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Gruodžio 6 d. prez. Carteris sukvietė per 300 asmenų 
(politikų ir visuomenės atstovu) į Baltuosius Rūmus Jung
tinių Tautų priimtosios Žmogaus teisių deklaracijos 30 m. 
sukakčiai paminėti. Pakviestųjų tarpe buvo net 7 lietuviai: 
L-B. vadovai Algimantas Gečys, Rimas Cesonis ir Alg. 
Gureckas, ALTos atstovai dr. Jonas_ Genys ir kun. Juozas 
Prunskis, Liet. Kataliku Religinės Šalpos dir. kun. Koz. 
Pugevičius įr VLIKo Žmogaus teisių kom. pirm. dr. Domas 
Krivickas. Šie asmenys sukviesti R. Cesonio tarpininka
vimu.

Konferencijoj prakalbas drožė valst. sekr. C- Vance, 
prez. pavaduotoja Anne Wexler, saugumo patarėjas Zbign. 
Brzezinski, Valst departamento tarnautoja žmogaus tei
sėms Patricia Darien, bet pačią reikšmingiausią kalbą 
pasakė pats prez. Carteris. Jis pareiškė, kad “žmogaus 
teisės yra mūsų užsienio politikos siela, kadangi žmogaus 
teisės yra musų tautinės savimonės siela”.

Prezidentas pažymėjo, kad JAV gyventojai yra pabėgė
lių ainiai ir JAV norinčios dabarties politinės priespaudos 
aukoms padėti. Tarp prisoaudėjų jis aiškiai suminėjo ir 
Sovietų S-gą. Gindamas savo tvirtą žmogaus teisių užsto- 
iimo politiką, Carteris pareiškė, jog dar nė vienas iš pri
spaustųjų ir kalinamųjų nėra jo prašęs, kad jis liautųsi 
žmogaus teisių reikalą kėlęs.

Stebėtojai šią prezidento kalbą laiko iki šiol pačiu stip
riausiu JAV vyriausybes pasisakymu žmogaus teisių klau
simu, tuo užkertant kelią nuogąstavimams, kad preziden
tas yra atsisekęs nuo ankstesnes savo griežtosios linijos 
šioje srityje

...ir Maskvoje
Tuo tarpu Maskvoje , sostinėje šalies, kur “viskas - 

žmogui” ir visos žmogaus teisės jau seniai “garantuotos’’ 
konstitucijoje ir “praktiškai įgyvendintos”, apie 4U disi
dentų sekmadienį susirinko tyliom Žmogaus teisių dienos 
paminėjimui Raudonojoj aikštėj... kol, vos 5 minutėm pra
slinkus, juos išvaikė policija, bent pusę ju suimdama. Sa
koma, kad vėliau dalis suimtųjų buvo paleista. Kitų liki
mas dar nežinomas.

O per oficialiuosius savo propagandos ruporus Kremlius 
smarkiai užsipuolė Ameriką, kurioje milijonai žmonių ken- 
čią nuo žiauraus persekiojimo, nedarbo, skurdo ir rasizmo..

* Popiežius Jonas Paulius 
II pareiškė, kad jo didžiau
sias noras esąs aplankyti 
Šventąją Žemę ir ‘‘kopti j 
Sinajaus kalno aukštumas”. 
0 Žmogaus Teisių Dienos 
proga jis stipriai pasisakė 
prieš politinį bei religinį 
persekiojimą.

* Viena “Liaudies Šventyk
los“ finansų tvarkytojų, Te- 
ri Buford, tvirtina, kad 3 mi
lijonų dol., rastų Gvijanos 
džiunglėse, buvę atidėti tos 
sektos priešams išžudyti, 
jei reikėtų, su Mafijos pa
galba. Sektos vadovybė dar 
turėjusi 11 mil. dol. išskirs
tytų po įvairias Šveicarijos 
ir Panamos bankų anonimi
nes sąskaitas.

* Buv. Izraelio premjere, 
darb iečių partijos vadė Gol
dą Meir mirė gruodžio 8 d. 
Jeruzalės ligoninėje, sulau
kusi 80 m. amžiaus.

* Alabamos valstijoje susek
ta stambi prekyba dilaudidu, 
vartojamu vėžio pacientų 
skausmui numalšiafi, bet 
pageidaujamų ir narkomanų. 
Nebepagydomai serga vėžiu, 
norėdami bent dalinai pa
gelbėti savo šeimoms susi
doroti su milžiniškomis gy
dymo išlaidomis, tą vaistą, 
kurio tabletė pagal teisėtą 
receptą tekainuoja 10 centų, 
parduoda tarpininkams, ku
rie juodojoj rinkoj gauna 
net po 40 dol. už tabletę.

* Nikaraguvos diktatorius 
Somoza pažadėjo suteikti 
amnestiją tūkstančiams savo 
priešų, desperatiškai norė
damas išsilaikyti valdžioje.

Gruodžio 9-10 dd. Pick-Congress viešbuty,Chicagoje 
posėdžiavo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
seimas, kuriame dalyvavo 15 VLIKą sudarančių organiza
cijų (po 3 kiekvienos) 45 atstovai ir nemažas būrys sve
čių.

Seimui vadovauti buvo išrinkti Algis Raulinaitis ir Jo
nas Jurkūnas, sekretoriauti - Vaiva Vėbraitė ir Juozas 
Baužys. Seimą žodžiu ir raštu sveikino mūsų diplomatai. 
Pasaulio, JAV LB, Kanados LB, ALTos, BALFo, Jaunimo j 
s-gos ir kt. organizacijų vadovybės. Seimas išklausė VLI-* 1 
Ko Tarybos, Valdybos pirm. dr. Valiūno, Tautos Fondo 
ir Kanados TF atstovybės pranešimus, įdomias paskaitas —
Tomo Venclovos “Žmogaus teisių padėtis okupuotoje Lie- . >
tuvoje” ir dr. Broniaus Nemicko “Žmogaus teisės ir Ma
drido konferencija” - ir priėmė apie 10 rezoliucijų.

Kaip įprasta tokiais atvejais, gruodžio 9 d. vakare buvo 
koncertas—vakariene, kurioje dalyviai turėjo progą ne tik 
pasivaišinti, bet taip pat pasiklausyti Laimos Rastenytės 
ir Dariaus Lapinsko “Žodžio ir muzikos pynės“ ir Pabal- 
tiečių santalkos pirm. dr. Ilgvars Spilners ir prof. dr. Do
mo Krivicko kalbų. Banketui grožiai vadovavo jauna advo
katė Rima Skorubskoitė.

Praeity seimo metu VLIKo taryba susirinkusi dažnai 
išrinkdavo ir naują VLIKo valdybą bei josios pirmininką.
Šįkart tai p nebuvo. VLIKa sudarančių vienetų daugumos 
nutarimu VLIKo taryba, kurią sudaro po vieną atstovą iš 
kiekvienos grupės, perkeliama iš New Yorko, dabartinės 
jos būstinės, į Cbicagą. Ten ji rinks ir noują pirmininką 
bei valdybą. Jos posėdis numatomas sausio 14 d.

• pirmininkus šiuo metu yra du kandidatai: prof. dr. Do
mas Krivickas ir dr. Kazys Bobelis.

AITA DAR VIS BE PIRMININKO
Dr. Kazys Bobelis, ilgokai pirmininkavęs Amerikos Lie

tuvių Tarybos centro valdybai, išsikėlė į Floridą ir dėl io 
nebekandidatavo naujam terminui. Gruodžio 11d. jau an
trą kartą buvo renkamas naujas pirmininkas, ir nė vienas 
kandidatas (dr. Jonas Valaitis, dr. Kazys Šidlauskas) ne
gavo reikalingos balsų daugumos.

* Du Rytų Europos pabėgė
liai, lenkas ir bulgaras, ap
kaltinti akt. Chaęjie Chopli-

no lavono pagrobimu iŠ ka 
pinių pereito kovo 2 d.

MILIJONAI PRAKEIKĖ ŠACHA

Praeitą sekmadienį Irano mahometonai, vadinami ši
itais, šventė savo sektos įkūrėjo Imon Husseino - Maho 
medo vaikaičio — nužudymo (680 m. po Kr.) sukaktuves.
Tai pati švenčiausioji diena šiitu kalendoriuje. Kadangi 
dabortinis jų vadas Ayatallah Khomeini, gyvenąs užsienio 
tremtyje, yra mirtinas šacho priešas, tai šventės minėji
mas visoje šalyje virto piktu, kruvinu antišachiniu prasi
veržimu.

Sostinėj Teherane dviejų milijonų minia užtvindė gat
ves, rėkdama “Mirtis šachui, kraugeriui šachui”, “Jan
kiai - namo”, o neaprėpiama gausybė plakatų ir vėliavų 
grūmojo dar grėsmingesniais įrašais, kaip pov., “Mes pa
pjausim Irano diktatorių” ir “Sunaikinsim jankių jėgą Ira
ne”. Griaudėjančiuose ritminguose šūkavimuose dalyvavo 
ypač vaikai ir seniai; vidurinio amžiaus vyrai, atlikdami 
seną saviplakos ritualą, daužėsi sau į pečius ir nugarą 
trumpom, storom grandinėm, gi moterys, virpėdamos reli
ginėj ekstazėj ir įbedusios akis į tūkstančius plakatų su 
sektos vado atvaizdu, klykė “Khomeini, Khomeini!

Tuo tarpu Khomeini, kuris ir pradėjo šią visus metus be
trunkančią masinę akciją šachui nuversti, iš Paryžiaus pa
reiškė, kad jo pasekėjams Irane perėmus valdžia, toms 
valstybėms - ypoč Amerikai kurios nuo šios dienos ne

sukelta į 2 psl.)

JAV L B- Tarybos sesijos Washingtone lapkričio 18-20,dd. proga Lietu- Foto: 
vos atstovui dr. S. Bočkiui įteikiamas Žmogaus Teisių Žymuo. iŠ kaires: Jono Urbono 

dr. Bočkis, LB vicepirm. R Cesonis, pirm A. Gečys ir A. Zerr.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

PAMINĖJO JULIAUS BUTĖNO SUKAKTI

Lapkričio 17 d. žurnalistui, kultūros istorikui Juliui Bu
tėnui sukako 70 metų. Ta sukaktis buvo paminėta spaudoje 
ir Vilniaus respublikinėje bibliotekoje surengta jo raštų 
paroda bei literatūros vakaras. Be kitų, J. Būtėnas yra 
parašęs monografijas “Povilas Višinskis”, “Žemaitė”, 
“Vincas Kudirka", “Lietuvos teatras Vilniuje”. Jo vė
liausiai išleistas veikalas - “žmonės, kuriuos pažinojau’’

KONCERTUOJA AZIJOJE

Į Turkmėniją, Tadžikiją, Kirgizija, Kazachiją ir Uzbeki
ją visą mėnesį koncertuoti išvyko Vilniaus valstybinis 
stygų kvartetas ir dainininkai A. Vainiūnaitė, P. Kunca,
D. Katkus ir A. Vasiliauskas.

MIRĖ V. BALČIŪNAS

Lapkričio 27 d. Vilniuje mirė Lietuvos nusipelnęs archi
tektas, Lenino premijos laureatas, valstybinio statybos 
reikalų komiteto miestų statybos instituto vyriausiasis ar
chitektas Vytautas K. Balčiūnas, gimęs 1924 m. lapkričio 
29 d. Palonų kaime, Radviliškio apskr.

Lapkričio 29 d. jis palaidotas Antakalnio kapinėse.

YRA IR TOKIŲ KUNIGŲ

LKB Kronikų 34 nr. rašoma, kad yra nemažai tokių kle
bonų, kurie, pataikaudami valdžiai, labai nenori jaunų pro
cesijos dalyvių, jaunų choristų, patarnautojų prie altoriaus 
Toks esąs Kuršėnų dekanas kun. Stanislovas llinčius, 
Klaipėdos - kun. Jonas Baikauskas.

RELIGINĖ LAISVĖ?

Šiaulių IX vidurinės mokyklos direktorius Sniečkus, su
žinojęs, kad 9-toj klasėj 10 mergaičių nepriklauso komjau- 
nimui, iš jų keturios dėl religinių įsitikinimų, tas mergai
tes išvadinęs pilkomis asmenybėmis ir pagrasinęs, jei ne
stosiančios į komjaunimą, būsiančios išmestos iš matema
tikos klasės.

Taip rašo LKB Kronikų 34 nr.

Laisves Varpas
SEKMADIENIAIS

11:30 - 12:00 vai. d

1430 banga iš WWEL J

12:10 - 1:00 vai. ;j

1460 banga is WBET !

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS ’

i 173 Arthnr SU brockUm, Mass. 02402. TeL 586-7209
i__________________________________________  !

MZcžai Taa-CZetė,

PIRMA KARTA TOKS 

SUSIRINKIMAS

Ryšium su PLB vykdomo
jo vicepirm. Vaclovo Kleizos 
atsilankymu Europoje, lap
kričio 25 d. į Vasario 16 gim
naziją suvažiavo kelių kraštu 
Lietuvių r'<?’.druomenės pir
mininkai: Ū. Britanijos — S. 
Kasperas,.Betgi jos - S. 
Baltienė, Šveicarijos — dr.
A. Kušlys, Prancūzijos - 
kun. J. Petrošius ir Vok. 
Vokietijos — J. Sabas. Tai 
buvo pirmas toks Europos 
pirmininkų pasitarimas po 
19 metų pertraukos. Buvo 
išreikštas pageidavimas to
kius susitikimus planuoti 
bent kartą metuose. Pasita
rime buvo plačiau susipažin
ta su paskirų kraštų veikla 
bei išklausyta kai kurie pa
geidavimai PLB valdybai. 
Vienas iš didžiausių sunku
mų platesniam veiklos iš
vystymui yra didelis lietu
vių išsisklaidymas po visą 
Europos žemyną. Tačiau 
prie esamų sąlygų stengia
masi savo tarpe palaikyti 
artimus ryšius bei skleisti 
informaciją apie mūsų tau
tos tragedija gyvenamojo 
krašto visuomenėje.

Būdamas Vasario 16- gim
nazijoje, V. Kleiza kalbėjo
si su gimnazijos vadovybe 
ir plačiau susipažino su da
bartine jos padėtimi. Šiuo 
metu gimnazijoje yra 59 mo
kiniai, iš kurių 19 yra iš S- 
Amerikos, Kanados ir Vene- 
zuelos

RADIJO PROGRAMA

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

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
3altic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tek 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivi* »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

Mijįįoiiat prieš šachą...
(atkelta iš 1 psl.)

3chq, bus sustabdytas alyvos tiekimas 
įžyti vištai radybos įsipareigojimai. Beje, bėgdami 
limo siaubo, virš pusės iš 41,000 Irane gyvenančių 

amerikiečių jau spėjo^aštg apleisti praeita savaitę

Nors demonstracijos Teherane šį sykį neatnešė kraujo 
aukų, kituose miestuose būto mirtinų susidūrimų su slap
tosios policijos jėgomis Mashade buvo sudegintas ameri
kiečių HyaM viea'butis, o senojoj sostinėj Isfanane j pele
nus paversti^bpnkas, teatrai, restoranas ir 1.1. Panašių 
riaušių būta b*t dvylikoje kitų provincijos miestelių.

MIRĖ DR. B. RADZIVANAS

Gruodžio 1 d. staiga savo namuose (Richmond HiIi) mi
rė dr. Bronius Radzivanas. Velionis buvo gimęs 1907 m. 
Vidiškiuose, Ukmergės apskrity, baigė medicinos moks
lus Vytauto Didžiojo universitete Į JAV jis atvyko 1949 
m., apsigyveno New Yorke ir iki išėjimo į pensiją 1974 
m., dirbo įvairiose ligoninėse. Veikliai reiškėsi Lietuvių 
Bendruomenėje, ateitininkuose ir ypač frontininkuose.

KNYGOS, LABAI TINKAMOS DOVANOMS 
ŠVENČIŲ PROGA

Pirkdami kam nors dovaną, atsiminkite, kad graži knyga 
yra vertinga dovana Štai kelios prabangiai išleistos kny
gos, kurios papuoš kiekvienus namus:

LIETUVIU ŠEIMOS TRADICIJOS, parašė Stasys Yla, 
179 psl., kaina 20 dol.

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS (Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Čikagoj), tekstas lietuvių ir anglą kalbc Jono Dai- 
nausko, Birutes PūkeleviČiutės ir Leonardo Simučio, nuo
traukos Algimanto Kezio, 252 psl., kaino 20 dol.

PEbNSYLVANUOS ANGLIAKASIU LIETUVA, tekstas 
Vlado Būtėno, nuotraukos Algimanto Kezio, 343 psl., kai
na 20 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 juoca-balta pa
veikslais, 171 psl. Kaina 14.95 dol.

LITHUANIANS IN MULTI ETHNIC CHICAGO, gausiai 
iliustruotas albumas su anglišku tekstu kreidiniame popie
riuje, 230 psl Kaina 20 dol.

LITHUANIA 700 YEARS, ketvirta papildyta laida, suda
rė dr. Albertas Gerutis, 458 psl., kaina 12 doi.

LITHUANIANS IN AMERICA, paraše dr. Antanas Kučas, 
349 psl., kaina 6 dol.

BROLIO MYKOLO GATVĖ (paskutinis egz), Eduardo 
Cinzo romanas, 303 psl , kaina 6 dol

Prie nurodytų kainų pašto išlaidoms pridedama 80 cen
tų. Massachusetts gyventojai, be to, dar turi pridėti 5% 
“sales tax”.

Kteėp-ūunėA { Jtu ptažydami *kitti Pn.oį,. Stepono Kaitio 
it Kipto Bielinio paminklų *tatymui piniginį. aufeį.

Paminklai bu* pa*tatyti *ių metų tudenį Lietuvių Tautinė*e 
Kzip/nPAo, Chieaqoje, it atidatyti pet Vay 1979 metai*.

Ptofi.Steponui Kaiaiui paminklą *uptojektavo atch. kikenta* 
Keteli* it inž. Btonius. Ma*ioka*, o Kiptui Bteliniui palink
ta* gilio* atmintie* atch. Jono Kovo piojekta*. Paminklų iX- 
dė*tymą atliko atch. Btonė Lukitaitė - Kovienė.

Kaip žinome, švintant Lietuvon lai*vė* austai, S t. Kaitys 
it K.Bielini* *tojo 4 lat*vė* kovų it Val*tybė* kūtybo* dat- 
bų. 0 ūžėju* Lietuvo* nelaimėm* okupacijų metu, juodu ditbo 
tezizteneijoje it VLIKe.

Kteipiame* 4 tautiečiu* pti*idėti *avo auka ptie Jiem*
paminklų pa*tatymo. Iki *iol *utinkta tik putė teikalingų lė
tų, todėl Jū*ų pagalba aukomi* y ta labai teikalinga.

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 PAMINKLŲ STATYMO 
VAJU!

JUOZAS SKORUBSKAS VR. JONAS VALAITIS
Vajau* Komiteto pitmininka* Vykdomojo komiteto pitmininka*

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali 'pa
lieti teisininko Prano Šulo 
paruošta, tei-ėjo Alohonse 
peržiūrėta. “Sūduvos” išu is- 
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina S3, su tes- 

u.mento forma r>0. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.
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KELEIVIS
Savaitraštis, eina nuo 1905 m. vasario 9 d. 

Prenumerata metams 10 dol., pusei metų -6 dol. 

Atskiras numeris — 25 centai

Adresas: 63b E. Broadvvay, So. Boston MA (12127

Tel. 617 -268 -3071

l.ithuanian Ueeklv (būt for tv\o ueeks in Augusi)

puhlished sinee hebruarv 9. 1905

Seeond elass postage paid at Boston. Massachusetts

“KŪRYBINGI” TARYBINIO 

ISTORIKO PASAKOJIMAI

Kone istisus šiuos metus ok. Lietuvoje žodžiu, raštu ir 
atitinkamais renginiais buvo minima 1918 metais Vinco Kap
suko Vilniuje sudarytos Laikinosios Lietuvos revoliucinės 
darbininkų ir valstiečių vyriausybės 60 metų sukaktis. Nors 
toji Tarybų valdžia kc: kuriose Lietuvos vietose egzistavo 
trumpiau nei vienerius metus ir buvo lietuvių savanorių—kū
rėjų išvyta drauge su jg rėmusiais rusų raudonarmiečiais, 
bet dabar ši nepavykusi bolševikų okupacija tarybinėje 
spaudoje vadinama net “tikruoju Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimu“ ir taip ji pateikiama vadovėliuose jaunajai 
kartai, nuslepiant dar gyvos vyresniosios kartos gerai atsi
menamus laikus.

Šios sukakties proga tarybinio žodyno puošmenimis iš
kaišytų straipsnį “Gimtajame krašte“ išraitė net ir išeivi
jai partinis “istorikas” Česlovas Bauža. Jis čia mums ant 
savo petelnės pateikia taip pat ir tą patį seną tarybinį keps
nį, tai sąmoningai nutylėdamas jo propagandai priešiškus 
istorinius įvykius, tai prirašydamas tokių, kurių nebuvo, 
bet, matyti, naiviai tikėdamas, kad jau ir mes užmiršome 
oną tikrovę.

Na, mes nė nebandysime neigti C. Baužos tvirtinimo, kad 
ir Lietuvoje “internacionalinės revoliucinės kovos tradici
jas” puoselėjo kruvinasis čekistų komisaras Feliksas 
Dzeržinskis, nes tos tradicijos ir dabar mūsų krašte KGB 
yra uoliai tęsiamos. Tai tikra teisybė. Daug “liaudies prie
šų” tada gavo po kulkq i pakaušį. Tik vis dėlto pasigen
dame straipsnyje kažkodėl nutylėto tokio įtikinančio pa
vyzdžio, kad ir greta Dzeržinskio minimas nusipelnęs ko
munistas Zigmas Angarietis, taip “gynęs lenininį požiūrį“, 
pagal tas tradicijas irgi buvo net savųjų partiečių sušau
dytas...

Bet dar labiau suabejojame C. Baužos ir jo pirmtakų įti
kinėjimu, kad milžiniškos reikšmės mūsų nacijos sąmonės

.nušvitimui būtų turėjęs ir 1895 m. trumpas pravažiuojančio 
Lenino “pernakvojimas” Vilniuje. Juk mūsų tauta ligi 1940 
metų net ir nežinojo, kad jis ten buvo užklydęs. O jau vi
siškai netikime, kad po 1905 metų revoliucijos “Lietuvos 
buržuazija nuolankiai taikstėsi su carinės administracijos 
vykdoma tautų engimo politika”. Reiškia tada, kai visai 
akivaizdžiai išryškėjo lietuvių tautos nepriklausomybės ar 
bent autonomijos reikalavimai! Ar čia tik nebus straipsnio 
autorius netyčia supainiojus* aną carinės okupacijos praei
tį su dabartine diena, kai raudonoji tarybinė Lietuvos bur
žuazija nuolankiai taikstosi su Kremliaus sovietinės admi
nistracijos vykdoma pavergtų tautu engimo politika?

C. Bauža mums piešia grandiozinį vaizdą, kad Rusijos 
bolševikų organizacijų įtakoje “praėjo klasinės kovos mo
kyklą tūkstančiai lietuvių kareivių, darbininkų, valstiečių, 
moksleivių“ ir vėliau jie tikėjo, kad “tik Tarybų valdžia 
gali likviduoti okupantų (vokiečiu) šeimininkavimą“, kad 
tik komunistų manifestu “buvo atkurtas Lietuvos naciona
linis valstybingumas“ ir pan. Bet tėra vertas dėmesio vi
sos tos legendos tik paskutinio pastraipos sakinio galas, 
kuriame sakoma, kad revoliucinė vyriausybė tuo savo ma
nifestu “...rc-’donarmiečių vardu paskelbė įvedonti Lietu
voje Tarybų valdžią“. Panašiai, kaiū raudonarmiečių tan
kais ji buvo įvesta ir 1940 metais.

O pagaliau tik paklausykite, kokį “stebuklą“, C. Bau
žos aiškinimu, Tarybinė valdžia padarė Lietuvoje nuo 1918 
m. rugsėjo 15 d. iki 1919 m. vasaros, taigi tik per viene
rius metus ir dar “nepalankiomis vidaus ir išorės sąlygo
mis, krašte vykstant gimkluotai kovai prieš interventus ir 
kontrrevoliuci ją”:

“Revoliucinė vyriausybe sulygino visų tautų teises, pa
naikino Lietuvos piliečiu skirstymą luomais ir luomines

privilegijas, atskyrė bažnyčią nuo valstybės ir mokyklos, 
įvedė 8 vai. darbo dieną, likvidavo visus darbininkų ir kai
mo varguomenės įsiskolinimus kapitalistams, dvarininkams 
ir buožėms. Pirmą kartą liaudies nuosavybe tapo žemė, jos 
gelmės, vandenys, miškai, taip pat fabrikai, bankai, didme
niniai prekių sandėliai, ryšių įstaigos, telefono, telegrafo 
tinklas. Daug nuveikė Tarybų valdžios organai, ugdydami 
mokslą, švietimą, kultūrą,... įvestas nemokamas ir visuoti
nis privalomas vaikų mokymas gimtąja kalba,... valdžia tei
kė paramą mokslo, kūrybinės inteligentijos atstovams, ska
tino teatro, muzikinės kultūros, kinematografijos raidą...”

v
Visa tai C- Baužai dabar akivaizdžiai paliudijo “Tarybų 

valdžios dokumentai”...

Kaip gaila, kad nepriklausomybės laikais Lietuvos vy
riausybė neprisispausdino irgi panašių “dokumentų”, ku
rie dabar išeivijos vaikams paliudytų, kad 1918 m. vasario 
16 d. nuo ryto ligi vakaro Lietuvos valstybė buvo atstatyta 
nuo Baltijos iki Juodosios jūrų, net ligi Kremliaus mūrų, į 
kuriuos vieną kartą D.L.K. Algirdas buvo įkirtęs savo kar
du, ir visi kiti Lietuvos atstatymo darbai, kuriuos dirbome 
20 metų, buvo atlikti ligi tos pat dienos 12 vai. nakties!..

Ar skaitytos?
Paguoda, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parašė 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 Skibeiką ii 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 — 
$7.25.

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

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,

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

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 dsI., 
kaina JAV 9.00 dol., Kana
doj 10 dol. Išleido pats au
torius

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

ATSIMINIMUI SKIRSNELIAI,
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.

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

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

AMERIKIETIS SOVIETINIŲ 
RUSŲ AKYSE

Kokį sovietiniai rusai įsivaizduoja ar studijuodami susi
kuria amerikietį ir kiek jie supranta Amerikos gyvenimą ir 
jos politinę sistemą, įdomiai savo reportaže rašo “U.S 
News & World Report" žurnalo Maskvos korespondentas 
Robin Knight.

Jie sako, kad net gerai išsilavinę sovietiniai rusai A- 
merikos gyvenimo vaizdą susilipdo tik iš savo sovietinės 
tikrovės patyrimo duomenų ir iš sovietinės informacijų tar
nybos pateikiamo mišinio, kurio trečdalį sudaro tiesa, treč
dalį fantazija ir trečdalį sąmoningas melas.

Remiantis sovietinėmis “žiniomis”, JAV yra kankina
mos ne tik infliacijos, nedarbo, vargo, siautėjančių krimi
nalistų, bet amerikiečiai jau esą paklupdyti krizės, nepa
tenkinti ir aklai valdomi savanaudžių kapitalistų.

Eilinis rusas sunkiai patiki, kad amerikietis gali visiš
kai laisvai judėti savo krašte, kad jam nereikia registruo
tis policijoje, kad jis gali laisvai kritikuoti savo valdžią, 
nebijodamas arešto. Na, o savo propagandos rusas yra įti
kintas, kad Amerikoje nėra nė vienos saugios gatvės ir a- 
merikiečioi visą, gyvenimą dreba, kad tik neprarastų darbo.

Geriausiai Ameriką pažinti, rodos, turėtų Maskvoje esan
tis specialus “JAV ir Kanadai tirti institutas”, kuriame 
darbuojasi apie 300 Amerikos gyvenimo analizuotojų, vadi
namųjų “amerikonistų“, turinčių didelę įtaką ir aukščiau
siuose Kremliaus sluoksniuose. Deja, Vakarų diplomatai 
sako, kad ir šių “amerikonistų” išmanymas labai ribotas 
ir dažnai visiškai menkas. Tai matyti ir iš jų klausimų, 
statomų vakariečiams. Pav., kai tik buvo Carteris išrink
tas prezidentu, kone kiekvienas šių “ekspertų” teiravosi 
amerikiečiu nuomonės, kokią reikšmę dabar amerikiečių po
litikoje turės baatistų religija?..

Amerika sovietų piliečiams vaizduojama pagal komunis
tinę dogmą: joje esą globojami tiktai galingieji ir turtingie
ji, o skriaudžiami vargšai ir silpni. Kadangi JAV Kongre
sas yra lyginamas su jokios galios neturinčia Sovietų S-gos 
Aukščiausiąja Taryba, tai labai maža išsilavinusių Sovie- 
tijos piliečių galėjo patikėti, kad po Watergate skandalo 
prez. Nixonas gali būti nušalintas ar kad dabar JAV Kon
gresas gali užblokuoti JAV ir Sov. S-gos strateginio gink
lavimosi apribojimo susitarimą.

Sovietinis rusas netiki, kad Amerikoje yra turtinga juo
dukų vidurinioji klasė, net disidentai stebisi tokia demo
kratija, kurioje leidžiama žygiuoti neonaciams ir ją spau
dai kritikuoti vyriausybę. Bet ryškiausią sovietinės propa
gandos sukurtą Amerikos vaizdą, skirtą pagąsdinti disiden
tams, proeitų metų kovo mėnesį j rusų akis jpėsė “Prav- 
dos“ bendradarbis Valentinas Katajevas, kur rašoma:
“Ar jus žinote, ponai “Disidentai”, kad tame krašte, 

kuris jums moka ir jus išlaiko, žudomi prezidentai ir ne
pageidaujami politikai, sarogdinami namai, sekami telefono 
pasikalbėjimai, imami kyšiai, apiplėšinėjami žmonės gat
vėse ir požeminiuose traukiniuose. Darbdaviai aoiplėšia 
darbininkus; milijonai bedarbių beviltiškai ieško darįio. 
Milijonai merginų ir jaunuolių miršta nuo narkotiku. Zyd> 
alkoholizmas ir orostituci ja; vaikai yra vagiami... Vien 
tiktai turtas ten gali duoti individui reliatyvią laisvę.”

(nukelta į 5 psl.)

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

Massachusetts gyventojai 
prie nurodytų kainų prideda 
5 % mokesčių.

Be to, visus prcšome už
sakant dar pridėti po 50 c 
už knygą persiuntimui.
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- Tėve, ko qi taip dairaisi 
po mano kambario kampus? 
Ar pametei savo pypkę?
- Ššššt!..

— Kas atsitiko?
- Ššššt! Nekalbėk ir tu per 

garsiai!
- Nagi, ar susirgai kokia 

dvasios liga? Ko dabar čia 
baidaisi? Juk matai, kad čia 
nieko nėra!
- Bet, Maiki, gali ir čia 

būti.
— Kas gali būti?
- Sovieckų šnipų! Ar tu 

dar nežinai?

— Dabar matau, tėve, kad 
nuo gyvatinės tave jau apsė
do persekiojimo manija.

— No, Maiki, aš esu visai 
sveikos dūšios, ale kai man 
Zacirka paslebizavojo, kq 
aso angelskos gazietos ir 
dar patsai prirentė visokių 
stori jų, tai šiąnakt atsikė

lęs žiūrėjau net po lova, ar 
nėra koks nevidonas palin
dęs.

— Turbūt, tyčia tave Zacir
ka taip nepaprastci prigąsdi
no.

— Tai ar tu neskaitei, kad 
Amerikoje dabar šliukinėja 
tpie 15,000 sovieckų spie
gę? Jie, Maiki, vagia mūsų 
generolu vožnus peiperius ir 
evorvelius, patagrapuoja 
nūsų armobilių ratus ir mu- 
erkes, padangėm lekiojančių 
amerikoniškų geležinių oit- 
arų akuliorius ir instrumen- 

ų gūžį, nuverčia nuo reisų 
reinus, praduria gazolino 
oipose skyles ir uždeginėja 
opas. O jie klausosi, ką 
įūsų valdžia tarp savęs šne
►v********************************************************* >

WORCESTER1O 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., Shrevvsbury, Ma. 01545

Tel. 852-3665 
*»***♦****•♦*#**»**************♦****#*♦♦*#*♦**********♦***•,;

kasi, net per devynias mūro 
sienas. Ar tai dar mažai 
bledfių jie šiam krajui pri
daro?

— Betgi tau, tėve, nėra jo
kio reikalo jų bijoti, nes pas 
tave jokiems agentams nėra 
ko nei klausytis, nei žiūrė
ti. Be to, nesi ir tokia svarbi 
asmenybė, kad i tave ko
kiems nors svetimos valsty
bės šnipams verta būtų at
kreipti dėmesį.

—Tu, Maiki, manęs šitaip 
netiešyk, bo aš esu irgi 
Sčeslyvos smerties susaidės 
generolas! 0 Zacirka sako, 
kad tokių asabą ruskis gali 
irgi paimti ant p-icielo. Sa
ko, koks nors Maskvos bez- 
boinykas, užsikabinęs ant 
kaklo rožančių, gali įslinkti 
i Sčeslyvos smerties seimą 
ir būti invauguruotas net 
šlovės prieksėda, toksai pat 
su penkiais škaplieriais gali 
vieną dieną ateiti ir i viernų 
krikščionių atpuskus ir atsi
sėsti net salio vyskupėlio, o 
su trijų kolorų flege gali at
sistoti net visos mūsų tau
tiškos armijos pirmoje gilto
je ir nuvesti mus visus po 
ru skio šuns uodega. Znoči- 
jas, tokie špiegai gali su
kelti tarp mūsų vorganizaci- 
jų tokio vainą, kad Alfos ge
nerolas eis su kirvepente 
ant Bendrijos generolo, 
Bendrijos generolas su da.- 
giu ant Vliko generolo, o 
Vliko generolas - su bezme- 
nu ant anų abiejų... ir tada 
jau nebus, kas valnija Lie
tuvą.

- Tėve, jeigu sovietų agen
tų išeivijos tarpe ir yra, tai 
jie ne tokie primityvūs, kaip

tu čia pasakoji, ir nelenda 
po tavo lova paklausyti, kaip 
tu naktį knarki, išgėręs pu
sę kvortos gyvatinės. Jie 
yra daug gudresni, sunkiai 
atpažįstami, ir tokių pavyz
džių mes jau turėjome. Bet 
užtat nereikia ir mums būti 
tokiem kvailiem, kad mes jų 
panašiai užplanuotą kiršina
mojo veiklą patys vykdytume 
Be to, nereikia ir be jokio 
rimto pagrindo vienas kito į- 
tarinėti, nes tuo būdu patys 
savo rankomis ir liežuviais 
griauname bendrą kultūrini ir 
kitokį darbą.

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

- 0 oš, Maiki, vistiek po 
to pasikalbėjimo su Zacirka 
jau žvaira akimi veiziu į 
Bambicką. Nugi, ar tu nema
tai, kad jis visai padabnas į 
Brežniauska?
- Štai, išgerk, tėve, šitą 

stiklinę šalto vandens. Tuoj 
pajusi, kad ir tavo perkaitu
sį vaizduotė gerokai atvėso.

ADVOKATE 
JŪRA STRIMAITYTE

STRIMAITIS & KEHOE

31 Exchange Street 

Lynn, Mass. 01901

SLA—jau M metų tanmuja lietuvių vtauomeoai ir išmokė- 
jo aaugiaa kjuf SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariama

SLA—didžia asla Sėtuvių CretenuUn* argaabacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ilgoje pašaipų. kuri yru 
pid. mb. SUSIVIENIJIMAS ueMke peise, o teOriu 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta au poo* asMoue delari| 
kapitalų, tėd |o apdraudė Ubu ir saugi. KiekvieuM 
beturi* čia gauti (vairių klasių
apdraedaa nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomųjų
dovrmeut lusuraure, kad jaunuoUa gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo gradMaL

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TEKU 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudos tikI 
člo metama.

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga 
amžiaus asmenims rekomenduojama 
klubų ir draugijų Beriama. Ui $1,000.00 
lės apdraudos mokestis $2.00 J metu*

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų. Kreipkitės 
‘ kuopų ve’kėjua, b* jie plačiau paaišMna apie 
Susivienijimą darbus.

Gosite spausdintas mloiTpacljaa, Jeigu 
parūkysite:
LKhuaalaa AManse sf America 
$07 Waut 30tk Street, Nevr York. N.T. 10001Z.

598-0800

NAMAKSY - ZAMMITO ? 
Insurance Agency, Ine.
95 Roaemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
mn.mn

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur -- 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva. 7722 George S t.,

La Šalie, P. H8P ICA Canada

JtEMAl’SIOMIS KAINOMIS 
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Kovo 19 — $725.00
balandžio 11 ir 25 — $795.00
gegužės 2 ir 9 — $829.00
gegužes 16 — $839.00

birželio 7
liepos 12 ir rugpjūčio 2 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 
spalio 10

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7 Ma skva 1, Vilnius 5 'r 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis

- $1399.00

birželio 20

liepos 12

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

Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuse
lis - 1399.00

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuse
lis - 1399.00

įįįi

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

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

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617 j 268-8764

b:

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
j LIETUVĄ ir j lutas pasaulio Šalis.
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS. 
Prices are based on double occupancy and are subject to change and/or 
Government aproval.

<
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Amerikiečiai tusiį akyse...

(atkelto iš 3 psl.)

Sovietų spauda savo piliečiams aiškina, kad Sovietų 
S-goje nėra jokių disidentu, o esq tik išdavikų ir nevykė
lių. Tikrieji disidentai esą JAV-se. Tik ten esą apie 100,000 
persekiojamų amerikiečių, priklausančių 400 pogrindžio or- 
gamizacijų. Oficialios “Tasso” žinių agentūros skleidžia
ma informacija, Amerikos piliečiai yra sekami ir šnipinėja
mi 164,000 slaptosios policijos agentų, ir kiekvienas žmo
gus, prieš kalbėdamas telefonu, turi žinoti, kad jo pokalbis 
bus užrašytas. O laikraštis “Izvestia** kartą išdrožė:

“JAV-ių politiniai kaliniai yra laikomi blogesnėse sąly
gose, negu gyvuliai. Su jais yra daromi elgesio pakeitimo 
eksperimentai, jie '‘gydomi” elektros šokais ir įmetami į 
lunatikų prieglaudas. Daugelis jų paorasčiausiai nužudo
ma”.

Kaip matome, sovietai visas savojo komunistinio režimo 
ydas ir priespaudos metodus prikergia amerikiečiams, tarsi 
patys tuo nusibaltindami, o jų piliečiai, 60 metų atskirti 
nuo Vakaru spaudos ir kitų bešališkos informacijos šalti
nių, tokia propaganda patiki. Laimė, kad okup. Lietuvoje, 
kur Amerikos gyvenimas nuo senų laikų ir iŠ čia emigravu
sių artimų giminių gerai pažįstamas, tokios propagandinės 
pasakos sukelia tik šypseną.

LIETUVOS KARIUOMENĖS

šventė hartforde
Uz žuvusius Lietuvos laisvės kovose karius ir partiza

nus lapkričio 26 d.įįsal. ryto švč. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioje kun. Juozas Matutis atnašavo mišias, ku
riose ramovėnai, skautai, Amerikos lietuviai karo vetera
nai ir šeštadieninės mokyklos mokiniai dalyvavo su savo 
vėliavomis. Pagrindinis šventės minėjimas vyko Lietuvių 
klubo patalpose 2 vai. po pietų. Jį pradėjo Hartfordo ‘‘Ra
movės” skyriaus pirm. Petras Simanauskas. Įnešus sce- 
non organizacijų vėliavas ir sugiedojus himnus, pirr.ir.iri- 
kas, pasveikinės susirinkusius svečius ne tik iš vietos, 
bet ir iš Springfieldo, New Britaino ir Bostono, tolimesnei 
programai vesti pakvietė ramovėną Vaclovą Nenortą.

Paskaitą apie kariuomenės kūrimąsi skaitė Kazimieras 
Jankūnas iš N.J. Meninę programą atliko Dalios Dzikienės 
paruošta Hartfordo jaunimo tautinių šokių grupė “Berže
lis” ir Hartfordo lietuvių šeštadieninės mokyklos 30 mo
kinukų nuo 7-rių iki 14-kos metų amžiaus. Juos paruošė 
mok. Lionė Simonaitienė. Mokinukai dainavo tautines dai
nas, deklamavo eilėraščius, ir jeigu kuriam septynmečiui 
ir nepavykdavo prisiminti deklamuojamų posmų, tai jis vi
sai drąsiai išsitraukdavo “špurgalkę” iš kišenės ir juos 
publikai perskaitydavo, tuo susilaukdamas karštų aplodis
mentų. Meninę programą tvarkė Vaclovas Nenortas, o jam 
uoliai talkininkavo jo septynmetis anūkas Paulius Nenor
tas, rikiuodamas savo bendraamžius'scenoje.

KAI ATGAUSIM NEPRIKLAUSOMYBĘ,
AR VĖL TAIP BUS?

“Rimtesnieji patriotai šiandien, rodos, jau pradeda supras
ti, koks didelis pavojus gresia mūsų tautai dėl aštrių tarpusa
vio rietenų ir smulkaus susiskaldymo i fanatiškas grupes. Ais
triai kovojama dėl politinių bei ekonominių interesų, bet doug 
aistriau grumiamasi kai susiduria atskirų grupių priešingos pa
saulėžiūros. Pikčiausios rietenos Lietuvos seimuose kildavo 
ne žemės reformą svarstant, bet mokyklų reikalą palietus. 
Bažnyčios, mokyklos ir kitos pasaulėžiūrai artimos Įstaigos 
labiau mus suskaldo ne f muitų klausimas ar socialinės apsau
gos įstatymai. Vaizdžiau tariant: Lietuvos pilie
čiams nelyginamai sunkiau susitarti 
dėl rožančiaus, kaip dėl bulvių ar rau
ginto pieno".

PROF. KAZYS PAKŠTAS (1927 m.)

Jei verdat kopūstus, įdekite duonos riekutę, tai virtuvė ma
žiau kopūstais pakvips.

GERA DOVANA KIEKVIENAM

Prano Čepėno “Naująją laiką 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. (Jrbefis, 
1649 No. Broadway, Melrose Park, III. 60160.

Ją galima gauti ir Keleivio įstaigoje.

egi..---- 1---------------------- --------------- _

KALĖDINĖ DOVANA

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

Siame dviejų 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: nrof. J. Stukas, Dir., 
“Memories of Litbuania” Radio, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092 Telefonas: (201) 232-5565.

Po programos vyko visų bendros vaišės, parengtos hart- 
fordiškių ramovėnių. Vaišių metu buvo pasidalyta įspū
džiais apie Kariuomenes šventę. Dr. Stankaitis savo kal
boje pažymėjo didelį Lietuvos kariuomenės įnašą patrio
tiškai auklėjant Lietuvos jaunimą. Bostono ramovėnų pir
mininkas Jonas Vizbaras, sveikindamas Hartfordo ramovė- 
nus šventės proga, iškėlė Lietuvos karinės tradicijos tęs
tinumą ir jos jtaką nepriklausomybės kovomis realizuojant 
Vasario 16-tosios aktą. Savanori -kūrėjas Spakauskas savo 
žodyje papasakojo įdomių įvykių iš kautynių su bolševi
kais prie Jiezno 1919 m. Buvęs Marijampolės valsčiaus 
sumanus ir ilgametis viršaitis Kidolius savo žodyje pa
reiškė ir kritiškų pastabų dėl kalbų formos ir pobūdžio.
Dar kalbėjo keli senosios kartos lietuviai, kurių pavardžių 
nepavyko susižymėti. Visų svečių nuotaika buvo šventiš
ka, padainuota ir kariškų dainų.

J. V. SŪDUVAS

♦♦♦♦i ♦ ♦
B The Apothecary ♦

♦ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE♦♦ Fsrduodame tiktai vaistus, iipikSome gydytojų re ♦

♦ eeptus ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuel L. Boseugard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 
Telefeaaa AN 8-»0»

itadienlue ir

♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦
f Nee f vaL ryto iki 8 vaL v, Makynu ivi
♦
t

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ŽIEMOS DAINA

Sukūriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais 
Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 
Aps itvėrė žiema, — neįžiūrimais aukščiais, 
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais.

O eilėraštis gimsta - kaip vėjas - iš nieko 
Ir skambėdamas bėga pusnin neramus,
Bet negali daina prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta - kaip vėjas - į savo namus.

Henrikas Radauskas

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

AGENCY

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

597 E. Broadway, So. Boston, Masa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visu rūsiu draudmus nekilnojamam tartoj 
ir nuo nelaimingu atsitikimų.
• HOMEOW\ERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriama 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

IMKITE
IR

SKAITYKITE
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvė- ko
ve je (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug L 
liustracijų, 500 psl., kaina
$10.00.

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

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

Mūsų senolių žodžiai ii 

anapus, parašė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

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

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

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

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

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

98 eilėraščiai. Tomas Venc
lova, 136 psl. kieti viršeliai, 
kaina $ 6.00.
t Teatro vargo keliais, Juo
zo Kaributo atsiminimai. 
191 psl., daug nuotraukų, 
kieti viršeliai, kaina S 10.00

Žemaičių Didysis, I dalis, 
apie vyskupą M. Valančių 
rašo Grigas Valančius, 662 
psl., minkšti veršeliai, kaina 
S 12.

Didžioji iliuzija, marksiz
mas teorijoj ir praktikoj, 
I tomas. 720 psl., kieti vir
šeliai, kaina S 15.

Rekviem, A. Klajūno, Si
biro kalinio dvasiniai išgy
venimai, 119 psl.. kaina $4.

Ir nebepasimatėm, Jurgio 
Jankaus 5 pasakojimai, 342 
p.-l.. kaina $7.00.

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvarų 
šeštoji lyrikos knvga, vardu 
“Dainos k* sapnai“.

Knyga 127 puslapių, vir
šelį ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
5 doleriai.

Lietuvos ryšys su Amerika
(su ilgoka santrauka anglų 
kalba), parašė Viktoras Ka
rosas. 176 psl., kaina $ 3.00. 
DAGYS dejuoja ir dainuojąs 
Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ir jo skulptūrų nuotrau 
kos. 152 psl., kaina $1.00.

Santaka. A. Norimo no. 
velės, 303 psl., kaina $6.00

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Visi prašomi pridėti po 50 
centą uŽ knygą persiuntimui.
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Gruodžio 3 d. Bostone Foto: Romo BRIČKAUS

VAIZDAI IŠ ENCIKLOPEDIJŲ PABAIGTUVIŲ

Dalis į pabaigtuves atsilankiusios Kapočių giminės. Iš kairės: Andrius 
Pabedinskas, leidėjo anūkas; Juozas Kapočius; Marija Kapočienė ir pas
tarųjų sūnus, JAV laivyno aviacijos aukštas karininkas Algirdas Kapočius.

Algirdas Budreck is, JAV LB Krašto valdybos vicepirm., kažka energin
gai aiškina VLIKo pirm. dr. Juozui K. Valiūnui...Juos stebi Worcesterio 
lietuvių radijo valandos vedėjas Eduardas V Meilus, Jr.

Įtemptai dirbęs vakaro vadovas rašyt. St. Santvaras dalinasi laisvesne 
minute su sol. Stase Daugėliene. Nuotraukos centre Alg. Kapočius šneku
čiuojasi su (į mus nugara stovinčiu) akt. Henriku Kačinsku.

JAV LB Krcsto valdybos pirm. Algimantas Gečys papozuoja su p. Elena 
ir dail. Viktoru Vizgirdais

Rimties valandėlei susitinka rašyt. Ant. Gustaitis ir LE red. dr. J. GirniusBūrelis jaunesn iosios kartos pabaigtuvėse: Eligiįus Sužiedėlis, Birute 
Pabedinskienė (Kapociūte), Povilas Martinkus ir Rita Kapočiutė

SENOS ARBA KITUR NEBEGAUNAMOS KNYGOS!
LIETUVIU KALBOS VADOVAS, sudarė prof. dr. Pr. 

Skardžius, St. Barzdukas ir J.M. Laurinaitis, 1950 m., 606 
psl., kaina 20 dol

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

MUSŲ UZDAVINIS , porose Vydūnas, antros leidimas,
1921 m., 188 psl., kaino 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 SENOVĖJ dalis, parašė K. Būga, 354 psl., 
kaina 20 dol.

ANGLIAKASIU ATSIMINIMAI, Frank Lavi.nskas ir A J 
Banišauskas, 1952 m., 208 psl., kaina 8 dol

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

LIETUVIU ARCHYVAS: BOLŠEVIZMO METAI, paruošė 

dr. J. Prunskis, 1952 m., 436 psl., kaina 15 dol.
LIETUVA TIRONU PANČIUOSE, paraše V. Rastenis ir 

kiti, 1947 m., 312 psl., 12 dol

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

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

‘ TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.
Siuntinių persiuntimo 

įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-i>
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė



| Vietines
I žinios

DĖMESIO

SLA 308 kuopos narių susirinkimas įvyks š.m gruodžio 
23 d. 3 vai. popiet So Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose. Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes bus nomi
nacijos j 1 979 m. centro valdybę Dalyvavimas būtinai 
reikalingas, kad galėtume atiduoti savo balsą už tinkamą 
kandidatą.

Ant. Andriulionis,
SLA 308 kp pirmininkas

NUOLATINĖ RĖMĖJA

Sena “Keleivio’ skaitytoja Ona Kovacevsky iš New 
Yorko jau kelinti metai kai, be orenumeratos, prideda dar 
ir 40 dol auką.

Prie savo sveikinimo Kalėdų ir Naujųjų metų proga ji 
ir šiemet tą pati podarė Nuoširdus ačiū

Švenčių proga sveikiname visus savo prietelius, 
gimines, pažįstamus, klijentes ir linkime laimingai 
jas atšvęsti... Tegul gera nuotaika lydi jus per 
visus ateinančius metus.

Marija ir Henrikas Gineičiai

A. BUDRECKIS REDAGUOJA 

“RYTŲ LIETUVĄ“

Vilniaus Krašto lietuvių s-ga yra pasiryžusi išleisti 
plačios aoimties veikalą apie rytų Lietuvą. Jąredaguoti 
buvo apsiėmęs prof. Jonas Puzinas, bet jo staigi mirtis 
tą darbą sustabdė. Dabar leidėjai susitarė su istoriku 
Algirdu Budreckiu, kuris jau gcvo dr. J. Puzino surinktą 
medžiagą ir tęsia darbą toliau.

KAIP PAMINĖTA LATVIJOS 

60 METŲ SUKAKTIS

Šiemet lapkričio 18 d. sukako 60 metų nuo Latvijos ne
priklausomybės pcskelbimo. Bostono latviai kaip tik tą 
dieną New England Life salėje ir paminėjo šitą sukaktį.

Tam reikalui buvo sudarytas specialus komitetas, ku
riam vadovavo jaunosios kartos atstovas Marcis Voldinš. 
Jis pravedė ir visą minėjimą.

Skautams inesus Latvijos ir JAV vėliavas, scenoje iš
sirikiavęs Tėvijos sekstetas sugiedojo JAV himną. Daug 
ilgiau negu mūsų minėjimuose užtruko invokacija Mat, 

latviai protestantai, kitokios jų ir maldas. Kunigas ne tik 
gana ilgokai kalbėjo, bet ir visi dalyviai, fortepijonui pri 
tariant, sugiedojo “Mans Dievs, es Tavi slavet sakšu“.

Po vadovo žodžio sekė Latvijos himnas ir Latvių s-gos 
pirm. Janio Riekstinsio kalba, tetrukusi 20 minučių. Bet 
jos užteko, nes buvo oasakyta, kas svarbiausia tokiu atve
ju reikėjo pasakyti.

Toliau sekė dalykai, kokių mes panašiais atvejais ne
turime.

Latvių kultūros fondo pirm Ludvigs Reiters perskaitė 
netrumpą garbės raštais apdovanotų už nuopelnus toj ar 
kitoj srity asmenų sąrašą. Iš bostoniškių jame buvo ir 
daugeliui lietuvių pažįstami: šokių sambūrio vedėja Abo- 
linš, žurnalistas Akmentinš ir rašytojas Liepinš.

Latvių mokyklos vedėja Maija Slesere scenon išsauk
tiems mokiniams (3 berniukai ir 1 mergaitė) jteike pagyri
mo raštus, o vyriausiam iš jų ir knygą.

Verta butų ir musų Vasario 16 minėjimuose panašiai da
ryti.

Priėmus rezoliuciją, Aleksandrui Čaplikui pasveikinus 
Bostono ALT-os ir Orestui Szczudlukui panašios ukrainie
čių organizacijos vardu ir išnešus vėliavas, po pertraukos 
sekė ilga dainų programa, kurią atliko A. Purvins vado
vaujamos “Žiles“ choras iš Toronto.

Minėjimo nuotaika buvo šventinė. Daug daugiau negu 
musuose moterų dėvėjo tautinius drabužius. Latviai Nepri
klausomybes minėjimuose aukų nerenka, dalyviai perka nu
statytos kainos bilietą Sį kartą mokėjo 6 dol., o oensinin- 
kai — 3 dol.

Kiek yra tekę būti latvių renginiuose, jie visados sko
ningai papuošia sceną, o šį kartą kažkodėl tuo nepasirū
pinta. Scenos priešaky išrikiuotų 12 chrizantemų vazoną 
tikrai nerodė, kad minima Latvijos nepriklausomybės 60 
metų sukaktis.

Minėjime dalyvavo ir 4 lietuviai. Mažoka. Savo kaimy
nais ir bendro likimo draugais reikėtų labiau domėtis.

J. V.
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KELEIVIO PRENUMERATA - 

GERIAUSIA DOVANA

: TEK AN K-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
i (RUDO KRITĖ)
: OPTOM E TRISTI j

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

4U BRCADWAY į SOI"! H BOSTON. MASS. ;

i T 01L C0., Ine.
641 E Broadwaj So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268-4662

SU NTIMAI J LIETUVĄ

COSMOS PAKCEJLS
£XPRESS CORP 

144 Mi’bury St 

WORCESTER, MASS.

Tel.: 798 - 2868
Vedėja B. Sviklieuė 

_____________ *

♦ DKAUimMO AGRN ITRA ; 
. ♦ 
; Atlieka įvairių rūšių »
J draudimus
» ; 
J Kreiptis senu adreso: J
t BKONIS KONTR1M ''
a W

o 98 Broadway
» So. Boston, Mass. 02127 *
i TeL AN S-1'61V *

BALTIC
TOURS

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVA, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

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

Geg. 3 — U d. .......... —----- -------------------- $849.00
Geg. 10 -> 18 d. ---- --------------------------- - $849.00
Rūgs. 20 - 28 d............-.......-.................. $849 00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d............... ................... SS49.00

10 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birž. 14 - 23 d. ------ (užpildyto)---------- JS990°

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

Kovo 8 — 18 d. . ............................................ $779.00
Bal. 19 - 29 d. --------- - --------------------------  $849.00
Geg. 17 - 27 d____ __________________ $849.00
Rūgs. 6 - 16 d................ .... ------- ------------ $849.00
Spal. 11 - 21 d_______________________ $779.00

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

Liepos 12 — 23 d. _______________ ____ $959.00
Rugp. 9 - 20 d. __________________ __- $959.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje

Liepos 12 — 26 d. ___________________  $1,219.00
Rugp. 9 - 23 d. __________ _____ ___ $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
4 ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 — 28 d. __________________ $1,249.00
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d.___________ $1.249.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone 
Birž. 14 — 28 d___ _______ __________  $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

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

Birž. 14 — 28 d. ____________________ $1,399 00

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

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

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

vimai

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC T O J R S
8 White Oak Ro J
Nevvton, Ma, 021 '

Tel (617) — 969-1190
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Vietines žinios
coooooooooooooc aooaoosoooooeo

SVARBU JAUNIMUI

Gruodžio 17 d 6 vai. v So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos 4-tome aukšte įvyks atstovų į IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą rinkimai

Labai svarbu, kad visas lietuviškas jaunimas rinkimuo
se dalyvautų.

KALĖDINĖ VAKARONĖ - KŪČIOS

Moterų Federacijos Bostono skyrius kviečia plačiąją, 
visuomenę atsilankyti į tradicinę kalėdinę vakaronę - kū
čios, kurios jvyks gruodžio 17 d. 4 vai. popiet Tautinės 
s-gos namuose. Programą atliks sol. Benediktas Povilavi- 
čius, be to, dar bus muzikinė staigmena. Įėjimas 5 dol. au
ka, įskaitant ir įžangini laimėjimų bilietą. Svečiai bus pa
vaišinti tradiciniais kūčių valgiais. Maloniai kviečiame vi
sus.

PILIEČIU. KLUBO NAUJŲJŲ METU SUTIKIMAS

Mū»ų draugija rengia tradkinj NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ — 
NEVV YEAR'S EVE PARTY Deeember gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro trečio 
aukšto salėje. Gus gera vakarienė su gėrimais ir kitais priedais. Gros 
iatvių orkestras. Auka $16 vienam asmeniui. Stalus rezervuoti ir bilietus 
įsigyti reikia iš anksto pas klubo reikalų vedėją Algį Šmitą tel. 268-9053 
arba pas valdybos narius.

Tegul 1979 metai suteikia Jums daugiau džiaugsmo ir atneša geresnę 
laimę, o pavi lgtai mūsų tėvynei Lietuvai laistę!

VALDYBA

Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname savo 
draugus ir pažįstamus ir linkime jiems visokeriopos 
sėkmes.

Avon, Mass. Nora ir Aleksandras Griauzdės

Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami jiems 
daug laimės.

Petronėlė ir Juozas R e n t e I i a i

KALĖDINIAI ŠOKIAI

Bostono skautų vyčių Dariaus būrelis ruošio Kalė
dinius šokius gruodžio 25 d. 7 vai. vakaro.

Šokiai ivyks National Cafe, 666 North Main Street 
Brocktone Muzika bus įvairi ir tvarkomo profesionalo

Kviečiame visus atvykti pašokti ir pasilinksminti.

RENGĖJAI

Idealaus žmogaus augščiausia dorybė yra gerai gyventi.

Pulgis Andriušis

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare yra 
•LINKSMOJI VALANDA”

kurios melu \ isi 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. Broadvv av, South Boston. Mass. 02127

____________________________________________________________ fe

PERKŪNAS KRUKONIS
NURUNGĖ PREMIJĄ

Perkūnas Krukonis, gyv. 
So. Bostone, mūsų visuome
nėje gerai žinomas už lie
tuvių kolbos išmokimą suau
gusio amžiuje, už užsidegi
mą lietuvybei, už veiklą buv. 
‘‘Garso Bangu” radijo ir da
bartiniame Bostono etnogra- 
fininkų kolektyve. Ir štai, šį 
rudenį jis nusiskynė dar vie
ną nemažą laimėjimą.

Lapkričio 3-12 dd. Chica- 
goje vyko Septintoji metinė 
lietuvių fotografų išeivijoje 
darbų paroda, rengto Lietu
viu Foto Archyvo. Ir tenai 
P. Krukonis pelnė pirmą
ją premiją spalvotą 
nuotraukų kategorijoje. Ži
nant, kad lietuvių fotografų, 
siekiančių pasižymėti savo 
darbais, išeivijoje yra bent 
trys tuzinai, toks musu Per
kūnui Krukoniui suteiktas 
pripažinimas yra iš tikrųjų 
neeilinės reikšmės įvykis.

Džiaugdamiesi jo pasise
kimu, linkime jom ir šiame 
mene tobulėti ir plačiai ap
ginti savo išsikovotą vardą.

PILIEČIŲ KLUBO RINKIMAI 

PRAĖJO RAMIAI

Jei ramiais rinkimais kar
tais būtų galima ir džiaugtis, 
tai negalima džiaugtis tuo, 
kad siais metais juose daly
vavo tik 216 narių. Tiek ma
ža dar niekad nėra buvę, ir 
turbūt visiems aišku, kad 
reikės imtis tvirtų priemonių 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jei gelbėti... arba ir
tol iau žvelgti į jos nuosmukį.

✓
Šiaip ar taip, tie 216 bal

suotoją išrinko beveik tą pa- 
cia^ vadovybę. Tikslius re
zultatus paskelbsime kitąsyk.

ATLAS PARCELS CO.

82 Barrison Street,
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiestai iš Worcesterio 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
kinkite. A. t'ihvrinskl

MASTER ELECTRICIAN

Industrial — RcsidentiaI 
— Commereial — 

New and Old Woik 
Free Estimates 

Can

('baries A. Galitiauskas 
265-4090

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SUTAUPYKITE KURO

IKI 30%

SU NAUJU, LABAI NAŠIU (“ENERGY EFFICIENT’’)

ALYVOS DEGIKLIU 

SKAMBINKITE ŠIANDIEN:

SOUTH SfiORE - 848-6000 

BOSTONE - 436-1204

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

♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP- ♦ 

TARNAVIMAS J
MES NAUDOJAME CITGO ALYVĄ +

«
LENGVOS ISSIMOKEJIMO SĄLYGOS ♦

<

REMKITE KELEIVĮ!

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialeje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku 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 pirmaujanti.

, South Boston 
SavingsBank

"ALUMS THE LEADEA

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 West Bro*dway 
South Boston
9 AM to 3 30 PM- 
Monduy thru Friday 
Saturdav 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gsllivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed. S Fri. 
i'hurs - 8 30 AM io 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon




