtų laikytis ir visi 
atskirų valstijų bei komunalinių įstaigų tarnautojai, o fede
ralinės valdžios darbininkų atlyginimai tegalėtų būti pakel
ti tik 5.5% Be to, tokių federalinės valdžios darbuotojų 
skaičius turėtų būti sumažintas 20,000 galvų.

Farmerių javų ir kito derliaus kainos liktų neapribotos, 
bet jeigu jos labai kiltų, tai ir farmerius turėtų pažaboti 
Žemės ūkio departamentas.

Maisto gaminių kainos galėtų laisvai svyruoti, bet neper
šokti nustatyto pelno procento. Taip pat tikimasi, kad ir 
bankininkai negrobstys didesnio pelno, nors paskolų pro
centai galės kilti.

Vyriausybė ypač kreipsianti dėmesį į ligoninių kainas, 
kurios neturėtų prašokti 2% padidėjimo, lyginant su 1976—
77 metų kainų vidurkiu, o gydytojai būsiu spaudžiami suma
žinti savo patarnavimų honorarus. Taip pat raginami nekelti 
kainų advokatai ir kiti profesionalai, nors jiems jokie už
darbius apribojantieji nuostatai ir nesurašyti. Tikimasi, 
kad ir namų savininkai laikysis bendros ekonominės politi
kos linijos.

Na, o jeigu kai kas šių “savanoriškų nuostatų“ nenorės 
laikytis? Tekiem valdžia yra numačiusi keletą spaudimo 
priemonių. Didžiosios kompanijos negautų daugiau kaip 5 
mil. dolerių vyriausybės užsakymų, kitom galėtų būti suvar
žytos paskolos, padidintas konkurencinių gaminių impor
tas ir kt. ;

Deja, jau dabar daugelio netikima, kad šis demokratinis 
savanoriškumo principas padarytų ekonominį stebuklų, nes 
kol kas nei unijos, nei darbdaviai nerodo didelio entuziazmo 
tokiems nuostatams paklusti. Unijos labiau pritartų privers
tinai kainų kontrolei, o kompanijos nenorėtų apriboti savo 
pelno, brangstant gaminių žaliavoms ir kurui. Tas planas 
nepadarė didesnio įspūdžio ir užsieniui, tad krintantį dolerį 
teko skubiai paremti tvirtesnėm priemonėm.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
GEROVES KOMITETAS

4018 Franklin Road 
Pittsburgh, Pa. 15214

Artinasi Gruodžio - December Mėnuo, kurio' metu įvyk
sta SLA Pildomosios Tarybos NOMINACIJOS.

Nominacijų proga mums malonu pareikšti, kad SLA yra 
toji organizacija, kuri pajėgia ir sugeba apjungti visų pažiū
rų lietuvius bendram lietuviškam darbui ir visu šimtu nuo
šimčių išpildo savo įsipareigojimus nariams ir visuomenei...

Turime pripažinti, kad SUSIVIENIJIMAS los geroVėa ir 
laimėjimų yra pasiekęs dėka savo dabartinės vadovybės, ku
ri pavizdingai veda ir atlieka organizacijos reikalus. Jų pas
tangomis organizacijos finansai kasmet didėja, kyla SLA 
populiarumas visuomenėje, pasiekta gražios vienybės narių 
tarpe, organizacija aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
darbuose ir savo veikla prisideda prie lietuvybės palaikyme.

Mums visiems svarbu ir toliau išlaikyti SUSIVIENIJO 
LIKTUMŲ AMERIKOJE tvirta ir gerų padėti ir tuo užtikrin
ti organizacijos ateitį . . .

Gerai žinome, kad tas daugiausiai priklauso nuo Susivie
nijimo vadovybės, todėl šiose NOMINACIJOS kviečiame ati
duoti savo balsus už žinomus ir patyrusius SUSIVIENIJIMO 
veikėjus, dabartinius PILDOMOSIOS TARYBOS narius.

Į NOMINACIJŲ BALOTUS ĮRAšYKITfi:

PAUL P. DARG1S — Prezidentas 
ALENANDER CHAPLIKAS — Vice Prezidentas 
GENEVIEVE MEILIŪNAS — Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS — Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER — Iždo Globėja 
CHR1STINE AUSTIN — Iždo Globėja 
I)R. DANIEL DEGESYS — Daktaras Išovotėjas

Esame įsitikinę, kad šie patyrę žmonės gerai žinantieji 
organizacijos darbą tvarkys ir ves Susivienijimą geriausiu 
keliu.

VISI DALYVAUKIME NOMINACIJOSE IR ATIDUOKI
ME SAVO BALSUS Už MUSŲ SIŪLOMUS VEIKĖJUS.

Juliana Andrulionis, Sekretorė 
SLA GEROVĖS KOMITETAS

---

KELEIVIS • GERA IR 
NEBRANGI DOVANA KALĖDOMS

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta, “Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

M-ėeta-i Tautėetč,
lvte-ėpZantė-4 į J tu prarydami *klrti Prcfi. Stepono Kaėkėo 

ik Kčp>to Sietinio paminktų -itott/muė piniginę. auką.

Paminklai bu* pa* toly ti Jių. metų Audenį Lietuviu Tautlnė*e 
Kapinė*e, Chicagoje, ir atidaki/ti pek Memokiat Vay 1979 metais.

Pro^.Steponui Kairiui paminklą *wprcjektavo arek.Alberta* 
Kereli* ir inž. Broniu* Mtuioka-5, o Kipkui Bcetiniui pakenk
tu aitio4 atmentiez akėk. Jono Kovo projekto*. Paminklą iJ>- 
dė*tymą atliko arch. Bkonė Luk*taitė - Kcvienė.

Kaip žinome., *vcntant Lietuvo* lai*vė* au&iai, St.Kairy* 
ir K.Sielini* *tojo į taUivėi kovą ir Val*tybė* kurybe* dau
bą. ū užėjai Lietuvo* nelaimėm* okupaciją metu, juodu dln.be 
rezlztencljoje ir VLIKe.

Kreipiame* ą vi*u* tąutleciu* pri*idėti *avo auka prie Jiem* 
paminklą pa*tatymo. Iki *iol *urinkta tik pu*ė reikalingą lė- 
lą, todėl Jū*ą pagalba aukomi* yra labai reikalinga.

JUOZAS SKORUBSKAS DR.JONAS VALAITIS
Vajau* Komitete pirmininką* Vykdomojo komitete pirmininko*

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

AUKAS SIUSTI: MR. JUOZAS 

SKORUBSKAS, 1634 SO. 50TH 
AVĖ., CICERO, ILL. 60650.

VISI DOSNIAI PAREMKIME PROF. 
STEPONO KAIRIO IR KIPRO- 
BIELINIO PAMINKLU STATYMO 
VAJU!
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KONSULATO IEŠKOMI ASMENYS

B e I e c k a_s, Antanas, Dr., gimęs Sasnavoje, Marijampo
lės apskr.; Česnokavičius, Vladas, j JAV-bes 
atvykęs 1949 m., gyvenęs Chazy, N.Y.; C y v a s, Petras, 
gimęs 1924 m., gyvenęs 10 Strathmore Rd., Worcester, Ma.; 
Mickevičius, Domininkas, senas ateivis, gyveno 
Brooklyn, N.Y. Turėjo giminaitę Julę Daunaraitę. M u č i n- 
skienė-Gabarta i t ė. Adelė, vyro vardas Vladas, 
1937 m. lankėsi Lietuvoje Mozūriškių km., Sakių apskr. Gy
veno Brooklyn, N.Y.; Obytozka, Teresė, gimė 1910 m 
Būdvyčių km., Pajavonio vi., Vilkaviškio apdkr., 1960 m. 
gyveno New Yorke; Papartis, Algis, gimęs Vilniuje, 
gyvenęs Vokietijoje Fronkfurt/am Main ir Schweinfurt ar 
Bambergo stovyklose. Jo žmona Emma Koliacaitė, turėjo 
dukrą Ritų Marijų. Pečiulionis, Zigmantas, gimęs 
1920 m. Pilėnuose, Kauno apskr.; Tarei liūtė, Pranė, 
gyvenusi Philadelphia, Pa.; T u m i e n ė, Marija, 1949 m. 
atvykusi į JAV, gyveno Plattsburgh, N.Y.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji maloniai pašomi at
siliepti: CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA, 41 West 
82nd Street, New York, N.Y. 10024.

ABV0KATE 
40KA STRIMAITYJE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street 

Lynn, Mass. 01901

598-0800

Į DHAUuiMO AGENTŪRA j 

At’ieka įvairių raUę i

1
4 draudimu

Kreipti* senu adresu:

BRONIS KONTR1M !
U58 Broadway

So. Boston, Mass. 02127
j TeL AK 8-1781 
» ' 1t####*##**#*##*##*#***##*********

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

I NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT”'

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SHORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS

PETER MAKSVYTIS
Caipeatar &

** Ckarefc Strert

c

♦♦♦♦
t
♦♦♦♦♦♦
1
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

c. Minua,
AtUaku vta«_ _ ______
to ir proiektaHtno dartaa <4 luu- 
ko ir viduje, p nuauię mum ii 
Manio putota, papai Jtou reuta 
tavim*. Saukite viudm iki • va
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AK 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTt) 

OPTOM ETRI STB
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. j

KELEIVIO PRENUMERATA - GERIAUSIA DOVANA

1978 METŲ KELIONES I LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

BALTK
TOURS

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 
Leningrode

Iš Bostono į Frankfurtą - $335.00 

Is Bostono į Torontą - $113.00

Iš Bostono į Havajus - nuo $450.00 

Į kainą įskaitomas ir grįžimas.

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvę reikalu prašoma kreiptu:

Algirdą* Mitinu 
Battie Taura 
S White Oak Road 
N«wton, Ma. 02188 
(617)—989-1190

Atstovai:
Worce*tery: 144 MiNbary St.

l_SW-»-286ft

STANKAITYTE VĖL
BOSTONE

Danutė Stanka itytė, mūsų iškilioji dainininkė, 
Chicagos Lietuvių Operos primadona, dramatinis sopranas — 
vėl buvo atkilusi į mūsų pakrantę. Kiekvienas jos koncer
tas - vokalinės muzikos šventė. Tokį įspūdžių lobį ir šį 
kartą ji mum padovanojo.

Lapkričio 12 d. 3 vai. po pietų D. Stankaitytės rečitalį 
Pirmojoj ir Antrojoj Bažnyčioj Bostone surengė Nauj. An
glijos Baltų d-ja, kurios pirmininkė šiemet yra mūsų daini
ninkė Violeta Balčiūnienė. Kaip regim ir girdim, 
Baltų d-ja dar vis nuosmukio bangom nepasiduoda, koncer
tus teberengia gražioj, modernioj, geros akustikos salėj. 
Deja, Danutės koncerte teko sutikti tik vienq latvį ir nė 
vieno esto. Taip yra turbūt dėl to, kad mes neinam j estų 
ir į latvių koncertus. Bet or tai yra teisinga ir pagirtina
Baltų d-jos pastangų ir mūsų kraštų muzikos meno sampra- 

'ta bei reprezentacija? Veikiau — tai pradžia galo...
D. Stankaitytės koncerto programa buvo didelė ir itin 

turtinga - daugumas dainų rečiau girdimos, o kai kurie kū
riniai Bostone buvo premjeriniai. Solistė dainavo lietuvių, 
vokiečių ir italų kalbom. Stilių atkūrimo ir muzikinės in
terpretacijos požiūriu visi kūriniai skambėjo, kaip tikrai 
rūpestingai ir gerai paruošti darbai.

Štai jie: Fr. Schuberto “Der Erlkoenig” ir “Scbaefers 
Klagelied” (abieju tekstai J. W. Goethes), VI. Jakubėno 
keturios liet. liaudies dainos - “Sutemo naktis”, “Pieme
nų raliavimas“, “Oi, mergyte” ir “Aš jaunas eisiu”, Fr. 
Liszto “Der Fischerknobe", “Der Alpenjaeger” (abiejų 
tekstai F. Schillerio), “Die Lorelei (žodžiai H. Heinės),
R. Vagnerio Sentos baladė iš op. “Skrajojantis olandas”,
J. Švedo (Amerikoj gyvenančio, ne Lietuvoj mirusio) Pei- 
sazas (J. Krumino), Baladė ir Puota (pastarųjų tekstai K. 
Ostrausko), jauno ok. Lietuvos komp. B. Kutavičiaus pen
kių dainų ciklas “Avinuko pėdos”: “Lietuva”, “Avinuko 
pėdos” (abiejų žodžiai 0. Baliukonytės), “Gotika” (V. Ru
doko), “Aria broliai” ir “Pajūrio giesmė” (pastarųjų dvie
jų tekstai S. Gedos); B. Kutavičiaus darbai muzikiniu po
žiūriu, berods, ir buvo patys naujoviškiausi; savo koncertą 
viešnia baigė U. Giordano Maddalenos arija iš op. “Andrea 
Chenier”; prašoma bisuoti - Danutė padainavo dar porą o- 
perinių arijų.

Ar bereikėtų dar kalbėti apie D. Stankaitytės balsų ir jos 
dainavimų? Bet tebūna irtai dar sykj priminta: jos balso 
medžiaga yra ypačiai skambi ir galinga, diapazonas tarsi 
neturi ribų, tembras gražus ir šiltas, muzikinė kultūra tur
būt jgimta, dainavimo technika ištobulinta. Siame koncerte 
ji parodė ne tik savo balso galią, bet keletą aukštų natų 
padainavo tokiu subtiliu mezzavoce, kuris salėj skambėjo, 
kaip aukso varpeliai.

Saulius Cibas buvo atidus, rūpestingas ir stiprus D. 
Stankaitytės rečitalio akompaniatorius. Abu koncertantai 
apdovanoti karštais plojimais ir gėlėm (vienų gėlių puokš
tę kolegei Danai įteikė Daiva Mongirdaitė).

K. R-tas

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

B A L T I C REALTY & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Seda M. Velia*
TeL 268-6030

S97 E. Broadway, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tarta) 

ir nuo nelaimingų atsitikimu.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariam* 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti mūsos.
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NEBEGALIMA VISUR SUSPĖTI

Praeitą šeštadienį tą pačia valandą buvo Kultūrinis su- 
batvakaris ir latviu nepriklausomybės 60 m. sukakties mi
nėjimas. Subatvakary dalyviai buvo supažindinti su nauja 
knyga “Povilas Plechavičius”. Tai padarė iš New Yorko 
atvykę redaktprius Paulius Jurkus ir Elena Plechavičiotė- 
Legeckienė. Šia proga buvo parduota minėtos knygos nema
žas kiekis.

ĮDOMYBĖS AMERIKIEČIŲ 

SPAUDOJE

Stasys Santvaras pateikė 
gražiu pluoštą verstų anglų 
kalbon savo eilėraščių,o 
Mykolas Drunga ilgą straips
nį apie So. Bostono lietuvių 
praeitį naujai išėjusio žur
nalo “South Boston Journal” 
pirmam numeriui.

Daiva Veitaitė “Boston 
Globė” laikraščiui pasiuntė 
itin gerai parašytą bei įdomų 
skaitytojo laišką.

Apie visą tai plačiau pa
komentuosime sekantį kartą.

ĮspTTdingame latvių minėjime lietuviu vardu sveikinimo 
žodį tarė inž. Aleksandras J. Chaplikaš.

Sekmadienį taip pat buvo du renginiai - Lietuvos kariuo
menės 60 metų atkūrimo sukakties šventė ir Violetos Bal
čiūnienės dainų ir arijų recitolis. Abiejuose buvo tiek daly
vių, kiek rengėjai, tur būt, nesitikėjo.

M. RUDIENĖS LAIŠKAS A. ANDRIULIONIUI

Antanas Andriulionis, BALFo 17 sk. pirm., dalyvavus 
organizacijos seime Chicagoj, neseniai gavo tokio turinio 
laišką iš BALFo Centro valdybos pirmininkės Marijos Ru
dienės:

“Dėkojame Jums už Seimo metu Centrui įteiktas 17 Sky
riaus aukas BALFui - $1,000.00

Giliai {vertiname Jūsų ir skyriaus valdybos nuoširdžias 
pastangas telkiant aukas ir puikią skyriaus veikią. Esame 
dėkingi Jums, skyriaus valdybai ir visiems BALFo rėmė
jams Bostone ir apylinkėse.

Tik dėka tokių kilnių žmonių pasišventimo ir užuojautos 
nelaimingiesiems tautiečiams BALFas gali sėkmingai tęsti 
savo veiklą jau ketvirtą dešimtmetį, teikiant paramą ir pa
guodą vargstantiems bei beviltiškoje padėtyįe atsidūrusiems 
lietuviams”.

Taigi, ir balfininkai Chicagoje, ir “Keleivis” Bostone, 
ir daugelis lietuviškų organizacijų žino, kad Ant. Andriu
lionis visur yra vienas judriausių ir geriausią pasisekimą 
turinčių darbuotojų bei aukų rinkėjų.

PAGERBS KARDINOLĄ HUMBERTO MEDEIROS

Tarptautinis Institutas lapkričio 29 d. Park Plaza vieš
bučio salžje kardinolui Medeiros įteiks “The Golden Door 
Award”, kuriuo institutas apdovanoja ypatingai nusipelniu
sius Bostono visuomenei asmenis. Iki šiol juo jau a pdova- 
noti dirigentas Arthur Fiedler, Tufts universiteto preziden
tas ir įžymus maitinimo specialistas Jean Mayer ir kt.

iškilmių rengimo komitete darbuojasi ir lietuvė Aleksan
dra Moriarty.

JUOZUI BRAZDŽIŪNUI

mirus,

motinai Petronei ir mažametei dukteriai Teresei

AUKOS BALFUI

Spalio mėnesį BALFui au
kojo: J. ir I. Rasiai 50 dol., 
K. Narkevičienė 30 dol., kun. 
A. Baltrušūnas ir St. Augo- 
nis po 25 dol., I. ir E. Mano- 
maičiai ir A. ir J. Januške- 
vičiai po 20 dol., A. ir Pr. 
Čepėnai, M. ir L. Lendrai- 
čiai, J. Mikalauskas, Jurė
nai, T. Stankūnaitė ir B. ir 
A. Monkevičiai po 10 dol.

Per tris metus, t.y., nuo 
1975 m. spalio 10 d. iki 1978 
m. spalio 20 d. Bostono lie
tuvių vardu BALFo centrui 
perduota 5,025 dol.

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams.

ANTANAS ANDRIULIONIS, 
BALFo skyriaus vardu

SVEIKSTA
Irena Sirutavičienė, susir

gusi prieš 3 savaites, tebėra 
ligoninėje, bet jau sveiksta.

*■ «■
Henrikas Čepas is ligoni

nės sugrįžta namo.

SUSIRGO D. NIKOLSKIS
Dimitrą Nikolskį ištiko 

paralyžius. Paguldytas New 
England Medical Center li
goninėn.

SUGRĮŽO iŠ FLORIDOS

Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų s-gos pirmininkas 
inž. Vytautas Izbickas su
grįžo iŠ Floridos, ten pra
leidęs atostogas.

reiškiame gilią užuojautų.

Vieton gėlių prie karsto skiriame po $20.00 

Vasario 16 gimnazijai paremti.

BRONIUS BAJERČIUS 
POVILAS A. JANAVIČIUS

EDUARDUI PLIUPELIUI-PILIS 

amžinybėn iškeliavus, 

reiškiame gi lią užuojautą

jo žmonai Leokadijai, dukrai Jūratei, sūnui Kastyčiui, Lie 

tuvoje tėvams, broliui, seserims ir jų šeimoms.

ANTANAS IR DR. IRENA MACIONIAI 

St. Petersburg Beach, F,o.
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KALĖDINĖ DOVANA

Viena tinkamiausių kalėdinių dovanų — “Lietuvos atsi
minimų” radijo “Rūtos” Kultūros rėmėjų įdubo išleistasis 
Lietuvos solistų Edmundo Kuodžio ir Jono Giri- 
joto naujai Įdainuotų duetų albumas.

Siame d v i.e j ų ilgo grojimo stereofoninių plokštelių 
albume įdainuota net 2 7 gražios dainos. Albumo kaina: 
$13.95. Persiuntimo išlaidom pridedama $1.00. Užsisakant 
albumą, malonėkite kartu pasiųsti ir čekutį. Platintojams, 
užsakiusiems 10 ar daugiau plokštelių albumų, duodama di
desnė nuolaida.

Norint plokšteles gauti dar prieš Kalėdų šventes, tuojau 
siųskite užsakymus šiuo adresu: Prof. J. Stukas, Dir., 
“Memories of Lithuania” Radio, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Telefonas: (201) 232-5565.

REMKITE KELEIVĮ!

♦ t
♦ Ę The Apothecary ♦
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE {
ę Parduodame tiktai valetas, iipildome gydytojų ra ♦
♦ eeptua ir turime visus gatavus vaistus. ♦

Jei reik vaistų — eikit į Uetavittg vaistini J 
Bav Gmanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Phana.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
Telefonai AN WW»

► Nue I vai. ryto iki 8 vai. v„ ttakyras iventadienlus Ir

♦♦♦♦♦♦
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ATLA5 PARCEL5 CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 91604 

Tet 798-334/
Tiesiai ii Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu. 
v< ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudarumi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

M & T 01L C0„ Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268•4662

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

lietuvišk: pietos
(balazidėliai, 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. Broadway, South Boston, Mas* 02127



45/8

Vietinės žinios
lllllll lllllllllllll

1978 m. gruodžio 3 d.
3 vai. po pietų PUNKTUALIAI

1978 m. gruodžio 3 d.
3 vai. po pietų PUNKTUALIAI

VĖL SVETIMI VEJAI

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos susirinkime lapkričio 
16 d. priimtas vienas naujas narys, pagerbti trys mirp, fin. 
sekr. Adomas Druzdis pranešė spalio mėn. apyskaitą, kuri 
rodė, kad pa į am y buvo 24,000 dol., pelno liko 1,422 dol., 
nors tų mėnesį sumokėta ąpkilnojamojo turto mokesčio net 
5,690 dol. Vedėjas Algis Smitas davė Surum burum apyskai
tą: tas renginys draugijai atsiėjo 413 dol.

Susirinkime buvo ir valdybos kandidatę rinkimai, kuriuose 
tedalyvavo 60 narių. Beveik visoms pareigoms tėra po vieną 
kandidatą, tik 7 direktorių pareigoms yra 13 kandidatą. Rin
kimai bus gruodžio 10 d.

Tame susirinkime vėl papūtė svetimi vėjai, kurie prieš 
kelerius metus grasino virsti audra. Tada jie betgi greitai 
nutilo. Kaip bus dabar, pamatysime. Plačiau kitą kartą.

PRANEŠIMAS IŠ WASHINGTONO

Sekmadienį, lapkričio 26 d. 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje Alg. Budreckis ir Jul. Špoke
vičius praneš apie įvykusių JAV LB Tarybos sesiją Wa- 
shingtone, atsilankymą Lietuvos pasiuntinybėje ir priėmimą
Baltuosiuose Rūmuose.

Visi kviečiami atsilankyti. LB apyl. 
valdyba

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
UI ir II AUKŠTO SALĖSE

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
IR

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
LEIDIMO

PA BAIGTUVES
PROGRAMOJ: prof. dr. Antano Klimo paskaita, akt. Henrikas Kačinskas.

LE ir EL leidimo dokumentinis filmas, iškilmių dalyvių 
filmavimas, vakarienė, sveikinimai, muzika ir šokiai.

=S\ Visi Bostono ir apylinkių lietiniai kviečiami pabaigtuvėse gausiai dalyvauti. /=

Stalus po 10 asmenų arba ir pavieniui prašoma rezervuoti iki lapkričio 
21 dienos. Vieno asmens auka — 15 dol.

Pranešti apie dalyvavimą ir stalus rezervuoti tarp 6 ir 9 vai. vak. prašoma 
šiais telefonais: inž. J. Dačys 769-4362, inž. J. Stašaitis 436-6075, L. Lend- 
raitis 268-0578. — Čekius rašyti LE Commemoraticit Committse vardu ir 
siųsti inž. J. Stašaičiui: 55 VVelles Avė., Dorchester MA 02124.

Iki malonau* pasimatymo mūsų enciklopedinių leidinių pabaigtuvėse!

KOMITETAS LE ir EL LEIDIMO 
PABAIGTUVĖM RENGTI

HTiiiiiiiinii

M

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, kg 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto 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.

, South Boston 
Savings Bank

ALHtAYS THE LEADER "

ALFRED W. ARCHIBALD PRES/DENT

MAIN OFFICE 
4S0 W«*t Broadway 
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galltvan Btrd.
8 :30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues. VVed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

SŪKURIO RUDENS POBŪVIS

Jis buvo lapkričio 11d. Prodėjo Birutė Adomavičiūtė. Po 
muzikos pynės, kurią atliko pianinu Elzbieta Crowby ir 3 
akordeonai, Vytauto Bruzgio vadovaujamų šokėjų vyresnioji 
grupė gražiai pašoko 11 tautinių šokių. Pobūvio dalyviai 
nuoširdžiai plojo dėkodami už sunkaus darbo gražius vai
sius.

Pobūvio vedėjas V. Eikinas, padėkojęs programos atlikė
jams, pakvietė visus pasivaišinti sumanių šeimininkių pa
gamintais gardžiais valgiais.

Svečiams pasisotinus, V. Eikinas paskekbė, kad jų lau- 
i-į kia “Laimės šuliny“ sudėtos gėrybės. Grakščios bilietų 

platintojos netruko aprūpinti visus laimingais ir nelaimin
gais, bet Sūkurį remiančiais bilietais. Sūkurio finansų val
dytojas Eug. Užpurvis šypsojosi, matyti, būdamas tikras, 
kad po šio šilto rudens vakaro jo valdomas iždas nebebus 
tuščias.

Pobūvis buvo baigtas visų bendrais šokiais.

Už šį pobūvį reikia dėkoti Sūkurio pirm. Daivai Izbickai- 
tei, sekr. Redai Veitaitei, reikalų vedėjui Vladui Eikinui, 
kas. Eugenijui Uzpurviui, valdybos nariams - Pranui Eiki
nui ir Eligijui Sužiedėliui, Tėvų komitetui — Adomavičiui, 
Danai Eikinienei ir Teresei Levickienei, darbščioms šeimi
ninkėms Onai Eikinienei ir Teresei Levickienei, o taip pat 
ir programos atlikėjams.

E. RIBOKIENE

PAVEIKSLU PARDAVĖ UŽ 8,000 DOL.

Dail. Adomo Galdiko parodoj lapkričio 4—5 dd. paveikslų 
parduota už 8,000 dol. Bostone tai bene rekordinė suma. 
Parodą aplankė per 400 žmonių.

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

Gruodžio 3 d. Lietuvių 
Enciklopedijų pabaigtuvės.

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

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

Kovo 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos so- 
lėje Minkų rodi jo 45 m. su
kakties renginys.

MASTER ELECTRICIAN

IndustrialResidentiė) 

— Comraerlial —* 
Nėw aud Ufi Wurk

Free Estimates 
ctm

Charles A. GaRnauskah 
265-4D90

•»»»»»

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penkiadieniais 9-9 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja —

Aldona Adomonienė

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 tomp, padėsi 
te išleisti antręjį istorijos tomų. Kietais viršeliais, 560 
psl. Kaina 15 dol.

Reikalaukite knygynuose ar leidėjo adresu: J. Urbelis, 
1649 No. Broadway, Melrose Park, III. 60160.

Ją galima gauti ir Keleivio įstaigoje.




