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TRUMPAI

Akt. Henrikas JCAČINSKAS, lietuviškųjų enciklopedijų leidėjas 
Juozas KAPOČIUS ir enciklopedijų pabaigtuvių vakaro vedė
jas rašyt. Stasys SANTVARAS laiko du adresus—raitus, iš
reiškiančius JAV Lietuvių Bendruomenės (kairėje) ir Bostono 
lietuvių (dešinėje) pagarbų 42 tomų enciklopedijų leidėjui.

Foto: Romo Bričkaus

Šaunios pabaigtuvės
Gruodžio 3 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa

lėse virš 200 lietuvių iškilmingai atšventė 36 tomų Lietu
vių Enciklopedijos ir 6 tomų Encyclopedia Lituanica pa
baigtuves.

Pabaigtuvių rengimo komiteto pirm. Juozas Dačys, 
šventų atidaręs, tolimesnį jai vadovavimo perleido rašyt. 
Stasiui Santvarų i. Akademinę programos aalį sudarė trys 
esminiai punktai: prof. dr. Antano Klimo paskaita, išryš
kinusi enciklopedijų reikšmę istoriniame ir politiniame 
kontekste; akt. Henriko Kačinsko deklamuotoji poezija - 
Jurgio Blekaičio MMare nostrum”, puiki, plačiamostė 
duoklė Baltijai ir Maironiui, tiems iškiliausiems lietuvių 
gamtos ir lietuvių žodžio kultūros fenomenams ir ištrau
kos iš Justino Marcinkevičiaus dramos “Mažvydas”, at- 
skleidusios universalių mūsų asmeninio ir istorinio likimo 
vizijų tiršto patriotizmo spalvomis; pagaliau, Algimanto 
Kezio, SJ, filmuotas ir Pauliaus Jasiukonio redaguotas

5orsinis dokumentinis filmas, kuriame enciklopedijų lėt
ėjas Juozas Kapočius ir gyvieji redaktoriai Pranas Če

pėnas, Juozas Girnius ir Simas Sužiedėlis gyvu žodžiu 
iš įvairių pusių kruopščiai nušvietė enciklopedijų kūrimo 
sąlygas ir darbą.

Po akademinės dalies sekė kokteiliai, vakarienė ir šo
kiai. Vakarienės metu publika buvo js visų kampų filmuo
jama vikriai besisukinėjančio tėv. Alg. Kezio ir tuo pačiu 
klausėsi gausių sveikinimų, jų tarpe VLIKo pirm. dr. K.
J. Valiūno, JAV LB pirm. A. S. Gečio ir JAV LB Kultū
ros Tarybos pirm. A. Radžiaus. itin jautrų padėkos žodį 
tarė J. Kapočius, kuris, kaip ir redaktoriai bei kai kurie 
enciklopedijos darbo talkininkai, vakaro metu buvo pa
kartotinai ir įsakmiai prisimintas bei pagerbtas.

Prie šio gerai pravesto ir praėjusio įvykio dar grįšime 
ateity

LANKO JUNGT. TAUTIĮ MISIJA.
JAV LB otstovę Aušrą Zerr ir Ukrainiečių Kongreso 

atstovę Borysą Potapenką lapkričio 3 d. priėmė Amerikos 
atstovas prie Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos 
Edwardas Mezvinsky. Pokalbio metu plačiai svarstyta ga
limybės JT-se iškelti rezistentų Viktoro Petkaus ir ukrai
niečio Lev Lukianenko nuteisimo klausimą. Taip pot tar
tasi dėl procedūros per Jungtines Tautas sovietams įteikti 
oficialų kaltinimą.

E. Mezvinsky painformavo, kad spalio menesj jisai Že
nevoje vykusiuose JT Žmogaus teisių komisijos posėdžiuo
se yra kėlęs V. Petkaus nuteisimo klausimą. Ypačiai jis 
pabrėžė svarbą naudotis Amnesty International organizaci 
jos centru ir jos skyriais politinių kalinių gelbėjimui. Šiuo 
metu tik du Amnesty Int. skyriai rūpinasi lietuviais politi
niais kaliniais - Washingtono, D.C. (N. Sodūnaitė) ir lowa 
City, lo. (V. Petkum).

* Garsusis Maskvos simfo
ninio orkestro dirigentas Ki- 
ril Kondrošin, išvykęs į 0- 
landiją keliems koncertams 
diriguoti, atsisakė grįžti į 
Sovietų S-gą. Kondrošin, 64 
m. amžiaus, yra net dviejų 
Stalino premijų laureatas, o 
1972 m. jam buvo suteiktas 
Sovietu S-gos liaudies artis
to vardas.

* Venecueloj prezidento rin
kimuose iš 10 kandidatų lai
mėjo krikščionis demokratas 
Luis Herrera Campins.

* Dėl nesutarimo su savo 
darbininkais seniausias ir _ 
įtakingiausias britų dienraš
tis “The London Times” 
nebeišeina.

* Kinijos vicepremjeras Ten g 
Hsian-ping, kuris iš tikrųjų 
sprendžia dabartinę vyriau
sybės politiką, sako, kad su 
JAV-ėmis normalūs santy
kiai tegalės būti, kai JAV 
išves iš Taiwano savo ka
riuomenę, nutrauks turimas 
sutartis su Tautine Kinija. 
Tada, sako, Kinija mėgins 
tartis su Taiwanu dėl jo grį
žimo prie Kinijos sąlygų. 
Esą, Taiwano santvarka net 
ir prisijungus prie Kinijos 
galėtų pasilikti kokia yra.

* Irano vyriausybe tikisi, 
kad ką tik prasidejusioji 
šiitų sektos šventė nevirstų 
masinju sukilimu prieš ša
chą. Šiitų sektai priklauso 
dauguma Irano gyventojų.

RUMUNIJA NEKLAUSYS AKLAI MASKVOS
* Kinija apsisprendė plėsti 
ryšius su kitomis valstybė
mis. Ji leido 20 savo preky
bos ir pramonės Įmonių ati
daryti biurus Japonijoje. O 
ir i Kinija bus atverti vartai 
Vakarų Įmonėms. Be to, ža
dama pasiusti Į Vakarus 
tūkstančius studentų ir jau
nų mokslininkų. Žodžiu, 
naujieji Kinijos vadovai pa
suko kitu keliu nei Mao-Tse 
tungo įsakytuoju.

* Izraelio-Egipto taikos de
rybų oficialių posėdžių šiuo 
metu nėra, bet privačiai vi s 
tiek kalbamasi ir ieškoma 
abiem šalim priimtino susi
tarimo.

* JAV-iu oro tarnyba spėja, 
kad ateinančioji žiema bus 
šaltesne nei paprastai vaka
rinėse valstijose, o šiltes
nė - rytinėse.

* Baltųjų Rūmų štabo tarpe 
eina smarkūs ginčai dėl pre
zidento Carterio siūlymo 
krašto apsaugos išlaidos pa
didinti 3%.

Kaip žinoma, Rumunijos diktatorius Ceausescu valdo 
stalinine ranka, bet užsienio politikoje jis visgi nenori 
aklai klausyti Kremliaus įsakymų. Sį savo nusistatymą ji
sai pakartojo ir neseniai Maskvoje įvykusioje Varšuvos 
pakto (Maskvos satelitų) valstybių atstovų konferencijoje. 
Ceaucescu ten nesutiko pasmerkti nei Kinijos, nei Izrae
lio-Egipto taikos sutarties derybų, o taip pat priešinosi 
Maskvos reikalavimui priimti karinių išlaidų padididinimo 
projektą.

Grįžęs namo Ceausescu Rumunijos kompartijos centro 
komitete kalbėjo, kad Rumunija esanti nepriklausoma vals
tybė ir kad tokia ji ir pasiliksianti. Nei jos komunistų par
tija, nei jos kariuomenė nevykdys jokių svetimų įsakymų, 
nors ir toliau bus glaudžiai bendradarbiaujama su komunis
tinio bloko valstybėmis. Centro komitetas šiai pozicijai 
pritarė.

Iš visų Rytu Europos valstybių diplomatinius ryšius su 
Izraeliu ir Kinija tepalaiko tik Rumunija. Be to, rumunų 
vyriausybė nesutiko savo teritorijoje laikyti .svetimos ka
riuomenės ir neleido Sovietų S-gos armijai žygiuoti per 
Rumuniją į Bulgariją. Ir Kremlius iki šiol nedrįsta tos sa
vo “draugės” sudrausti.

PLIENO DARBININKU STREIKAS VOKIOJE
Vak. Vokietijoje pirmą kartą per paskutiniuosius 50 me

tų sustreikavo aštuonių liejyklų darbininkai. Jie reikalauja 
35 valandų darbo savaitės, o darbdaviai pasiūlė prailginti 
atostogas ligi 6 savaičių.

Iki Šiolei Vakarų Vokietijoje streikų būdavo doug ma
žiau negu kitur.

REIKALAUJA DEKOIONIZUOTI SOVIETUI
Kanadoje susidarė specialus estų, latvių, lietuvių, gudų 

ir ukrainiečių centrinių organizacijų atstovų komitetas, ku
ris paruošė kreipimąsi [.Jungtines tautas. Jame, pasirė
mus JT charta, nutarimais, sutartimis, deklaracijomis, 
žmogaus teisėmis, reikalaujama laisvės ir nepriklausomy
bės Sovietu S-gos pavergtoms tautoms. Tai būtų atsiekto. 
Įsteigus tautinę Rusijos valstybę ir davus nepriklausomy
be 14-kai nerusiškųjų respublikų.

Sį memorandumą pasirašė šie atstovai: gudų — pirm. dr. 
B. Ragula, sekr. P. Paškievič, estų — pirm. A. Anderson, 
sekr. E. Vallaste, latvių - pirm. dr. ,. Spilners, sekr. B. 
Albats, ukrainiečių - pirm. kun. dr. W. Kutnir, sekr. Y.R. 
Shymko, lietuvių - pirm. V. Kamantas, sekr. D. Kojelytė.

Memorandumą suredagavo komisija, sudaryta iš pirm. Y. 
R. Shimko ir narių A. Andriišyn, L. Leivat, dr. L. Lukks, 
šen. P. Yuzyk, B. Nainio, P.M. Paškievič ir J.R. Simana
vičiaus.

Buvo sutarta, kad JT sekretoriato žmogaus teisėms ginti 
atstovas lapkričio 20 d. priims 5 tautų centrinių organiza
cijų atstovus, kurie įteiks jam minėtą dokumentą, bet lap
kričio 17 d. tas susitikimos buvo atšauktas, manoma, so
vietų delegacijai užprotestavus.

Bet lapkričio 21 d. ukrainietis Yuri Shimko, Kanados 
parlamento narys, minėtą 148 psl. dokumentą - “To the 
United Nations General Assembly: A Resolution with Ap- 
pended Documents Concerning the Decolonisation of the 
Union of Soviet Sacialist Republics” - įteikė JT Genera
linės Asemblėjos 33-sios sesijos pirmininkui Indalecio 
Leviono.

Dokumento egzemplioriai buvo įteikti visoms JT delega
cijoms

Lapkričio 22 d. buvo sušaukta spaudos konferencija, į 
kurią atsilankė per 100 korespondentų. Ten pranešimus 
padarė Simas Kudirka ir ukrainiečioi disidentai gen. Pio
tras Grigorenka, Leonid Pliuše ir Nadia SvitlyČino. Tarp 
prezidiumo narių buvo ir Pasaulio LB atstovė Daiva Ke- 
zienė.

Paskutiniajame “Keleivio” nr. paminėtojoj protesto 
demonstracijoj lapkr. 24 d., “Darbininko” teigimu, daly
vavę apie 15,000, o lietuvių tebuvę apie 40- Sovietų JT 
misijos ji buvusi sustabdyto. Demonstracijos metu kalbė
jo visų penkių tautų atstovoi, jų tarpe ir Simas Kudirka.



Okupuotoje Lietuvoje
Husai okupantai, tolinti Lietmaol

APTIKO ŽALVARIO APDOROJIMO VIETĄ

“Tiesa” rašo, kad tyrinėjant Norkūnų piliakalnį Utenos 
rajone, pirmą kartą Lietuvos teritorijoje aptikta žalvario 
amžiaus metalo apdorojimo vieta. Čia. rasta samtelių, lie
jimo formos bei krosnelių liekanos. (Žalvario kultūros am
žius baigėsi apie 600 metų prieš Kristų)

KOMJAUNIMO PREMIJA
1978 m. komjaunimo premija paskirta prof. Sauliaus 

Sondeckio vadovaujamam Lietuvos filharmonijos kameri
niam orkestrui “už aukštą profesinį meistriškumą ir didelį 
darbą estetiškai auklėjant jaunimą”.

LIETUVAITĖ LA SCALOJE

Lietuvos operos teatro solistė Irena Milkevičiūtė pa
siųsta pasitobulinti garsiajame Italijos La Scala teatre 
Milane.

Be jos, po Antrojo pasaulinio karo čia tobulinosi Virgi
lijus Noreika, Vaclovas Daunoras, Giedrė Kaukaitė ir 
Aušra Stasiūnaitė.

DIPLOMAS AGITBRIGADAI
Sovietų S-gos kultūros ministerijos suruoštame meno 

saviveiklos kolektyvų konkurse Alytaus meninė agitbriga- 
da “Sprigtukas” apdovanota pirmo laipsnio diplomu, o 
jos vadovas D. Dabriška aukso medaliu.

Kauno miesto Panemunės rajono kultūros namų vokali- 
nis-instrumentinis ansamblis “Versmė" ir jo vadovas K. 
Ignatavičius gavo aukso medalius.

Bronzos medaliai paskirti 3 saviveiklininkams.

SOCIALISTINIO DARBO DIDVYRIS

Sovietų S-gos Aukščiausioji taryba Kauno respublikinės 
ligoninės vyriausiajam gydytojui Petrui Jašinskui “už di
delius nuopelnus vystant liaudies sveikatos apsaugą” su
teikė Socialistinio darbo didvyrio vardą, Lenino ordiną 
bei Pjautuvo ir kūjo aukso medalį.

* Atidarytas didžiausias Lietuvos tiltas - ties Jurbarku 
per Nemuną.

* Lietuvos Aukščiausioji taryba rašytojui Mykolui Sluc- 
kiui “už nuopelnus vystant lietuvių tarybinę literatūrą ir 
aktyvią visuomeninę veiklą” suteikė Lietuvos nusipelniu
sio meno veikėjo vardą.

* S. Šimkus “Literatūroje ir mene” rašo, kad 71 lietuvių 
rašytojas yra komunistų partijos narys.

KELEIVIO PRENUMERATA - 

GERIAUSIA DOVANA

MIRĖ ŽYMUS DAILININKAS NORMAN ROCKtfELL

Lapkričio 5 d. savo namuose mirė labiausiai išgarsėjęs 
amerikiečių dailininkas Norman Rockwell, sulaukęs 84 me
tų amžious. Pradėjęs piešti būdamas 16 metų, jis nepadėjo 
pieštuko iki mirties, palikęs nebaigtą paveikslą. Išgarsėjęs 
knygų ir ypač žurnalų iliustratorium, Rockvvell nemėgo būti 
vadinamas dailininku. Anot jo, “ir Rembrandtas buvo Bib
lijos iliustratorius”. O apie save jis kalbėjo, kad “aš pie
šiu žmonėms, ne kritikams”.

Tie kritikai gi ilgą lajką jo nemėgo.

1970 m. plačiai žinoma leidykla Harry N. Abrams išleido 
albumą vardu "Norman Rockvvell, Painter and l'lustrator’ . 
Ši knyga atnešė 10 milijonų dolerių pelno, ir visa spauda 
pradėjo dailininku žavėtis. Tais pačiais metais tapo su
ruošta jo dailės paroda, kur paveikslai buvo pardavinėjami 
po 20,000 dol.

“Aš nenupiešiau nei vieno protiniai sergančio žmogaus, 
nei vieno iškraipyto kūno. Piešiau Ameriką ir jos žmones 
tokius, kokius mačiau.”

Šiandien Norman Rockwell yra tarptautiniai pripažintas 
menininkas.

NAUJA KNYGA

“Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga. Britanijos 

{lietuviai 1947-1973.” Tokiu 
pavadinimu jau išspausdinta 
ir atiduota rišyklon nauja 
knyga.

Leidėjai siūlo tuo stambiu 
(366 psl.) didelio albuminio 
formato leidiniu pasidomėti 
ypač tiems lietuvioms, kurie 
kadaise yra gyvenę ir dirbę 
D. Britanijoje ir dalyvavę 
jos lietuvių tautinėje veiklo
je. Jiems tai būtų gražus gy
vų praeities dienų prisimini
mas apie save ir savo bičiu
lius, su kuriais buvo praleisti 
metai organizacijų vadovy
bėse, vaidintojų būreliuose, 
tautinių šokių grupėse, cho
ruose ir kitokiuose susibūri
muose.

Knygos kaina JAV ir Ka
nadoje 15 dol., Vokietijoje 
30 DM, D. Britanijoje 7 sv. 
plius pašto ir pakavimo iš
laidos.

Užsakymus siųsti: “Nida” 
2, Ladbroke Gardens, Lon- 
don, W11 2PT, England.

Kaiponksčiau buvo skelb
to, knygą gaus visi “Nidos” 
knygos klubo nariai, išsky
rus tuos, kurie atsisakė ją 
įsigyti.

PETER MAKSVYTIS
CuMBtar & BciMar 

<9 Choreli Street C. Miltoe, Mom.
Atiteku visas inteterieo, «■*•- 
to tr projektą-i m o darbui U lan
ko ir Vidoje, gyvenamų namą Ir 
biznio pastatu, pagal Jo«t reika
lavimu. Saukite viaadoa flcl • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 9-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OVTOM ETRISTM 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 RRCADWAY 
SOTTH BOSTON. MASS.

Šitoks paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę pastaty
tas ir lapkričio 26 d. atidengtas Worcesteryje šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažnyčios šventoriuje. Pamink
las pašventintas Lietuvos kariuomenės atkūrimo 60-to- 
sioms metinėms paminėti. Iškilmėse dalyvavo apie 500 
asmenų; mišias atnašavo kun. Antanas Miciūnas. Lėšas 
paminklui sutelkė Šaulių s-gos Worcesterio skyrius. Šioji 
nuotrauka tilpo Worcesterio “Evening Gazette” lopkr. 27 
d. laidoj. Foto: Edvardo Meilaus

TURIZMO LAISVĖ SMETONOS IR... BREŽNEVO LAIKAIS

Kiek prisimenu, net kruvinojo Smetonos laikais nebuvo 
draudžiama Amerikos “pažangiesiem” lietuviam visai 
laisvai lankytis tėvynėje, pabūti kiek ir kur tik nori ir ne
varžomai stebėti viską, kas jiem patiko ar nepatiko. Net 
toks tarybinio paminklo nusipelnęs Rokas Mizara, kai ne
priklausomybės laikais Lietuvoje iankėsi, nebuvo verčia
mas būtinai sustoti tik sostinės Metropolio viešbutyje ir 
tik ten susikvietęs vaišinti savo giminaičius iš Dzūkijos. 
Nieko panašaus — jokio valdžios šefe,:o ar turizmo biuro 
direktoriaus nelydimas, jis galėjo važinėti, kur tik norėjo 
ir kur jam patiko. O dabar tokia turizmo laisvės laime ta
rybinėje Lietuvoje naudojasi tik jo našlė, Amerikos kapi
talizmo skriaudžiama maloni ponia Ieva Mizarienė — kaip 
atrodo, kone kasmet, labai jau dažnai.

Bronys R a i

MASTER ElECTRKTAN

Indsstria)Residential 
Coniroerdial —»

New and OKI Work 

Free Estimates 
c<n

Charles A. Galipaoskas 
265-4090

SOTINIAI Į LIETUVĄ
LOSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tek: 798 -2868 

Vedėja B. Svikliraė

M & T OIL C0„ Ine.
S41 E Broadwaj So, Boston, Mass. 02127

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

Skambink ite

268-4662
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NA, O KAS BUS RYTOJ?

Praeitų sekmadienį tikrai rimtai atšventėme Lietuvių 
enciklopedijų pabaigtuves. Sakytume, atidengėme kultūri
nį paminklą, kokio net ir žymiai gausesnės tautinės gru
pės čia neturi, kuris vertingesnis, negu Chicagos Kazimie- 
rinių ar Tautinių kapinių marmuriniai antkapiai, ir prie jo 
padėjome pagarbos ir padėkos gėles visiems šio kūrinio 
architektams, mūrininkams ir finansuotojams. Ta proga ga
lėjome su pasigėrėjimu prisiminti ir daugybę kitų mūsų se
nosios ir vėlesnes išeivijos kultūriniu ir visuomeninių — 
čia sukurtų ir išleistų mokslo ir dailiosios literatūros vei
kalų, dailės ir muzikos meno kūriniu, sutvertų organizaci
jų ir atliktų politinių žygių. Tai žavu.

Bet kiekvienas dar visiškai nepraradęs vilties žmogus 
net ir savo mirties dieną dar vis galvoja ir apie rytojų. 
Jeigu jis jau ir nebesitiki patsai nuversti Šatrijos kalno, 
tai, bent savo vaikams palikdamas kuinų, žagrę, dalgį, ir 
nagines, trokšte trokšta, idant bent anie galėtų ateityje 
susiarti tėvo purenta dirvų, nusikirsti duoninius javus, ap
sikapoti palangėse želiančias dilgeles ir išsaugoti nuo 
varžytinių tėviškės pastogę.

Rodos, panašiai turėtų mąstyti bei elgtis ir mūsų nuse
nusi ar jau senatvėn kniumbanti lietuvių išeivius karta. 
Tikėkime, kad jinai jau ir rūpinasi ne vien šios dienos 
“šlovės derliumi”, bet ir pomirtinio rytojaus visuomeni
nio bei politinio darbo perspektyvomis, būsimais dabar pa
sodinto kultūros medelio vaisiais ir tos vadinamosios 
“amžinosios lietuvybės” realiu amžinumu.

Ir tikrai: 0 kas bus ar gali būti rytoj? Rytojaus diena, 
kuri jau priklauso mūsų jaunajai kartai? 0 dar ir arčiau 
ousies kuždantieji klausimai:

Kokios reikšmės ilgesnei lietuvybės ateičiai turi visi 
mūsų iškilmingi minėjimai, giedojimai ir apsigiedojimai 
bei saujomis į salę beriami patriotiniai žodžiai, jeigu ta 
pagraudenamoji publika jau žila, plika ir pasistiprinusi 
kojas ramentais, o tik pora jaunuolių stovi prie durų, ne
kantriai laukdami greitesnės tu apeigų pabaigos? Negi tie 
įvykiai skirti tiktai būsimajai išeivijos istorijai?

Ka lemia rytojaus dienai visa mūsų periodine spaudu ir 
dailioji literatūra, jeigu tie busimieji “amžinosios lietu
vybės” žibinto nešėjai visiškai jos neskaito, o ir privers
ti nebeįskaito?

Kokio išeivijos lietuvybės ateitį garantuoja tokie šiame 
krašte gimę “tėvynės mylėtojai”, kurie Lietuvos niekad 
nebus matę ir neturėję gyvo ryšio su savo tautos kamienu 
bei sąlyčio su tenykščio kultūra? Kurie net Lietuvos po
litinių problemų nebus iš arti pažinę?

Ar tikrai galime guostis ir net džiūgauti mūsų jaunimo 
isijungimu į dabartinę išeivijos visuomeninę, kultūrinę ir 
politinę veiklų, jeigu 500 galvų lietuvių kolonijoje tokių 
atsiranda penki, o kartois tik vienas?

Kokį šios ir rytdienos “optimizmų” ženklina faktas, 
kad iš gausios, išsimokslinusios ir ©raturtėjusios jauno
sios kartos mūsų vadinami “politiniai veiksniai” nebesu
laukia jokios vertos išskirtino dėmesio aukos, c jas visas 
sudeda beveik tik pensininkų amžiaus rankos?

Pagaliau, kur jau dabar dingsta didžioji dalis tų vyres
niosios kartos šviesiųjų palikuonių, aukštai iškopusiu šio 
krašto universitetuose, prekybos ir pramones bendrovėse 
ar medicinos įstaigose, kad jie ilgus metus nei žodžiu, 
nei raštu lietuviškame kultūriniame gyvenime nepasisker- 
deno?

Na, geriau nutilkime ir raminkimės, nes visi šie apmąs
tymai tik drumsčia pakilių prieššventinę nuotoikų...

KINIJOS “ATSIVERTIMAS”
Pilka ir kepurėta komunistinė Kinija, ilgus dešimtme

čius buvusi net uždaresnė Vakarų pasauliui nei stalininė 
Sovietu S-ga, irgi tyliai nukapojusi milijonus režimo prie
šininkų galvų ir prakeikusi "Vakarų imperialistus”, staiga 
pasidarė beveik tų "imperialistų” ir "buržuazinių kapita
listų” drauge ir kone sąjungininkė prieš kitą komunistinį, 
milžiną - sovietus. Nuo 1970 m. palengva praskleisdama 
"bambuko uždangų”, šiandien ji vilioja Vakarų kapitalą, 
technologiją, turistus, mokslininkus, siunčia užsienin ap
sišviesti savo studentus. Jos vicepremjeras Hsiao-ping, 
jau apkeliavęs 8 Europos ir Azijos kraštus, sėkmingai 
plečia prekybos ryšius, užpirkinėja moderniškiausius kart 
lėktuvus, ieško Kinijai politinių draugų ir iškilminguose 
susirinkimuose glamonėjasi su antisovietiniois valstybi
ninkais.

Visi stebėtojai pripažįsta, kad per visai trumpų laikę 
Kinijos diplomatija jau pasiekė stambių politinių laimėji
mų ir garantuotų ekonominių perspektyvų. Svarbiausia, su
daryta apie 20 bil. doleriu.prekybos sutartis su Japonija, 
išplėsti ryšiai su Europos sandraugos valstybėmis, ir kas 
mėnuo milijonais auga biznis su JAV-ėmis. Pav., tik šie
met Kinija jau bus aplankę apie 100,000 Vakarų turistų, 
jų tarpe 15,000 amerikiečių, Pan American Intercontinen- 
tal bendrovė Šanchajuje, Kantone ir kituose didmiesčiuose 
stato turistams 6 modernius 500—100 kambarių viešbučius, 
kurie kaštuosią daugiau nei 500 mii. dolerių, o alyvos 
pirkliai su bilijonais dolerių saujose taikstosi gręžti nau
jus “skystojo aukso” šaltinius. Visa tai, žinoma, džiugi
na Vakarų biznierius.

Bet šitoks po Moo Tse-tungo mirties Kinijos “atsiverti
mas” dar nereiškia jokio komunistinės ideologijos išsiža
dėjimo. Jis padiktuotas tik naujųjų Kinijos vadų politinio 
ir strateginio apdairumo, - įsitikinimo, kad patsai pavojin
giausias priešas šiuo metu yra Sovietų S-ga, su sausu pa
raku stovinti prie 4,500 mylių ilgumo sienos ir laukianti 
patogios valandos.

Sovietus ypač nervina Kinijos bilijoninė prekybos su
tartis su Japonija, kurios dėka labai greitai gali išaugti 
stipri kinų industrija, o glaudėjantieji santykiai su NATO 
valstybėmis, jau dabar pardavinėjančiomis Kinijai moder
niškiausius lėktuvus ir kitus karinės vertės gaminius, tų 
nervingumų dar labiau didina. Taigi, kaip aukštas ameri
kiečių vyriausybės pareigūnas išsireiškė, — “Rusija da
bar yra kankinama košmaro apie Kinijos, gausiausios pa
saulyje tautos, ir dviejų galingiausių industrinių valsty
bių - JAV ir Japonijos — susiblokavimg".

Suprantama, kad Kremlius dėl to irgi nemiega. Vakarų 
spauda skelbia, kod sovietai prie Kinijos sienos jau yra 
sukoncentravę milžiniškas korines pajėgas, didesnes, negu 
Varšuvos pakto fronte. Jie, remdami su kinų globojama 
Kambodija besikivirčijantį Vietnamą, tuo būdu įsitvirtino 
svarbiose strateginėse pozicijose Kinijos pietuose. Jie 
stipriais žodžiais gąsdina JAV-bes ir Vakarų Europą, kad 
šių kraštų per glaudus suartėjimas su Kinija visiškai pa
laidos detentės dvasių. Ir Vakarų spaudos politiniai ko
mentatoriai neabejoja, kad Sovietų S-ga tikrai nelauks, kol 
bilijonų gyventojų prisiauginusi ir jų netaupanti Kinija su 
Vakarų pagalba pasidarys neįveikiama industrinė ir karinė 
galybė.

Žinoma, prez. Carteris ir NATO blokas šita sovietų bai
me stengiasi pasinaudoti, tikintis išspausti iš Kremliaus 
daugiau nuolaidų strateginių ginklų aoriboįimo derybose. 
Bet jau kitas klausimas, kaip vėliau sustiprėjusi ir sumo- 
dernėjusi Kinija parodys savo "dėkingumų” dar ir dabar 
pravardžiuojamiems “Vakarų burieažinioms imperialis
tams”.

AR IR ŠIANDIEN DAR VIS TAIP YRA?

Iš vidaus mūsų tauta vis dar tebėra patižusi, neatspa
ri svetimom Įtakom. Lietuvis ir šiandien dar iš visų Eu
ropos tautų yra neatspariausios nutoutimui. Jis lengvai 
tampa lenku, vokiečiu, amerikonu. Lietuviai vis dar te
bėra, kaip sako Vydūnos, minkštakauliu tauta...
Dėl ko taip yra’ Ne tiek dėl to, kad mūsų kultūra yro ta
riamai žemesne, kiek dėl to, kad mes dar nesusivokiame 
sovy. Mes nežinom kas esą. Mūsų tautinis charakteris 
nėra išauklėtas, sukondensuotas, nušlifuotas. Mum daž
nai stoka tautinės garbės jausme. Mes nuolatos lanksto- 
mės, prisitaikydami prie visokių aplinkybių...

V. Mykolaitis-Putinas (1 937 metais)

Ar skaitytos?
Paguodė, akimirkų kro

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k?*ų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais
ti- 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 — 
$<.25.

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

Melagingas Mikasės laii* 

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. Rudinskas, L. Dargia, K 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Napoleonas. Baltija, Ame

rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl, įrišta, kaina $6.00,

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

ATSIMINIMULSKIRSNELIAI, 
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 
vyskupų Motiejų Valančių, 
parašė dr. Grigas Valančius, 
622 psl., kaina 10 dol.

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

PETRAS KLIMAS, valstybi
ninkas, diplomatos, istori
kas, kankinys, parašė dr. 
Albertas Gerutis, 31 8 psl., 
kaina 10 dol.

SPORTAS NEPRIKLAU
SOMOJE LIETUVOJE, pir- 
mo|i dalis (1919-1936), pa
rašė Jonas Narbutas, gau
siai iliustruota. 432 dsI., 
kaina JAV 9.00 dol., Konc- 
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.
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Pasikalbėjimas 
naikia 
su Tėvu

— Maiki, tu man užrietęs 
galvą vis pasakoji, kad da
bar ir lietuvninkų susaidese 
yra deimokrotija, kad visų 
šlovė lygiai kaštuoja ir visų 
dūšia lygiai tiek pat vožina 
ant šventos teisybės bezme- 
no. 0 aš tau pasakysiu, kad 
šitaip nėra!

— Gal ir ne visai taip aš 
tau kalbėjau, kaip tu čia 
man kartoji, bet iš tikrųjų 
visi žmonės čia yra ar bent 
turi būti lygūs prieš [staty
mus, o mums Visi lietuviai 
yra lygiai brangūs mvsų tau
tos nariai, jeigu jie patys 
savo tautos neniekina ar ne- 
sidarbuoja jos nenaudai.

— No, Maiki! Tu gražiai 
šneki kaip iš kozaunyčios, 
ale, turbūt, jau neįspoksini, 
kad ant žemės kiaulės knisa 
šventorių.

— Tai kur jau tu matai tą 
nelygybę ir demokratijos 
trūkumą?

- Aš, Mailci, tą viską da
bar gerai prisiveiziu viso
kiuose lietuvninkų šurum 
burum. 0 tenai net be aku- 
liorių gali matyti, kad bago- 
ti yra daug brangesni už bie- 
dnus, o mokslinčiai — už į- 
vairių šapų baudžiauninkus. 
Taigi, ar pats nematai, kad 
jie visada salėse užima plei- 
są pirmoje giltoje? Tenai 
net per Lietuvos valnasties 
apvaikščiojimą, koją ant ko
jos užmetę, sėdi tiktai kon- 
traktoriai, propesoriai, dak
tarai, pelčeriai ir lojeriai, o 
mes jau visi kitame salės 
gale, arčiau durų ir baro.

- Tėve, juk visos publikos 
j vieną pirmą eilę nesuso
dinsi! Be to, gali ir patsai 
ateiti anksčiau už tuos kon- 
troktorius, profesorius ir 
daktarus, atsisėsti prieš pat 
sceną, ir niekas tavęs iš tos 
vietos neišvarys.

- Ju ar roit, Moik, ale as, 
duodamas šiuos prilyginimus  ̂
noriu tau išvirozyti ir jų dva
sišką pusę. Vot, paimkim 
ant pavyzdžio net mano fren- 
tq Bambicką, kuris yra mo
kytas žemaitis ir Zacirkos

saliūne su manim šneka kaip 
lygus su lygiu. Nu, o per 
lietuvninkų kongresus jis 
niekad nepasisodina manęs 
į vieną glitą tarpe savęs ir 
inžinieriaus Burdulio, jis 
tenai tik greitai skersas pra
eidamas iškelia vieną pirš
tą, pasako man halo, ir dec 
oi. O kai anavo piknike po 
stogu, prislinkęs p-ie stalo, 
norėjau užfundyti savo dak
tarui stopke “Four Roses”, 
toi tas atgalia ranka atstūmė 
mano sklenyčią nuo savęs ir 
gėrė graboriaus įpiltą ska- 
čių... Ir dar pasakė, kad ma
no siūlomą štafą geria tiktai 
negrai, o jis dar nepajuodo... 
Nu, ar tai visų žemaičių ir 
lietuvninkų lygybė, ar pras
tesnio žmogaus pazgordini- 
mas?

- Tu nenorėk, tėve, kad 
visi būtų tokie lygūs, jog 
su tavimi lygiai gertų tą pa
čią tavo gyvatinę ir paskui 
užmigtų ant Zacirkos taver
nos laiptų. Ir demokratinėje 
visuomenėje žmonės jungia į 
atskira? grupes bendra jų 
profesija, išsilavinimas, pa
saulėžiūra ar sena draugys
tė, ir negali reikalauti, kad 
šio krašto prezidentas būti
nai kviestųsi į iškilmingus 
pietus ir jam visai nepažįs
tamą Washingtono žiurkių 
nuodytoją.

— Nu, Maiki, tat, turbūt, 
tik bezbožninkų Lietuvoje 
dabar yra tikra visų lygybė, 
ba visi vienas kito lygiai 
bijo.

— Tenai, tėve, yra dar di
desni visuomenės sluoksnių 
skirtumai, nes baliuje prie 
aukštesn iųjų komunistų par
tijos pareigūnų stalo tikrai 
nedrįs prisėsti koks nors 
kolchozo mėšlo vežėjas. 0 
jų šoferiai kartais laukia 
gatvėje net ilgas valandas, 
kol jų komunistiniai ponai 
teiksis restorane pakanka
mai pasilinksminti.
- Tada, Maiki, jau amen! 

Nėra kur prastam žmogui nė 
pasiskųsti...

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION

Į VAIRIA LSI AS DOVANAI*

U BOSTONO J LIETUVA 
ir lakus Rusijos okupuotam 

kraštus

Pristatymas (įeitas k 
ęirintaotis

Prekės parduodamos nuže
mintomis karnomis. 
Atidaryt* darbo dienotais 
nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak.

o šeitadfteniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadsvay 
So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068

f DRAUDIMO AGENTŪRA |

• Atlieka įvairių rūšių
* draudimus
I Kreiptis aenu adresu*
| BKONIS KONTR1M : 

S 38 Broadvay
i So. Borton. Mass. 02127 
J Tet AN 8-1761

;NAMAKSY - ZAMMITO į 
Insurance Agency, Ine. j

; 95 Rosemary Street j 
Į Norvvood, Ma. 02062 j

Tel. 762-6732

i- - r ■ nr; rtnjjjj.7

DĖMESIO KNYGŲ KOLEKTORIAMS

Pirksiu dr. J. Šliūpo knygą “Gadynė šlėktos viešpatavi
mo Lietuvoje . Kas žino, kur ją būtų galima gauti, prgšau 
pranešti adresu:

Juozas Dilys, 9 St. Helena St., St. Catherines, Ont.
L2N 3Z9 Canada

BALTIC
TOURS

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

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

M DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
« DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birt. 14 - 23 d. ____________________  $899.00

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

Koto 8 — 18 d.___ __________________ $779.00
Bal. 19 — 29 d________________________ $849.00
Geg. 17 - 27 d.______________________ $849.00
Rūgs. U — lt d. _____________________  $849.00
Spal. 11 - 21 d.______________________ $779.00

12 DIENŲ — LIETUVOJE A LENKIJOJE: *
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 — 23 d. ___________________ $959.00
Rugp. 9 - 20 d___ __________________  $959.00

U DIENŲ - LIETUVOJE IK LENKIJOJE:
( naktys Vitaliuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje

Liepos 12 - X d____________________ $1219.00
Rugp. 9 — 23 <L-------------------------- $1219.00

U DIENŲ — LIETUVOJE, RUSVOJE A ITALIJOJE:
S naktys Vilniuje, 3 Maskvoje. 5 Romoje

Birfelio 14 -29 d.------------------------ $1A49.»
Liepos S d. - Rngp. 7 d.----------------$LM9M

1979 M. KELIONES | LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje. 3 Maskvoje, 5 Londone 
Biri. 14 — 28 d. ________________ ___  $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE * ČEKOSLOVAKIJOJE:

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

Birt. 14 - 28 d. --------------------------------- $1,999.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono. New Yorko ir Chicagcs 

via British Ainvays ir Lot Poiish Airlines
• Vienos dienos ekskursija j Kauną, pusė dienos 

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

vimai

Dėl danginu informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreipto j:

BALTIC TOURS
8 White Oak Rcad
Ncwton, Ma. 02168 

Tek (617) —969-1190

i
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BALTUOSIUOS RŪMUOS
VIRŠUJ:

Oficialaus lietuvių atsilankymo Baltuosiuose Rūmuose proga 
dr. Algirdas BUDRECKIS įteikia ii jo ir kitų outorių straips
nių sudarytu knygą "Lithuania: 700 Years" į lietuvius užsie
nio politikos klausimais prabilusiam prelegentui dr. Zbigniew 
BRZEZINSKI, prez. Carterio patarėjui valstybės saugumo 
klausimais. Ii kairės į dešinę: JAV LB Visuomeniniu reikalų 
tarybos pirmininkė Aušra Mačiulaitytė—Zerr; dr. Alg. Budrec- 
kis, JAV LB Krašto vaidybos pirmininkas Algimantas S. Ge
čys; dr. Z. Brzezinski; prezidento asistento pavaduotojas 
Mike Clįanin, lietuviams kalbėjęs vidaus politikos reikalais ir 
Rimas Cesonis, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas, ku
rio pastangomis buvo išgautas pokvietimas į Baltuosius Rū
mu s.

APAČIOJ:
Kairinėj nuotraukoj matome lietuvių delegaci jos vadovus įtei
kiant dovanėlę prezidento žmonai p. Rosalynn CARTER- Iš 
koirės: R. Česonis, A. Močiulaitytė-Zerr, Alg. Gečys, Char
les Zerr, p. R. Carter ir jos adjutantas, visur ją lydėjęs kaip 
šešėlis. Dešininėje nuotraukoje (Baltųjų Rūmų foto) preziden
tienė atidaro lietuviškais raštais papuoštą dėžutę ir randa gin
taro karolius. Pirmutines dvi nuotraukas ėmė Jonas Urbonas.

SENOS ARBA KITUR NEBEGAUNAMOS KNYGOS!

Paskutiniu momentu gavome ži
nia, kad prez. Carteris pasi
kvietė Alg. GECĮ ir Rimą ČE- 
SONĮ i Baltuosius Rūmus gruo

džio 6 d. Žmogaus Teisių sa
vaitės proga.

LIETUVIŲ. KALBOS VADOVAS, sudarė prof. dr. Pr. 
Skardžius, St. Barzdukas ir J.M. Laurinaitis, 1950 m., 606 
psl., kaina 20 dol.

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

MŪSŲ UŽDAVINIS, parašė Vydūnas, antros leidimas, 
1921 m., 188 psl., kaina 7 dol.

PROBOTSIUN ŠEŠĖLIAI, parašė Vydūnas, 1908 m., 182 
psl., kaina 1 2 dol.

KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ, parašė pulk. J. Petrutis, 1952 
m., 221 psl., kaina 5 dol.

KALBA IR SENOVĖ, 1 dalis, parašė K. Būga, 354 psl., 
kaina 20 dol.

ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI, Frank Lavinskas ir AJ. 
Banišcuskas, 1952 m., 208 psl., kaino 8 dol.

LIETUVA SKAITLINĖMIS 1918-1928, 188 psl., kaina 
20 dol.

LIETUVIŲ ARCHYVAS: BOLŠEVIZMO METAI, paruošė 
dr. J. Prunskis, 1952 m., 436 psl., kaina 15 dol.

kiti, 1947 m., 312 psl., 12 dol-SE, parašė V. Rostenis ir

LIETUVIŠKOS PASAKOS, surinko dr. J. Basanavičius, 
išleista 1905 m., 299 psl., kaino 10 dol.

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

UZ LAISVĄ LIETUVĮ, parašė kun. M. Valodka, išleista 
1970 m., 409 psl., kaina 5 dol.

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

KANKINTOJAI IR KANKINIAI UZ MOKSLĄ, paros'e kun. 
V. Dembskis, 1905 m., 183 psl., kaina 3 dol.

ADOMAS GALDIKAS, monografija albumo formos kreidi
niam popieriuje spalvotais ir juoda-balta paveikslais, 191 
psl., kietais virš. Kaina 16 dol.

ADOMAS GALDIKAS: A COLOR ODYSSEY, “October 
House” leidinys anglų kalba albumo formos kreidiniam po
pieriuje, gausiai iliustruotas spalvotais ir juoda-balta pa
veikslais, 171 psl. Kaina 14.95 dol.

Massachusetts gyventojai prie nurodytų kainų dar pride
da 5 procentus pardavimo mokesčio ir pasiuntimo išlai
doms po 50 centų už knygų. Kitur gyvenantieji prideda tik 
siuntimo išlaidas.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
t♦♦♦♦♦♦♦♦

I♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
t
♦♦♦♦♦♦

♦♦

SUTAUPYKITE KURO 

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠl’J (“ENERGY EFFICIENT”)

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTHSHORE - 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

ATLAS PARCELS CO.

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

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Wor< esterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš 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
kinsit*. Vedėjas A. Schyrinski

ADVOKAfTB

ŠOKA OTNMAifSK

STRIMAITIS & KEHOE

31 Eachange Street 

Lynn, Mass. 01901

598-0800
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Reikšminga deklaracija

Lapkrieo 22 d. Londone Rytų Europos 
taiuitų įj'ungtiiinės orgiaimizacijos „Euncęiaam 
Liaison Group“ sukviestoje spaudos kon- 
ferenojoje irusų žmogaus teisių sąjūdžio 
atstovai paskelbė istorinės reikšmės de
klaraciją.

Kalbėdami Latvių Namų sausai pripil
dytoje salėje, rusų atstovai Vladimir Malk- 
sirnov, „Kontinento“ redaiktorius, ir Vla- 
diimir įBuikovSkij, naujai išleistosios kny
gos autorius, pareiškė susirinkusiems įvai
rių tautų žurnalistams ir visuomenės vei
kėjams:

„Mes, rusai, demokratinės santvarkos 
šalininkai, privalome visiems laikaims api
brėžti mūsų nusistatymą, ikiie-k tai susiję 
su tautų ateitimi Sovietų imperijoje, fcielk 
tų, kurios yra formaliai nepriklausomos, 
tiek ir tų, kurios buvo prievarta inkorpo
ruotos į vadinamąją Sov. Sąjungą.

Mes p arei šiki ame, kad ne tik pripažįsta
me be jokių rezervų kiekvienai tautai tei
sę į laisvą apsisprendimą ir protestuoja
me prieš bet kurios tautos kėsinimąsi nu
spręsti kitų tautų ateitį, bet taip pat gal
vojame, kad mūsų pareiga yra remti bet 
kokį sąjūdį tautų atgimimui ir valstybi
nei nepriklausomybei.

Mes remiame visas tautines mažumas, 
kovojančias, kad išsaugotų savo tautinę 
tapatybę, savo kalbą, religiją, kultūrą ir 
švietimą. Mūsų požiūriu, rajonuose, ikur 
gyvena tautinės mažumos, valstybės tar
nautojai turi kalbėti tų mažumų kalba, ir 
smerkiame bet kokias priemones ar veiks
mus, kurie siekia sumažinti mažumų sta
tusą, paverčiant juos antros rūšies pilie
čiais.

Mes, žemiau pasirašę, neatstovaujaime 
rusų tautai, bet mūsų nusistatymas remti 
kovą dėl valstybinės nepriklausomybės 
yra kilęs iš mūsų asmeninio įsitikinimo ir 
iš to fakto, kad tokia parauna tapo norma
liu įpročiu mūsų krašto rezistencijoje.

Sergejaus Kovaliovo altruistinis žygis 
ginant Lietuvos katalikus, Sergejaus Sol- 
datovo — kovoje dėl estų tautos ateities, 
lenko Jano Jachimovičio kovojant dėl 
žmogaus teisių Latvijoje, Aleksejaus Kos- 
įviiino ii ukrainiečio Piotro Grikogenkos 
ginant Krimo totorių teises grįžti į savo 
’ėvynę, ir žmonių Maskvoje ir Gruzijoje 
ranašios pastangos atgimti Mescho tautai. 
— tai yra tekios paramos pavyzdžiai. Taip 
pat gausūs įvairių tautų politinių kalinių, 
skaitant ir rusų. bendri pareiškimai, pro- 
estuojant prieš diskriminaciją tautybių 
jągrind'U stovyklose ir kalėjimuose, gi- 
įan.t ukrainiečių ir kitų tautų politines Ra
inės, ir generalinis bado streikas visų po
rinių kalinių Vladimiro kalėjime Emsko 
■ėkreio sukakties proga, ir jų reik a lavi
nas, kad būtų pravestas referendumas. 

3e to, bet koks Įvykis, susijęs su tauti- 
iu ar politiniu persekiojimu ar tautine 
ova. buvo skelbiamas Einamųjų Jvvkių
uslapiuose.

Taijp pat atsiminkime*' lėadi; trtrC'pO 
„Vengrijos“ ir 1968 m. įb’ "„Če^^4^2ikį- 
jos“ mūsų krašte žmonės buvo scdm-armjf

kalėjimus, ir pastaruoju laiku Sovietų 
daugiatautinio žmogaus teisių sąjūdžio na
riai pareiškė savo moralinę paramą Len
kijos Darbininkų Gynimo komitetui ir 
Čarterio 77 sąjūdžiui Čekoslovakijoje. Pri
siminkime mūsų pamėgtą šūkį — „Už jū
sų ir mūsų laisvę?*

Visa tai leidžia mums tikėti, kad nesa
me? vieni savo įsitikinimuose, kad kova 
dėl demokratinės santvarkos yra neatski- 
riame nuo kovos dėl valstybinės nepri
klausomybės ir kad kova dėl žmogaus tei
sių yra neatskiriama nuo kovos dėl tautų 
teisės. Tiktai kad tad bus įgyvendinta, su
sidarys galimybė pasiekti tikros vienybės 
priešintis prieš šiuolaikinio totalitarizmo 
pasireiškimus.

Mes galvojame, kad šis dokumentas, 
mūsų pasirašytas, yra atviras pridėti savo 
parašus visiems mūsų tautiečiams, kurie 
turi panašias pažiūras“.

Seka apie 30 parašų, tarp jų V. Bukovs- 
kio ir V. Maksimovo, kurie perskaitė šį 
dokumentą 1978 m. lapkričio 22 d. Londo
ne.

Apie šia reikšmingą deklaraciją rašė 
Londono mėnraštis „The Daily Telegraph'
( 1978. XI. 23) ir kita spauda.

“EUROPOS LIETUVIS“ 

1978 m. lapkričio 28 d.
< r***********************************************************,

9::

BOSTONO RENGINIU 
KALENDORIUS

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

Sausio 13 d. vakaras su 
akt. Jonu Keleciumi 7 vai. v. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III aukšto salėje.

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

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

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta. ”Suduvos“ iš’a is- 
;a knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima S3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio aditii 
nistracijoje.

WORCESTERIO LIETUVIŲ

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

WICN 90.5 FM

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

Tel. 852-3665

< > « > ■. ■ > :: •« • i

re******************#*******************************#***- !

Flood Sąuare 
H ardu; are Co.

SariaiaSaa N. J. ALEKNA
sw east broadaay 
fcOUTO SC£TON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Bar.jamiū Mrore Dažai 
TupJeros Siannma 

Stiklai Langasa 
VU-'kia reikmenys Dainiai 

Reikmenys p i oro kariama 
V lankia raieflM -tjUktat

Siilomi!liliisHUSAIS

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

VIENOS SAVAITES — KAINA NUO $725.-

kovo 19 
balandžio i 1 
balandžio 25 
gegužės 2

gegužės 9 
birželio 7 * 
liepos 12 
rugpiūčio 2

rugpiūčio 8 
rugsėjo 19 
rugsėjo 26 
spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — KAINA NUO $1045.-

birželio 7 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas; Heidelbergas
birželio 20 Leningradas, V...Uus, Ryga, Maskva
liepos 12 Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, Heidelbergas
rugpiūčio 2 Maskva, Vilnius, Viena. Miunchenas Heidelbergas
rugpiūčio 8 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva
gruodžio 19 Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva

VISOS GRUPES aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 Wast Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tai. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra. Jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visų šilę 
ekskursijų J LIETUVĄ ir j kitas pasaulio ėaiis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
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Naujos žurnalas
‘‘South Boston Journal” — naujas žurnalas, kurio pir

masis numeris, mažo formato 48 psl. leidinėlis, visai ne
seniai išėjo iš spaudos. Žurnalo paskirtis — skatinti So. 
Bostono dabarties ir praeities pažinimą, žadinti So. Bos
tone gyvenančią plunksnos žmonių kūrybines pastangos. 
Leidėjai ji žada leisti tris kartus per metus.

_ Pirmajame numeryje daug vietos skiriama lietuviams. 
Štai vienam puslapy didele rašytojo Stasio Santvaro nuo
trauka, po jos trumpos jo gyvenimo aprašymas, o sekan
čiuose keturiuose puslapiuose - šešių jo eilėraščių an
gliškieji vertimai! Vertimai (atlikti trijų skirtingų vertėjų) 
geri; nežiūrint to, kad kai kurie rimuoti posmai atkurti 
baltomis eilėmis, vertimuose pagauta St. Santvaro poezi
jos originalų vaizdai, nuotaika ir tonas.

Seka kelios vertingos istorinės nuotraukos iš So. Bosto
no lietuvių gyvenimo ir platus apžvalginis straipsnis, ku
riuo jo autorius Mykolas J. Drungą imasi nušviesti buvu
siųjų ir esamųjų šio miestelio lietuvių gyventojų politinį 
ir kultūrinį veidų. Ypač bandoma išryškinti tai, kas lietu
vių visuomenę būdingai išskiria iš vietinės aplinkos. Ap
rašoma svarbesnieji tos visuomenės politiniai bei kultū
riniai pasireiškimai.

St. Santvaro eilėraščių vertimai ir Myk. Drungos straips
nis — vieni iš pirmųjų įnašų naujajam žurnalui ir paruošti 
prieš daugiau nei trejus metus. Tiek metų ir truko, kol 
leidėjai (entuziaztingų So. Bostono mylėtojų grupelė) su
sitelkė pakankamai lėšų ir kitokios paramos pirmajam nu
meriui dienos švieson išvesti. Gaila, kad neapsieina be 
gan gausių korektūros klaidų ir kad prie Drungos straips
nio praleista bibliografija. Bet vis dėlto džiugu, kad pra
džia padaryta ir dar tokį didelį dėmėsi skiriant lietu
viams, straipsnio mintimis, pačiai kultūringiausiai So. 
Bostone gyvenančiai tautybei.

Žurnale yra ir kitų įdomių pasiskaitymų. Jo kaina - tik 
$1.50- Gaunama ‘‘Keleivy” ir vietinėse krautuvėse.

Parduodame tiktai raišti
♦ ceptua ir turime Tisus gatavus vaistus.

♦ Jei reik vaistų — eikit { lietuviškų vaistiaų.
♦ Bav. Emanuel L. Bosengard. B. S.. Beg. Pharm.

4 384 W. Broadvtay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE,
♦ Telefonai. AN 8-COM

•♦♦n
i

B The Apothecary ♦
♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE J
4 Parduodame tiktai vaiataa, Iipildome gydytojų re J

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
f Noe f vaL ryto Iki 8 t«L vIšskyrus šventadienius ir teka. f
♦ ♦

B A L TIC R E A L T Y & INSURANCE 

A G E N C Y

Vedėja: Reda B. V t i t a s

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turto) 

ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 

miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

1979 METŲ KALENDORIUS

Jau gavome "Nidos” išleistą kasdien atplėšiomą sieni
nių kalendorių. Kaina S dol. Paskubėkite įsigyti, nes gau
ta nedidelis kiekis.

VIRŠUJ: Apdovanota gėlėmis, sol. Violeta BALČIŪNIENĖ po savo dainų ir ariją rečitalio s.m. 
lapkričio 19 d. First and Second Church salėje Bostone. APAČIOJ: Būrelis svečių priėmime 
tos pat dięnos vakare, iš kairės: sol. V. Balčiūnienė, rašyt. Antanas GUSTAITIS, Irena MANO- 
MALTIENE, sol. Daiva MONGIRDAITE-RICHARDSON, inŽ. Juozas A. RASYS, priėmimo šeimi
ninkas ir picnistė Lorraine DIGREGORIO, sol. Balčiūnienės mokytoja ir akompaniatorė.

Foto: inž. K. Daugėlos

PILIEČIU KLUBO NAUJŲJŲ METU SUTIKIMAS

Mūsų draugija rengia (raduinį NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ — 
NEW YEAR'S EVE PARTY Dorom be r gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro trečio 
aukšto salėje. Bus gera vakarienė su gėrimais ir kitais priedais. Gros 
latvių orkestras. Auka $16 vienam asmeniui. Stalus rezervuoti ir bilietus 
įsigyti reikia iš anksto pas klubo reikalų vedėją Algį Smitą tel. 268-9058 
arba pas valdybos narius.

Tegul 1979 metai suteikia Jums daugiau džiaugsmo ir atneša geresnę 
laimę, o pavergtai mūsų tėvynei Lietuvai - laisvę!

Aleksandras Chaplikas pirmininkas 
Antanas Matjoika, sekretorius

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

LB PUSRYČIAI - 

SUSIRINKIMAS

Gruodžio 10 d., sekmadie
nį, Lietuvių B-nės apylinkė 
ruošia pusryčius—susirinki
mų Sandaros salėje, 30 In
tervale St. Pusryčiai prosi- 
dės 11 vai. (tuoj po pamal
dų). Paskui - LB apylinkės 
narių susirinkimas. Visi 
Brocktono ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Apylinkės 
valdyba
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Vietinės žinios
KALĖDINĖ VAKARONĖ - KŪČIOS

Motery Federacijos Bostono skyrius kviečia plačiqja. 
visuomenę atsilankyti i tradicinę kalėdinę vakaronę — kū
čios, kurios įvyks gruodžio 17 d. 4 vai. popiet Tautinės 
s-gos namuose. Programą atliks sol. Benediktas Povilavi- 
čius, be to, dar bus muzikinė staigmena, (ėjimas 5 dol. au
ka, įskaitant ir įžanginį laimėjimų bilietą. Svečiai bus pa
vaišinti tradiciniais kūčių valgiais. Maloniai kviečiame vi
sus.

JAUNIMO DĖMESIUI!
1979 m. liepos men. Vokietijoje ir Anglijoje įvyks Ke

tvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK). 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga (LJS) Bostonui paskyrė
du atstovus į šį kongresą. Juos reikia išrinkti pagal se
kančias kvalifikacijas:

Kandidatai
1. turi būti tarp 18 ir 30 metų amžiaus rinkimų dieną;
2. turi laisvai susikalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai;
3. turi numatyti vykti [kongresą ir sutinka susimokėti 
kiek reikės kelionės išlaidų;
4. įsipareigoja, jei bus išrinkti, talkinti kongreso pasi
ruošime, atlikti jiems pavestus uždavinius kongreso me
tu ir darbuotis kongresui pasibaigus, įsijungdami į JAV 
LJS tarybą.

Kandidatų uždaviniai:

1. raštu pareiškia norą kandidatuoti į IV PLJK atsto
vus, nurodydami savo kvalifikacijas taip, kaip jos sura
šytos šiose taisyklėse;
2. parašo asmenišką reziumę, kuriame apibūdina savo 
nuveiktus darbus moksle ar profesijoje, lietuvių ar ame
rikiečių visuomenėje. Pabaigoje kandidatas atsako į
klausimą: Kodėl aš noriu būti IV PLJK atstovas? Atsa
kymas ribojamas keturiais sakiniais.

3. parašo referatą (savo išsirinkta tema) tarp trijų ir 
penkių puslapių ilgumo su dvigubais tarpais tarp eilučių.

4. pareiškimą, reziumę ir referatą pristato savo atstovų 
rinkimų komisijai asmeniškai arba paštu iki 1978 m. 
gruodžio 13 d.

Tie, kurie nori kandidatuoti į Bostono atstovus ir sutin
ka atlikti kandidatų uždavinius iki nustatyto laiko, sekite 
šį ploną:

1. Prąneškite savo norą kandidatuoti į atstovus telefonu 
Gyčiui Ziauorai (323—8278), Mariui Žiaugrai (1—784—8491) 
Gintarui Subačiui (1-545-4026) arba Jonui Jakučiui (825- 
8816).

2. Išpildykite visus kandidatų uždavinius ir pristatykite 
juos viępam iš viršminėtų asmenų arba prisiųskite juos 
Ma riui Žiaugrai, 23 Bradford Avenue, Sharon, MA 02067 
iki gruodžio men. 13 d.

Rinkimai įvyks gruodžio mėn. 17 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos ketvirtame aukšte, 6 vai. vok. Tie, ku
rie negalės atvykti į balsavimus gali pranešti^savo balsą, 
telefonu arba paštu, susisiekdami su Marium Ziaugra.

Po rinkimų bus trumpas Bostono L.B. Jaunimo sekcijos 
susirinkimai.

Bostono LB Jaunimo sekcijos 
atstovų rinkimo komisija

DIPL. INŽ. VLADUI DAUGĖLAI

Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jo brolį 
Kazį Daugėlą su šeima ir gimines.

Bronius ir Ireno Galiniai 
Jurgis ir Stasė Gimbutai

RINKS SAVOTADOVYBę 
Ateinantį sekmadienį,

gruodžio 10 d. nuo 2 iki 6 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-ja rinks savo 
vadovybę. Visus narius ra
gina rinkimuose dalyvauti.

SVEČIAS IS BALTIMORĖS

Praeitą šeštadienį “Ke
leivio** įstaigoje lankėsi 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkas Aleksandras 
Rodžius, kuris į Bos
toną buvo atvykęs dalyvauti 
lietuviškųjų enciklopedijų 
pabaigtuvėse. Ta proga jis 
įteikė LB E. St. Louis apy
linkės ir savo asmeninę au
ką mūsų laikraščiui paremti. 
A. Radžiu atlydėjo Andrius 
Keturakis.

ATITAISOME

“Sūkurio** pobūvio apra
šyme (“Keleivisnr. 45) 
tarpe tų, kuriems reiškiama 
padėka, paminėtas Pranas 
Eikinas, o turėjo būti Pra
nas Šimkus. Taip pat 
išleista šeimininkės Do
nos Eikinienės 
pavardė. Už klaidas mūsų 
korespondentė atsiprašo.

AR KITI TAIP PADARĖ?

Birutė Duobaitė—SiIvia 
dalyvavo JAV LB Tarybos 
susirinkime Washingtone ir 
priėmimuose Lietuvos atsto
vybėje bei Baltuosiuose rū
muose, o grįžusi į Brockto- 
ną, ji pasirūpino, kad The 
Brockton Enterprise tų įvy
kių aprašymui paskirtų pus
antros skilties.
Jei visi dalyviai būtų taip 

padarę, koks didelis ameri
kiečių skaičius būtų buvęs 
painformuotas apie mūsų 
veiklą!

TRANS - ATLANTIC ; 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įtaiga

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127 

: Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Aldona Adomonienė :

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
ii sto:ies WNSR 1380 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:OO iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių-aantranka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 Ė. Broad- 

way. So. Boston, Msss. Tel. 
268-0489 Ten raunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

South bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

Šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 V AL. 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 vaL vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvav, South Boston, Mass. 02127

REMKITE KELEIVĮ!

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

4LW4YS THE LEADEB"

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
«M Wo»t Bro«dw»y 
South Boston
9 AM to 3 30 PM— 
Monday thru Friday 
Salurday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blrd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon.. Tues. Wed. & Fri. 
r.hMTS - 8 30 AM to 7:30 PM 
Salurday 6 30 AM to 12 Noon y




